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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

Warszawa, dnia 28 listopada 2013 r.

Druk nr 489 B

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 listopada 2013 r.
ustawie o cudzoziemcach

Marszałek Senatu dnia 13 listopada 2013 r. skierował ustawę do komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 28 listopada 2013 r.
- komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

projekt
U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia
w sprawie ustawy o cudzoziemcach
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r.
ustawy o cudzoziemcach wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 3:
a) w pkt 15 po użytym po raz drugi wyrazie „sieć” dodaje się wyraz
„telekomunikacyjna”,
b) w pkt 16 po użytym po raz drugi wyrazie „status” dodaje się wyraz „uchodźcy”;

2)

w art. 3 w pkt 24 skreśla się wyrazy „, który, niezależnie od zachodzącego między
stronami stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej
osoby za wynagrodzeniem”;

3)

w art. 11 w ust. 2 w pkt 8 wyraz „okoliczności” zastępuje się wyrazami „innych
okoliczności”;

4)

w art. 11 w ust. 4 w pkt 2 skreśla się wyrazy „rzeczy i”;

5)

w art. 13 pkt 26 otrzymuje brzmienie
„26) dane zapraszającego, o których mowa w art. 54 pkt 1.”;

6)

w art. 19 w ust. 11 w pkt 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny”;

7)

w art. 22 w ust. 1 w pkt 1 użyte dwukrotnie wyrazy „I instancji” zastępuje się
wyrazami „pierwszej instancji”;
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8)

w dziale III tytuł rozdziału 1 otrzymuje brzmienie:
„Zasady przekraczania granicy”;

9)

w art. 25 w ust. 2 wyrazy „jest obowiązany” zastępuje się wyrazami „może zamiast
ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a,”;

10)

w art. 30 wyrazy „art. 33 ust. 5, art. 34 i art. 35” zastępuje się wyrazami „art. 34,
art. 35 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 33 ust. 5”;

11)

w art. 33 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

12)

w art. 34 w ust. 2 skreśla się wyrazy „jest to uzasadnione warunkami organizacyjnymi
i technicznymi wykonywania tych czynności lub jeżeli”;

13)

w art. 40 w ust. 1 część wspólna wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„– jeżeli jednocześnie zachodzą przesłanki określone w art. 302 ust. 1 pkt 12 i 13,
a w stosunku do cudzoziemca nie została wydana decyzja o zobowiązaniu go do
powrotu, ze względu na przesłanki określone w art. 303 ust. 1.”;

14)

w art. 42 w ust. 1 skreśla się wyraz „stałego”;

15)

w art. 44 w ust. 2 w pkt 1 w lit. c oraz w pkt 3 skreśla się wyraz „stałego”;

16)

w art. 45 skreśla się ust. 3;

17)

w art. 66 w ust. 6 skreśla się użyty dwukrotnie wyraz „stałego”;

18)

w art. 71 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „także”;

19)

w art. 142:
a) w ust. 1:
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–

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „spełnione są następujące warunki”
zastępuje się wyrazem „cudzoziemiec”,

–

w pkt 1 i 2 skreśla się wyraz „cudzoziemiec”,

–

w pkt 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej”,
b) w ust. 2 po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz „także”;

20)

w art. 160 skreśla się pkt 3;

21)

w art. 169:
a) skreśla się ust. 3,
b) w ust. 4 i 5 wyrazy „ust. 1–3” zastępuje się wyrazami „ust. 1 i 2”;

22)

w art. 195 w ust. 1 w pkt 8 na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyraz „lub”;

23)

w art. 229 w ust. 4 w pkt 1 po wyrazach „przybywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej” dodaje się wyrazy „lub przebywa na tym terytorium”;

24)

skreśla się art. 238;

25)

w art. 239:
a) w ust. 1 w pkt 4 wyraz „zniszczenia” zastępuje się wyrazem „uszkodzenia”,
b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku zawinionej utraty albo zawinionego uszkodzenia karty pobytu,
polskiego

dokumentu

podróży dla cudzoziemca,

polskiego

dokumentu

tożsamości cudzoziemca i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”:
a)

zróżnicowanie

wysokości

opłat

w

zależności

od

ilości

zdarzeń

powodujących konieczność wydania nowych dokumentów,
b)

górną granicę opłaty w wysokości nieprzekraczającej 300% opłat, o których
mowa w ust. 1 pkt 1.”;
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26)

w art. 247 skreśla się wyraz „kolejnej”;

27)

w art. 252 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zniszczeniu” zastępuje się
wyrazem „uszkodzeniu”;

28)

w art. 267 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „zniszczeniu” zastępuje się
wyrazem „uszkodzeniu”;

29)

w art. 284 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w celu jego zajęcia zgodnie z art. 100
ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen”;

30)

w art. 302 w ust. 1 w pkt 6 wyrazy „nie ma możliwości wskazania” zastępuje się
wyrazami „nie wskazał”;

31)

w art. 303 w ust. 1 w pkt 11 po wyrazach „na podstawie” dodaje się wyrazy
„obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r.”;

32)

skreśla się art. 304;

33)

w art. 316:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej bez określenia
terminu dobrowolnego powrotu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wskazuje się państwo,
do którego cudzoziemiec powinien powrócić.”,
b) po ust. 4 dodaje się ust. … w brzmieniu:
„…. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana bez określenia
terminu dobrowolnego powrotu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, podlega
natychmiastowemu wykonaniu.”;

34)

w art. 317:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „w niej określony”,
b) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „o którym
mowa w ust. 1 i 2”;
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35)

w art. 318 w ust. 1 wyrazy „o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu” zastępuje
się wyrazami „, o której mowa w art. 317 ust. 1 i 2,”;

36)

w art. 321 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) została mu przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie, o której mowa w:
a)

art. 335, lub

b)

art. 75 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

37)

art. 333 otrzymuje brzmienie:
„Art. 333. Decyzję

o

zobowiązaniu

cudzoziemca

do

powrotu

wydaną

małoletniemu cudzoziemcowi wykonuje się jeżeli:
1)

cudzoziemiec ten ma w państwie, do którego został zobowiązany powrócić,
zapewnioną opiekę rodziców, innych osób pełnoletnich lub instytucji
opiekuńczych, zgodnie ze standardami określonymi w Konwencji o prawach
dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r.;

2)

powrót odbywa się pod opieką przedstawiciela ustawowego lub cudzoziemca
tego przekaże się jego przedstawicielowi ustawowemu albo przedstawicielowi
właściwych władz państwa, do którego nastąpi powrót.”;

38)

w art. 335:
a) dotychczasowy ust. 1 oznacza się jako ust. 3, dotychczasowy ust. 2 oznacza się
jako ust. 1 oraz dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2,
b) w ust. 4 wyrazy „o którym mowa w ust. 2” zastępuje się wyrazami „o którym
mowa w ust. 1”,
c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Finasowanie kolejnej pomocy w dobrowolnym powrocie może nastąpić nie
wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym cudzoziemiec, któremu udzielono
pierwszej pomocy w dobrowolnym powrocie, finansowanej przez Komendanta
Głównego Straży Granicznej, opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
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d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Przepisu ust. 5 nie stosuje się do pomocy udzielanej cudzoziemcowi
przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będącego ofiarą handlu
ludźmi

oraz

małoletniemu

cudzoziemca

przebywającego

na

terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej bez opieki.”;

39)

w art. 336:
a) w ust. 1:
–

we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Pomoc w dobrowolnym powrocie”
zastępuje się wyrazami „Finansowanie pomocy w dobrowolnym powrocie”,

–

w pkt 5 wyrazy „art. 335 ust. 2” zastępuje się wyrazami „art. 335 ust. 1”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Koszty związane z finasowaniem pomocy w dobrowolnym powrocie są
pokrywane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego
Straży Granicznej.”,
c) w ust. 3 wyrazy „o którym mowa w art. 335 ust. 3” zastępuje się wyrazami
„o którym mowa w art. 335 ust. 2”;

40)

w art. 337 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

41)

w art. 341 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

42)

w art. 383 wyrazy „przepisy art. 304 i art. 333” zastępuje się wyrazami „przepis
art. 333”;

43)

w art. 399 w ust. 3 w pkt 1–4 skreśla się wyrazy „, o którym mowa w ust. 4”;

44)

w art. 399 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 3, podlega
natychmiastowemu wykonaniu.”;
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45)

w art. 427:
a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „umieszczenia oraz”,
b) w ust. 2 skreśla się pkt 1;

46)

w art. 431 w ust. 2 w pkt 1 w lit. b wyrazy „utraconych, uszkodzonych lub
zniszczonych” zastępuje się wyrazami „utraconych albo uszkodzonych”;

47)

w art. 462 w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

48)

w art. 471:
a) w pkt 1 w lit. a, w ust. 1 wyrazy „Tworzy się Straż Graniczną jako jednolitą,
umundurowaną i uzbrojoną formację” zastępuje się wyrazami „Straż Graniczna jest
jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formacją”,
b) w pkt 5 w lit. a, w ust. 2 wyrazy „Tworzy się Fundusz Wsparcia Straży Granicznej,
zwany dalej „Funduszem”, składający się” zastępuje się wyrazami „Fundusz
Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej „Funduszem” składa się”;

49)

w art. 485 w pkt 20, w art. 88a w ust. 1 w pkt 1–3 skreśla się wyrazy „, o którym
mowa w ust. 2”;

50)

w art. 494 w pkt 12, w art. 74a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.”;

51)

skreśla się art. 513;

52)

w art. 522 w pkt 1 po wyrazach „art. 107 ust. 1,” dodaje się wyrazy „art. 139,” oraz po
wyrazach „art. 222 ust. 1,” dodaje się wyrazy „art. 239 ust. 1,”;

53)

w art. 524 skreśla się wyrazy „art. 45, art. 46,”;
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54)

w art. 524 wyrazy „z dniem ogłoszenia” zastępuje się wyrazami „po upływie 7 dni od
dnia ogłoszenia”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senat u
…………………………………………………………………………………………............................

