Projekt
U S T AWA
z dnia
o ratyfikacji Drugiego Protokołu mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej
a Gabinetem Ministrów Ukrainy zmieniaj cego Umow mi dzy Rz dem
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu
granicznego, podpisan w Kijowie dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego
w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku
Art. 1. Wyra a si zgod na dokonanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ratyfikacji Drugiego Protokołu mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy zmieniaj cego Umow

mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej

a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisan w Kijowie
dnia 28 marca 2008 roku, podpisanego w Warszawie dnia 17 grudnia 2014 roku.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

I.

Potrzeba i cel ratyfikacji Drugiego Protokołu zmieniaj cego
Celem zmiany Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem

Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Kijowie dnia
28 marca 2008 roku (zwanej dalej „Umow ”) jest wprowadzenie do niej niektórych
nowych rozwi za , uwzgl dniaj cych w pewnym zakresie propozycje zgłoszone we
wrze niu 2012 r. przez Stron ukrai sk , a tak e dostosowanie postanowie Umowy do
prawa unijnego.
Obowi zuj ca

Umowa

jest

pierwszym

porozumieniem

reguluj cym

problematyk małego ruchu granicznego (MRG) zawart przez Rzeczpospolit Polsk
po przyst pieniu do Unii Europejskiej. Umowa ta stanowi miała wzorzec legislacyjny
dla kolejnych porozumie tego rodzaju – czym stała si w istocie, słu c za punkt
wyj cia do negocjacji Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem
Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie
dnia 12 lutego 2010 r. oraz Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a
Rz dem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w
Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (weszła w

ycie dnia 27 lipca 2012 r.). Co

jednocze nie zrozumiałe, przedmiotowa Umowa musiała przyj
rozwi zania, których celowo

a priori pewne

mogła zosta zweryfikowana dopiero po okre lonym

czasie ich stosowania.
Przedmiotowa Umowa wymagała renegocjacji w zwi zku z konieczno ci jej
dostosowania do przepisów rozporz dzenia (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006
r. Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiaj cego przepisy dotycz ce małego ruchu
granicznego

na

zewn trznych

granicach

l dowych

pa stw

członkowskich

i zmieniaj cego postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405
z 30.12.2006, str. 1). Przedmiotowe rozporz dzenie nie nakłada na ubiegaj cych si
o wydanie

zezwolenia

MRG

dokumentu

potwierdzaj cego

zawarcie

umowy

ubezpieczenia zdrowotnego, o którym mowa w art. 13 obowi zuj cej Umowy.
Wskazane postanowienie umowne jest zatem niezgodne z prawem Unii Europejskiej, na
co zwróciła uwag Komisja Europejska, kieruj c do Strony polskiej w 2012 r. wniosek
o wyja nienia w tej sprawie, sformułowany w ramach mechanizmu EU Pilot. W
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zwi zku z powy szym usuni to ww. normy z Umowy, maj c na celu uzgodnienie jej z
prawem Unii Europejskiej.
Konieczno

dostosowania

tre ci

Umowy do

wymogów

prawa

Unii

Europejskiej wynikała te z wydania przez Trybunał Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej
orzeczenia w dniu 21 marca 2013 r. w sprawie C-254/11 (tzw. sprawa Shomodi)
i w konsekwencji skierowania przez Komisj Europejsk w dniu 24 lipca 2013 r.
wniosku wystosowanego w ramach procedury EU Pilot o udzielenie przez Stron
polsk stosownych wyja nie w kontek cie dostrze onej niezgodno ci z prawem Unii
Europejskiej. Przedmiotowe orzeczenie Trybunału Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej,
wydane w trybie prejudycjalnym, rozstrzygn ło w tpliwo

dotycz c stosowania do

osób przekraczaj cych granic pa stwa nale cego do obszaru Schengen na podstawie
zezwolenia MRG ograniczenia w ł cznej długo ci dopuszczalnego pobytu, jakie
obowi zuje cudzoziemców niepodlegaj cych obowi zkowi wizowemu, przebywaj cych
w obszarze Schengen. Zgodnie z art. 20 ust. 1 Konwencji wykonawczej do Układu
z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. zawartego mi dzy Rz dami Pa stw Unii
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec i Republiki Francuskiej
w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239
z 22.09.2000, str. 19, z pó n. zm.) przedmiotowe osoby mog przebywa w obszarze
Schengen przez okres nieprzekraczaj cy trzech miesi cy od daty pierwszego wjazdu1).
Pytanie prejudycjalne zadane przez s d w gierski dotyczyło słuszno ci stosowania
zasad dorobku Schengen do instytucji małego ruchu granicznego, regulowanej
rozporz dzeniem (WE) nr 1931/2006 z dnia 20 grudnia 2006 r. Parlamentu
Europejskiego i Rady ustanawiaj cego przepisy dotycz ce małego ruchu granicznego
na zewn trznych granicach l dowych pa stw członkowskich i zmieniaj cego
postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z pó n.
zm.) i dwustronnymi umowami o zasadach małego ruchu granicznego, zawieranymi na
podstawie ww. rozporz dzenia przez pa stwa członkowskie Unii Europejskiej z
pa stwami trzecimi. Przywołane rozporz dzenie nie wprowadza bowiem ww.
1)

Zgodnie z art. 2 pkt 2 lit. a rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 610/2013 z dnia
26 czerwca 2013 r. zmieniaj cego rozporz dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006
ustanawiaj ce wspólnotowy kodeks zasad reguluj cych przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen), konwencj wykonawcz do Układu z Schengen, rozporz dzenia Rady (WE) nr 1683/95
i (WE) nr 539/2001 oraz rozporz dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 i (WE)
nr 810/2009 (Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1), które weszło w ycie w dniu 18 pa dziernika
2013 r., a zatem ju po opublikowaniu orzeczenia w sprawie Shomodi, ww. okres nie powinien
przekracza 90 dni w ci gu ka dego stuosiemdziesi ciodniowego okresu.
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ograniczenia przyj tego w Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen (i ogólnie:
dorobku Schengen), a jedynie przewiduje (w art. 5), e dwustronne umowy o zasadach
małego ruchu granicznego „okre laj maksymalny dozwolony czas trwania ka dego
nieprzerwanego pobytu w ramach zasad małego ruchu granicznego, który nie mo e
przekroczy trzech miesi cy”. Wykonuj ca cytowany przepis Umowa ogranicza (art. 4
ust. 1) przedmiotowy czas trwania pobytu do „60 dni, licz c od dnia wjazdu”, stanowi
jednak przy tym – podobnie jak inne umowy o zasadach małego ruchu granicznego,
zawierane przez pa stwa członkowskie UE, w tym kwestionowana w omawianym
orzeczeniu umowa w giersko-ukrai ska –

e „ł czny okres pobytu nie mo e

przekracza 90 dni w okresie ka dych sze ciu miesi cy liczonych od dnia pierwszego
wjazdu”.
Zgodnie z tez przywołanego orzeczenia do zasad małego ruchu granicznego nie
nale y stosowa

cytowanych postanowie

Konwencji wykonawczej do Układu z

Schengen (oraz szerzej: dorobku Schengen), a zatem nale y przyj , e ł czny pobyt
osób wje d aj cych na terytorium pa stwa obszaru Schengen nie jest ograniczony do
90 dni w okresie sze ciu miesi cy od dnia pierwszego wjazdu (w obecnym stanie
prawnym, po wej ciu w ycie rozporz dzenia nr 610/2013: w okresie ka dych 180 dni).
Jedynym dopuszczalnym w umowach o zasadach małego ruchu granicznego
ograniczeniem pobytu posiadaczy zezwolenia MRG w strefie przygranicznej Pa stwa
drugiej Strony pozostaje zatem wyznaczenie maksymalnej długo ci ka dorazowego
pobytu, które nie mo e przekroczy trzech miesi cy. Tym samym powstała konieczno
zmiany Umowy stosownie do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwo ci Unii Europejskiej
w celu zapewnienia zgodno ci przedmiotowej Umowy z dorobkiem orzeczniczym
Trybunału, a szerzej – z prawem Unii Europejskiej. Równocze nie – maj c na
wzgl dzie du e zainteresowanie obywateli Ukrainy przekraczaniem granicy w ramach
małego ruchu granicznego oraz korzy ci gospodarcze i społeczne odnoszone dzi ki
temu przez mieszka ców strefy przygranicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– postanowiono wydłu y dopuszczalny jednorazowy pobyt w strefie przygranicznej do
90 dni, czyli do maksymalnej długo ci okre lonej w rozporz dzeniu 1931/2006.
Celem renegocjacji Umowy było równie wyj cie naprzeciw zgłoszonym przez
Stron ukrai sk propozycjom dotycz cym zniesienia opłat za wydawanie zezwole
MRG oraz skrócenia czasu oczekiwania na wydanie tych dokumentów. Uwzgl dnienie
ich było mo liwe jedynie w pewnym zakresie, jakim jest zwolnienie z opłaty
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konsularnej za przyj cie i rozpatrzenie wniosku osób ubiegaj cych si o wydanie
drugiego i kolejnego zezwolenia MRG. Celem zmiany zasad pobierania opłat jest
ułatwienie dost pu do zezwole

MRG poprzez zmniejszenie kosztów ponoszonych

w zwi zku z otrzymaniem powy szych dokumentów. Rezultat w postaci skrócenia
czasu oczekiwania na wydanie karty spodziewany jest w wyniku wprowadzenia
mo liwo ci korzystania w procesie obsługi wnioskodawców z usług usługodawcy
zewn trznego.
Zgodnie z rozporz dzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiaj cym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli pa stw trzecich
(Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1) dokumenty takie (a zalicza si do nich równie
zezwolenie MRG) powinny posiada zabezpieczenia z wykorzystaniem elementów
biometrycznych. Obowi zek taki wynika równie z art. 46 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pó n. zm.), która weszła w ycie w dniu
1 maja 2014 r. W zwi zku z powy szym, przy przyjmowaniu wniosków o wydanie
zezwole MRG zachodzi konieczno
wi cej czasu na obsług

pobierania cech biometrycznych, co wymaga

pojedynczego klienta. W konsekwencji, aby unikn

zmniejszenia mo liwo ci przepustowych konsulatów w zakresie obsługi MRG, przy
braku mo liwo ci zwi kszenia liczby etatów, wprowadza si mo liwo

powierzenia

cz ci procesu dotycz cego wydawania przedmiotowych zezwole , w tym pobierania
cech biometrycznych, usługodawcy zewn trznemu (tzw. outsourcing), analogicznie do
praktyki stosowanej w procesie wydawania wiz. Poniewa po rednictwo podmiotu
zewn trznego podnosi koszty pozyskania zezwolenia o opłat własn po rednika, aby
sumarycznie koszty te nie były zbyt wysokie, Protokół ogranicza opłat outsourcingow
do wysoko ci nie wi kszej ni 25% opłaty konsularnej za przyj cie i rozpatrzenie
wniosku o wydanie zezwolenia MRG.
W poł czeniu ze zniesieniem opłaty konsularnej za drugie i ka de kolejne
zezwolenie MRG, zakładane rozwi zanie w sumie obni y koszty pozyskiwania
dokumentów uprawniaj cych do małego ruchu granicznego dla mieszka ców strefy
przygranicznej.
II. Ró nice mi dzy dotychczasowym a przyszłym stanem prawnym
Zmiany dotycz sze ciu zagadnie .
Pierwsza z przyj tych zmian odnosi si do art. 4 Umowy. W dotychczasowym
stanie prawnym przewidywano,

e zezwolenie MRG uprawnia mieszka ca strefy
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przygranicznej Pa stwa jednej strony do wjazdu i pobytu na terytorium strefy
przygranicznej Pa stwa drugiej Strony ka dorazowo do 60, dni licz c od dnia wjazdu,
jednak e ł czny pobyt nie mo e przekracza 90 dni w okresie ka dych sze ciu miesi cy
liczonych od dnia pierwszego wjazdu. Zgodnie z wprowadzon zmian wspomniany
przepis otrzymał nast puj ce brzmienie:
„Zezwolenie, wydane przez wła ciwe organy Pa stwa jednej Umawiaj cej si
Strony, uprawnia jego posiadacza do przekraczania wspólnej granicy Pa stw
Umawiaj cych si Stron oraz nieprzerwanego pobytu w strefie przygranicznej tego
Pa stwa do 90 dni ka dorazowo od dnia przekroczenia granicy.”.
Druga zmiana dotyczy zwolnienia z opłaty konsularnej wnioskodawców ubiegaj cych
si o wydanie drugiego i kolejnego zezwolenia MRG. Zmiana ta polega na modyfikacji
brzmienia art. 9 Umowy, który obecnie ustalał wysoko

tej opłaty na 20 euro oraz

wskazywał katalog kategorii osób zwolnionych z opłaty. Wzmiankowany przepis został
rozszerzony o ust. 3, a cało

otrzymała nast puj ce brzmienie:

„1. Opłata za przyj cie i rozpatrzenie pierwszego wniosku o wydanie zezwolenia
wynosi 20 euro.
2.

Zwolnione z opłaty, o której mowa w ust. 1, s nast puj ce kategorie osób:
1) osoby niepełnosprawne;
2) emeryci i renci ci;
3) dzieci w wieku do lat 18.

3.

Nie pobiera si opłaty za przyj cie i rozpatrzenie drugiego i kolejnego wniosku
o wydanie zezwolenia.”.
Trzecia zmiana wprowadzona do Umowy dotyczy mo liwo ci udziału

usługodawcy zewn trznego w czynno ciach zwi zanych z obsług procesu wydawania
przez konsulów zezwole MRG. Zmiana w tym zakresie ma na celu usprawnienie
obsługi

wydawania

zezwole

MRG.

Instytucja

usługodawcy

zewn trznego,

zaczerpni ta ze Wspólnotowego Kodeksu Wizowego (rozporz dzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r.) dowiodła w polskiej
praktyce konsularnej swojej daleko id cej skuteczno ci. Sprawnie i nowocze nie
działaj cy outsourcing stosowany w procedurze wydawania zezwole MRG – podobnie
jak w post powaniu wizowym – odci y urz dy konsularne od konieczno ci
wykonywania

cz ci

czasochłonnych

czynno ci

zwi zanych

z

obsług

wnioskodawców, a z drugiej strony skróci czas oczekiwania interesantów na zło enie
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i rozpatrzenie wniosków. Pozwoli to wnioskodawcom unika konieczno ci udawania
si do urz dów konsularnych i oczekiwania w kolejkach do składania i odbierania
dokumentów, a ponadto umo liwi załatwianie sprawy uzyskania zezwolenia bli ej
miejsca zamieszkania (np. outsourcing wizowy obsługuj cy Konsulaty Generalne
w Łucku i we Lwowie działa, poza tymi miastami, tak e w Równem, Tarnopolu
i Iwano-Frankowsku).
Rola usługodawców zewn trznych b dzie polegała wył cznie na przyjmowaniu
wniosków o wydanie zezwolenia, przyjmowaniu opłat za przyj cie i rozpatrzenie
wniosku (opłata konsularna), pobieraniu cech biometrycznych wnioskodawców, jak
równie zwracaniu dokumentów podró y wraz z wydanym zezwoleniem MRG lub
powiadomieniem o odmowie wydania zezwolenia. Usługowca zewn trzny nie b dzie
rozpatrywał wniosków ani wydawał zezwole MRG. Ta funkcja pozostanie zastrze ona
dla konsulów. Za wykonywane przez siebie czynno ci zwi zane z obsług interesantów
wnioskuj cych o wydanie zezwole usługodawca zewn trzny b dzie mógł pobiera
opłat w wysoko ci nieprzekraczaj cej jednej czwartej wysoko ci opłaty konsularnej.
Opłata za usług outsourcingow b dzie pobierana od wnioskodawcy niezale nie od
opłaty konsularnej. Osoby korzystaj ce ze zwolnienia z opłaty za przyj cie
i rozpatrzenie przez konsula wniosku o wydanie zezwolenia nie b d

w sposób

automatyczny zwolnione z opłaty za usług outsourcingow .
W zwi zku z powy szym dodano przepis umiejscowiony po art. 9 Umowy,
reguluj cy obie te kwestie, o nast puj cym brzmieniu:
„1. Usługodawcy zewn trznemu mo e zosta

powierzone przyjmowanie

wniosków o wydanie zezwolenia, informacji biometrycznych, opłat za
przyj cie i rozpatrzenie wniosku o wydanie zezwolenia oraz dokumentów
podró y, jak równie zwracanie dokumentów podró y wraz z wydanym
zezwoleniem lub z powiadomieniem o odmowie wydania zezwolenia.
2.

Rozpatrywanie wniosków oraz wydawanie zezwole

wykonywane jest

wył cznie przez organy wymienione w Zał czniku nr 3 do Umowy.
3.

Usługodawca zewn trzny, o którym mowa w ust pie 1, mo e pobiera
opłat

za usług

w wysoko ci nie wi kszej ni

jedna czwarta opłaty

okre lonej w artykule 9 ust p 1. Taka opłata pobierana jest bez wzgl du na
zwolnienia wynikaj ce z artykułu 9 ust p 2 i 3.”.
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Celem czwartej zmiany jest zniesienie obowi zku posiadania ubezpieczenia
zdrowotnego. Zgodnie z art. 13 Umowy mieszka cy strefy przygranicznej
przekraczaj cy granic

Pa stw Umawiaj cych si

Stron w ramach małego ruchu

granicznego zobowi zani byli do posiadania dokumentu potwierdzaj cego zawarcie
umowy ubezpieczenia zdrowotnego, gwarantuj cego placówce opieki medycznej
pokrycie poniesionych kosztów leczenia w stanach nagłych i nast pstw nieszcz liwych
wypadków oraz kosztów transportu sanitarnego do pa stwa stałego zamieszkania.
Dokument ten musiał by wa ny przez cały okres pobytu na terytorium Pa stwa drugiej
Umawiaj cej si Strony, nie krócej jednak ni 14 dni, a tak e potwierdza wysoko
sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w kwocie co najmniej 20 tys. euro. W Protokole
usuni to art. 13 Umowy i uchylono omówiony powy ej przepis. Tym samym osoby
przekraczaj ce granic

w ramach małego ruchu granicznego nie b d , na mocy

postanowie umownych, zobowi zane do posiadania ww. ubezpiecze zdrowotnych.
Opłaty za usługi medyczne osoby te ponosi b d na własny koszt lub w ramach
dobrowolnie zakupywanych usług ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie z art. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
rodków publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 581) nie podlegaj

one obowi zkowi

ubezpieczeniowemu w Rzeczypospolitej Polskiej i jako takie nie korzystaj
bezpłatnych

wiadcze

z

zdrowotnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Na utrzymanie

obowi zku posiadania ubezpieczenia zdrowotnego podczas aplikowania o wydanie
zezwolenia nie pozwalaj przepisy rozporz dzenia 1931/2006.
Ponadto uzupełniono zał cznik nr 1 do Umowy – Wykaz jednostek podziału
administracyjnego znajduj cych si w strefie przygranicznej o cztery miejscowo ci
poło one na terytorium Ukrainy i nieuwzgl dnione w dotychczasowym wykazie: trzy
w obwodzie woły skim (Volynska Oblast): Hevyn, Orani i Rusniv oraz jedn
w obwodzie lwowskim (Lvivska oblast): Tysovets.
Wprowadzono równie zmian w zał czniku nr 4 do Umowy, który otrzymał
brzmienie:
„Sankcje stosowane w przypadku naruszenia zasad małego ruchu granicznego:
– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) decyzja o zobowi zaniu cudzoziemca do powrotu;
b) umieszczenie danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo dany;

7

c) uniewa nienie zezwolenia;
d) grzywna;
– na terytorium Ukrainy:
a) wydalenie;
b) skrócenie okresu pobytu tymczasowego na terytorium Ukrainy, je eli
naruszenie nie podlega odpowiedzialno ci administracyjnej lub karnej
(artykuł 24 Ustawy Ukrainy o statusie prawnym cudzoziemców
i bezpa stwowców);
c) zakaz wjazdu;
d) grzywna

(artykuł

202

Kodeksu

Ukrainy

o

wykroczeniach

administracyjnych);
e) ostrze enie lub grzywna (artykuł 203 Kodeksu Ukrainy o wykroczeniach
administracyjnych);
f) grzywna lub areszt administracyjny w wymiarze do 15 dni (artykuł 204¹
Kodeksu Ukrainy o odpowiedzialno ci administracyjnej);
g) uniewa nienie zezwolenia.”.
Zmiany s podyktowane potrzeb dostosowania Umowy do postanowie odno nych
regulacji w prawie krajowym Umawiaj cych si Stron. Po stronie polskiej zmiana jest
podyktowana potrzeb dostosowania brzmienia Umowy do nowych regulacji prawnych
wprowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach.
III. Przewidywane skutki polityczne, społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne
zwi zane z wej ciem w ycie Protokołu zmieniaj cego
Podstawow konsekwencj wej cia w ycie Drugiego Protokołu b dzie znaczne
ułatwienie dost pu mieszka ców strefy przygranicznej obu Pa stw do uzyskania
zezwolenia MRG, a co za tym idzie, prawdopodobne zwi kszenie liczby osób
zainteresowanych uzyskaniem przedmiotowych zezwole .
Zmiana Umowy przyniesie niew tpliwie korzy ci polityczne w stosunkach
polsko-ukrai skich i przyczyni si do dalszego polepszenia wizerunku Rzeczypospolitej
Polskiej w ród mieszka ców Ukrainy. Zarazem – poprzez ułatwienie mo liwo ci
otrzymania zezwolenia MRG – sprzyja
transgranicznych,

stanowi c

b dzie budowaniu lokalnych kontaktów

cenny wkład

Wschodniego.
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kształtowanie

idei

Partnerstwa

Zmiana Umowy przyczyni si do zmniejszenia dochodów bud etu pa stwa
w cz ci 45 – Sprawy zagraniczne i członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej. W 2014 r. dwa urz dy konsularne na Ukrainie: Konsulat Generalny (KG)
Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej w
Łucku, b d ce organami wła ciwymi do wydawania zezwole MRG, wskazanymi w
zał czniku nr 3 do Umowy, przyj ły ł cznie 46 807 wniosków o wydanie zezwole . Z
tej liczby 12 156 wnioskodawców skorzystało ze zwolnie z opłaty konsularnej (liczba
ta obejmuje zwolnienia z opłaty z mocy prawa, jak i na podstawie decyzji konsula). Z
powy szego wynika, e w 2014 r. z tytułu opłaty konsularnej za wydanie zezwolenia
MRG dochody bud etu pa stwa zwi kszyły si o sum ł czn 693 020 euro.
Dla porównania, w 2013 r. dwa ww. urz dy konsularne przyj ły ł cznie 51 692 wnioski
o wydanie zezwole . Z tej liczby 12 184 wnioskodawców skorzystało ze zwolnie
z opłaty konsularnej (liczba ta obejmuje zwolnienia z opłaty z mocy prawa i na
podstawie decyzji konsula). Z powy szego wynika,

e w 2013 r. z tytułu opłaty

konsularnej za wydanie zezwolenia MRG dochody bud etu pa stwa zwi kszyły si
o sum ł czn 790 160 euro. Według oblicze KG we Lwowie i w Łucku ok. 50%
wniosków zło onych w 2013 r. i 2014 r. pochodziło od osób, które wyst powały o
drugie zezwolenie (tj. od osób, których pierwsze zezwolenie wydane w 2011 r. wygasło
po upływie dwóch lat), przy czym w KG w Łucku odsetek osób ubiegaj cych si
o pierwsze zezwolenie wynosił ok. 70%. Podobnie kształtowała si proporcja osób
ponownie aplikuj cych o wydanie drugiego zezwolenia w 2011 r., kiedy KG we
Lwowie i w Łucku przyj ły ł cznie 48 513 wniosków, z których dochód dla bud etu
pa stwa wyniósł 748 580 EUR, oraz w 2012 r., kiedy KG we Lwowie i w Łucku
przyj ły ł cznie 57 393 wnioski, w tym 11 406 bez opłat konsularnych, co przyniosło
zwi kszenie dochodu bud etu pa stwa o 918 940 euro. Poniewa

zgodnie

z postanowieniami Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem
Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu granicznego drugie i kolejne zezwolenia
wydawane s na okres wa no ci 5 lat, osoby, które otrzymały drugie zezwolenie
w latach 2011–2013 b d ponownie aplikowały o nowy dokument odpowiednio w
latach 2016–2017. Z powy szego wynika, e w roku bie cym, tak jak w latach
kolejnych, wi kszo

wniosków o wydanie zezwole b dzie pochodziła od osób po raz

pierwszy wnioskuj cych o jego wydanie i wnosz cych z tego tytułu opłat konsularn
(od stycznia do grudnia 2014 r. urz dy konsularne w Łucku i we Lwowie wydały
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ł cznie 38 596 zezwole MRG). Mo na oczekiwa , e to zainteresowanie, przynajmniej
w okresie najbli szych kilku lat, utrzyma si

nadal, pozwalaj c na osi ganie

zmniejszonego, jednak wzgl dnie wysokiego przychodu z tytułu wnioskowania
o pierwsze zezwolenie.
Jakkolwiek nie jest mo liwe precyzyjne okre lenie o jak kwot mog zosta
w dalszej perspektywie czasowej uszczuplone dochody bud etu pa stwa w zwi zku
z zaprzestaniem pobierania opłat konsularnych za wydanie drugiego i kolejnego
zezwolenia MRG, mo na spodziewa si , i docelowo dochody bud etu pa stwa w tym
zakresie b d kształtowa si na poziomie ok. 20–30% wpływów z 2014 r.
Dodatkowym obci eniem dla bud etu pa stwa mog

by

równie

koszty

udzielania wiadcze medycznych w stanach nagłych osobom przekraczaj cym granic
w ramach małego ruchu granicznego, które nie b d mogły pokry kosztów takich
wiadcze

i

nie

zawarły

dobrowolnych

umów

ubezpieczenia

zdrowotnego.

Oszacowanie kosztów udzielenia pomocy medycznej, odnosz cych si wył cznie do
obywateli Ukrainy posiadaj cych karty MRG, pozostaje trudne do realizacji. Ostatnie
zweryfikowane dane Ministerstwa Zdrowia, którymi dysponuje MSZ, pochodz

z

2012 r., w którym podmioty lecznicze (bez uwzgl dnienia kontraktowanych
„za gotowo ” kosztów zespołów ratownictwa medycznego) z obszarów granicz cych
z Ukrain udzieliły Ukrai com wiadcze w stanie nagłym 66 razy na ł czn kwot
209 996,56 zł, z czego nie uzyskały zapłaty 24 razy, w ł cznej wysoko ci 23 138,25 zł.
Powy sze warto ci zarówno w odniesieniu do zidentyfikowanej liczby udzielonych
wiadcze , jak i ich kosztów, bior c pod uwag bardzo du

skal obecno ci obywateli

Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej, nale y uzna za nieznaczne. Dodatkowo wypada
uwzgl dni , e powy sze dane nie odnosz si wył cznie do osób korzystaj cych z
zezwole MRG i mog obejmowa tak e obywateli Ukrainy przebywaj cych w Polsce
na podstawie innych tytułów pobytowych.
Nowy stan prawny mo e spowodowa

zwi kszone obci enie dla bud etu

podmiotów leczniczych z tytułu kosztów niezrefundowanych wiadcze . Mo na jednak
oczekiwa , e to obci enie finansowe nie b dzie bardzo istotne, bowiem ogólna liczba
wiadcze udzielanych dotychczas obywatelom Ukrainy w obszarach przygranicznych
nie jest znacz ca. Ponadto trzeba bra pod uwag , e wprowadzenie przedmiotowej
zmiany jest wymagane w celu konieczno ci dostosowania obowi zuj cej Umowy do
prawa unijnego.
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Równocze nie nale y jednak spodziewa si znacznego poziomu wpływów do
bud etu pa stwa z tytułu podatków po rednich. Na granicy polsko-ukrai skiej
w ramach małego ruchu granicznego w III kwartale 2014 r. odnotowano 2,2 mln
odpraw, co stanowiło 51,8% przekrocze tego odcinka granicy przez cudzoziemców.
W porównaniu z poprzednim kwartałem liczba przekrocze granicy w ramach MRG
była o 14,5% wi ksza, a w stosunku do analogicznego okresu 2013 r. – o 13,0%
wi ksza. Szacunkowa warto

wydatków poniesionych w Polsce przez cudzoziemców

przekraczaj cych granic polsko-ukrai sk w ramach MRG w III kwartale 2014 r.
wyniosła 680,1 mln zł, co stanowiło 41,9% wydatków cudzoziemców przekraczaj cych
granic polsko-ukrai sk . Wydatki te były o 38,8% wy sze ni w poprzednim kwartale
i o 4,8% wy sze ni

w analogicznym okresie ubiegłego roku.

rednie wydatki

poniesione w Polsce przez cudzoziemca przekraczaj cego granic polsko-ukrai sk
w ramach MRG w III kwartale 2014 r. wyniosły 615 zł (w poprzednim – 508 zł),
podczas gdy w III kwartale 2013 r. – 664 zł. Zgodnie z danymi Głównego Urz du
Statystycznego obywatele Ukrainy przekraczaj cy w 2012 r. granic Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwole MRG zakupili w Polsce towary i usługi o ł cznej
warto ci 1,49 mld zł, co stanowi 41% wszystkich wydatków dokonanych przez
obywateli Ukrainy w naszym kraju w ubiegłym roku. Zgodnie z danymi za 2013 r.
warto

wydatków dokonanych przez obywateli Ukrainy przekraczaj cych granic na

podstawie MRG rosła: w wymienionym okresie zakupili towary i usługi o ł cznej
warto ci ok. 2,3 mld zł.
W pierwszych trzech kwartałach 2014 r. wydatki osób korzystaj cych z kart
MRG na podstawie Umowy nieco zmalały (I kwartał – 454,1 mln zł, II kwartał - 489,9
mln zł, III kwartał - 680,1 mln zł). Dokonywanie zakupów jest najcz ciej
deklarowanym celem podró y do Rzeczypospolitej Polskiej w ród tej kategorii osób.
rednia warto

jednorazowych zakupów dokonywanych w Polsce przez posiadaczy

zezwole MRG ze strefy przygranicznej Ukrainy wyniosła w kwartałach I–IV 2013 r.
odpowiednio 489 zł, 632 zł, 664 zł i 661 zł. W I, II oraz III kwartale 2014 r. warto

ta

wyniosła odpowiednio 503 zł, 508 zł oraz 664 zł.
Wypada przy tym zauwa y ,
posiadaczy zezwole

e zgodnie z danymi GUS ruch osobowy

MRG wykazuje wci

przykładu, liczba ka dorazowych przekrocze
podstawie zezwole

zwi kszaj c

si

tendencj . Tytułem

granicy przez obywateli Ukrainy na

MRG w 2012 r. wzrosła w stosunku do 2011 r. o 18,4%

11

(z 5,04 mln do 5,97 mln). Podobnie, w 2013 r. posiadacze zezwole MRG przekroczyli
granic polsko-ukrai sk 7,5 mln razy (w I kwartale – 1,7 mln razy, w II kwartale – 1,8
mln razy, w III kwartale – 2 mln razy i w IV kwartale – 2,2 mln razy). W I, II oraz
III kwartale 2014 r. warto

liczby przekrocze była zbli ona do tej z analogicznego

okresu roku poprzedniego. Warto ci te s wy sze odpowiednio o 18,1%, 19,1%, 32,5%
i 29,2% w stosunku do poszczególnych kwartałów 2012 r.
Korzy ci płyn ce ze zwi kszenia si

małego ruchu granicznego odnosz

w szczególno ci handlowcy i przedsi biorcy z regionów przygranicznych, a tak e –
w sposób po redni – jednostki samorz du terytorialnego znajduj ce si

w strefie

przygranicznej. Nale y prognozowa , e wskazana tendencja zwy kowa b dzie si
utrzymywa , a tak e mo e znacznie wzrosn

po wprowadzeniu zmian, maj c na

uwadze w szczególno ci udział posiadaczy zezwole MRG w ł cznej sumie wydatków
ponoszonych przez obywateli Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydaje si zatem, e w tej perspektywie powy sze korzy ci przewa a b d nad
zakładanymi obci eniami dla bud etu pa stwa.
Jak zauwa ono powy ej, wej cie w ycie Protokołu b dzie miało dodatni wpływ
na rozwój regionalny i o ywienie gospodarcze rejonu przygranicznego, a tak e – jak
nale y si spodziewa – na lokalny rynek pracy. Nie b dzie miało ujemnego wpływu na
konkurencyjno

wewn trzn . Wej cie w

ycie Protokołu nie spowoduje potrzeby

zwi kszenia zatrudnienia w placówkach zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (m.in.
dzi ki wprowadzeniu postanowienia dotycz cego outsourcingu).
Stosowanie Protokołu nie b dzie ponadto powodowało zagro enia dla porz dku
publicznego ani bezpiecze stwa pa stwa. Planowane zmiany nie prowadz

do

uchylenia postanowie obowi zuj cej Umowy dotycz cych tych zagadnie .
Zawarcie Protokołu nie spowoduje konieczno ci dokonywania zmian w prawie
polskim. Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej i w istotnym zakresie
dostosowuje on obecnie obowi zuj c Umow do prawa Unii Europejskiej.
Zawarcie Drugiego Protokołu b dzie mie

wpływ na funkcjonowanie

Konsulatów Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie i w Łucku oraz
Konsulatu Generalnego Ukrainy w Lublinie, jak równie na cudzoziemców (głównie
obywateli Ukrainy) i formalnie – cho w zdecydowanie mniejszym stopniu – obywateli
polskich zamieszkuj cych okre lone w Umowie i Protokole strefy przygraniczne obu
pa stw, którzy ubiegaj si w ww. urz dach konsularnych o wydanie zezwolenia MRG.
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Nale y jednak zauwa y ,

e ze wzgl du na obowi zuj ce zniesienie wiz

krótkoterminowych dla obywateli polskich udaj cych si na Ukrain wej cie w ycie
Protokołu de facto nie b dzie dotyczy obywateli polskich ani polskich osób prawnych.

IV. Tryb zmiany Umowy i zwi zania Drugim Protokołem zmieniaj cym
Zgodnie z art. 18 Umowy jej zmiana jest dokonana w drodze zawarcia Drugiego
Protokołu zmieniaj cego.
Maj c na uwadze, i Umowa została zawarta jako mi dzyrz dowa w drodze
ratyfikacji za uprzedni

zgod

wyra on

w ustawie, gdy

dotyczy ona materii

ustawowej, tj. zasad i warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, trybu post powania oraz organów wła ciwych w sprawach
dotycz cych małego ruchu granicznego – okre lonych w ustawie z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z pó n. zm.) – jej zmiana podlega równie
ratyfikacji za zgod wyra on w ustawie, zgodnie z art. 12 ust. 2 ustawy z dnia
14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443, z pó n.
zm.). Zmiana Umowy dotyczy bezpo rednio spraw obj tych materi ustawow , dlatego
nie ma do niej zastosowania prosty tryb zwi zania, o którym mowa w art. 13 ust. 2
pkt 3 ustawy o umowach mi dzynarodowych.
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