
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
IX KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 29 kwietnia 2016 r. Druk nr 130 Z 

________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH I UNII EUROPEJSKIEJ, 

KOMISJI SPRAW EMIGRACJI I ŁĄCZNOŚCI Z POLAKAMI  

ZA GRANICĄ 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 29 kwietnia 2016 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w dniu 29 kwietnia 2016 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt 1, 2, 11-23, 27, 29-33. 

 
 

 

 
 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącej Komisji 
 Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą 
 (-) Marek Rocki (-) Artur Warzocha 

   
 

Przewodniczący Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

(-) Piotr Zientarski 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych 

innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 1 w lit. b, w pkt 4 wyraz „jego” zastępuje się wyrazem 

„jej”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 2 i 27 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3-10, 25, 

26 i 28. 

 

2)  w art. 1: 

a) w pkt 5, rozdział 2a otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 2a 

Świadczenia pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających 

się w Rzeczpospolitej Polskiej 

Art. 8a. 1. Osobie, która złoży wniosek o udzielenie 

zezwolenia na pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, 

o której mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), na jej 

wniosek, może być przyznane świadczenie pieniężne 

przeznaczone na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania 

i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej 

„świadczeniem pieniężnym”. Świadczenie pieniężne przyznaje się 

na okres do 9 miesięcy. 

2. Osobie, o której mowa w ust. 1, może być przyznane 

jednorazowe świadczenie pieniężne na pokrycie kosztów 

bieżącego utrzymania w związku z przyjazdem na terytorium 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 
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Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej „jednorazowym 

świadczeniem pieniężnym”. 

3. Wnioski o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz 

jednorazowego świadczenia pieniężnego składa się do starosty 

właściwego ze względu na miejsce pobytu w Rzeczypospolitej 

Polskiej osoby, o której mowa w ust. 1. 

Art. 8b. 1. Świadczenie pieniężne przyznaje, w drodze 

decyzji, i wypłaca w okresach miesięcznych starosta właściwy ze 

względu na miejsce pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej osoby 

uprawnionej do świadczenia. 

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne przyznaje, w drodze 

decyzji, i wypłaca starosta właściwy ze względu na miejsce 

pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej osoby uprawnionej do 

świadczenia. Decyzję wydaje się w terminie 3 dni. Decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

3. Zadania starosty, o których mowa w ust. 1 i 2, są 

zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. 

4. Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 

14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest wojewoda. 

Art. 8c. 1. Świadczenie pieniężne ustala się w kwocie 

stanowiącej: 

1) w okresie pierwszych 3 miesięcy – równowartość 50% 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obowiązującego 

w roku złożenia wniosku o przyznanie świadczenia 

pieniężnego – na wnioskodawcę i jego małżonka oraz 

równowartość 50% tej kwoty na każde małoletnie dziecko 

pozostające pod władzą rodzicielską wnioskodawcy lub jego 

małżonka; 

2) w okresie od 4. do 9. miesiąca – odpowiednio 60% kwot 

określonych w pkt 1. 

2. Jednorazowe świadczenie pieniężne ustala się w kwocie 

stanowiącej równowartość 50% minimalnego wynagrodzenia za 
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pracę, obowiązującego w roku złożenia wniosku o przyznanie 

jednorazowego świadczenia pieniężnego – na wnioskodawcę 

i jego małżonka oraz równowartość 50% tej kwoty na każde 

małoletnie dziecko pozostające pod władzą rodzicielską 

wnioskodawcy lub jego małżonka. 

3. Przy ustalaniu wysokości świadczenia pieniężnego oraz 

jednorazowego świadczenia pieniężnego uwzględnia się 

wyłącznie członków rodziny wnioskodawcy, określonych w ust. 1 

pkt 1 lub ust. 2, którzy przebywają razem z nim na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Świadczenia pieniężnego oraz jednorazowego świadczenia 

pieniężnego nie wlicza się do dochodu, o którym mowa w art. 8 

ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.). 

Art. 8d. 1. W przypadku zmiany miejsca pobytu przez 

wnioskodawcę lub członków rodziny określonych w art. 8c ust. 1 

pkt 1 na inne znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego pozostaje 

starosta, który przyznał wnioskodawcy prawo do tego 

świadczenia. 

2. W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie 

wypłaty świadczenia pieniężnego. 

3. W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy 

prawa utrata świadczenia pieniężnego. 

Art. 8e. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, 

w drodze rozporządzenia, wzór formularza wniosku o przyznanie 

świadczenia pieniężnego oraz wzór formularza wniosku 

o przyznanie jednorazowego świadczenia pieniężnego, a także 

sposób przyznawania pomocy, biorąc pod uwagę sprawność 

postępowania oraz możliwość kontroli efektywności przyznanych 

świadczeń.”, 
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b) w pkt 20, rozdział 5a otrzymuje brzmienie: 

„Rozdział 5a 

Finansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z budżetu państwa 

Art. 24a. 1. Wypłata świadczeń pieniężnych oraz 

jednorazowych świadczeń pieniężnych finansowana jest z rezerwy 

celowej budżetu państwa. 

2. Dysponentem rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, 

jest  minister właściwy do spraw wewnętrznych.  

Art. 24b. 1. Świadczenia pieniężne oraz jednorazowe 

świadczenia pieniężne są wypłacane w danym roku budżetowym 

do wysokości kwoty rezerwy celowej, o której mowa w art. 24a 

ust. 1.  

2. Starosta składa do wojewody wniosek o udzielenie dotacji 

na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz jednorazowych świadczeń 

pieniężnych. 

Art. 24c. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych 

w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz 

jednorazowych świadczeń pieniężnych. 

2. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków 

o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, z terminem wypłaty w danym roku, 

osiągnie równowartość 75% kwoty zaplanowanej w ustawie 

budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz 

jednorazowych świadczeń pieniężnych, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej 

informację o wstrzymaniu przyjmowania wniosków o przyznanie 

świadczenia pieniężnego oraz o przyznanie jednorazowego 

świadczenia pieniężnego, z terminem wypłaty przypadającym na 

dany rok, a starostowie wstrzymują przyjmowanie takich 

wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia 

informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
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3. W przypadku kolejnych wniosków o świadczenia 

pieniężne złożonych przez tego samego wnioskodawcę kwoty 

wnioskowanych na ich podstawie świadczeń pieniężnych nie są 

uwzględniane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

przy określaniu poziomu wykorzystania kwot na zasadach, 

o których mowa w ust. 2. 

5. Starostowie są obowiązani do przekazywania ministrowi 

właściwemu do spraw wewnętrznych informacji o poziomie 

wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz 

jednorazowych świadczeń pieniężnych, w terminie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie art. 24d. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza 

w Biuletynie Informacji Publicznej informację o poziomie 

wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na 

wypłatę świadczeń pieniężnych oraz jednorazowych świadczeń 

pieniężnych według stanu na koniec każdego miesiąca. 

Art.  24d. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) termin składania wniosków o dotacje, o których mowa w art. 

24b ust. 2, 

2) wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w art. 24b 

ust. 2, 

3) termin składania informacji, o której mowa w art. 24c ust. 5 

– uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania 

środków rezerwy celowej oraz rozliczenia przez jednostki 

samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków 

budżetowych.”; 

3)  w art. 1 w pkt 5, tytuł rozdziału 2a otrzymuje brzmienie: „Świadczenie 

pieniężne dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się 

w Rzeczypospolitej Polskiej”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
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4)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobie, która złoży wniosek o udzielenie zezwolenia na 

pobyt stały z powołaniem się na okoliczność, o której mowa 

w art. 195 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), na jej wniosek, 

może być przyznane świadczenie pieniężne przeznaczone na 

częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego 

utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, zwane dalej 

„świadczeniem pieniężnym”. Świadczenie pieniężne przyznaje się 

na okres do 9 miesięcy.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

5)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8a w ust. 2, w art. 8b w ust. 1 i 2 oraz w art. 8d 

w ust. 1 skreśla się użyte w różnym przypadku wyrazy „(prezydent 

miasta na prawach powiatu)”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

6)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8b w ust. 1 wyraz „formie” zastępuje się 

wyrazem „drodze”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

7)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8c w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „udzielenie 

świadczenia” zastępuje się wyrazami „przyznanie świadczenia 

pieniężnego”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 8 i 28 należy głosować łącznie. 

 

8)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8c ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Świadczenia pieniężnego nie wlicza się do dochodu, 

o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.).”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
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9)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8d ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W przypadku wydania decyzji o odmowie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały następuje z mocy prawa zawieszenie 

wypłaty świadczenia pieniężnego. 

3. W przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna następuje z mocy 

prawa utrata świadczenia pieniężnego.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

10)  w art. 1 w pkt 5, w art. 8e skreśla się wyrazy „osobie, która złoży 

wniosek, o którym mowa w art. 8a ust. 1,”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

11)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 6 w pkt 2 po wyrazie „konsulów” dodaje 

się wyrazy „lub wojewodów”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

12)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 6 skreśla się pkt 3; Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

13)  w art. 1 w pkt 6 w lit. b, w ust. 7 wyrazy „dotyczącej Ministerstwa 

Spraw Zagranicznych” zastępuje się wyrazami „– Sprawy 

zagraniczne”;  

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

14)  w art. 1 w pkt 8, w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przyznanie Karty Polaka i przedłużenie jej ważności 

następuje w drodze decyzji, na pisemny wniosek, odpowiednio 

osoby ubiegającej się o jej wydanie albo przedłużenie, zwanej 

dalej „wnioskodawcą”, lub jej przedstawiciela ustawowego.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 



– 8 – 

15)  w art. 1 w pkt 8, w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Czynności wykonywane w związku ze złożeniem przez 

wnioskodawcę wniosku o przyznanie Karty Polaka lub 

przedłużenie jej ważności oraz wydaniem decyzji w tych 

sprawach są wolne od wszelkich opłat, w tym opłat 

konsularnych.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 1 w pkt 8, w art. 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Rada Ministrów może, w drodze rozporządzenia: 

1) wyznaczyć wojewodę jako organ właściwy w sprawie 

przyznania Karty Polaka lub przedłużenia jej ważności; 

2) określić wykaz państw, z których pochodzenie uprawnia do 

złożenia wniosku o przyznanie Karty Polaka lub 

przedłużenie jej ważności do wojewody  

– biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia szybkiego 

i sprawnego dostępu osób zainteresowanych otrzymaniem Karty 

Polaka lub przedłużeniem jej ważności do właściwego organu.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 1 w pkt 9 w lit. a, we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lub 

przedłużenie ważności Karty Polaka” zastępuje się wyrazami „Karty 

Polaka lub przedłużenie jej ważności”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

18)  w art. 1 w pkt 11 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 16” 

dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. b i dodaje się 

lit. a w brzmieniu: 

„a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) jeden z rodziców posiada Kartę Polaka – za zgodą 

drugiego z rodziców wyrażoną w oświadczeniu 

złożonym przed konsulem, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 12 ust. 4 – wojewodą, chyba że drugiemu 

z rodziców nie przysługuje władza rodzicielska.”,”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 19 i 30 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 24. 

 

19)  w art. 1: 

a) w pkt 12 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się ust. 5,”, 

b) w pkt 16: 

– po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli posiadacz Karty Polaka nabył obywatelstwo 

polskie albo uzyskał zezwolenie na pobyt stały na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, posiadana przez niego Karta 

Polaka traci ważność z mocy prawa z dniem wydania 

dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa 

polskiego albo uzyskania zezwolenia na pobyt stały.”,”, 

– w lit. b, w ust. 2 skreśla się wyrazy „, a w przypadku określonym 

w art. 19 pkt 4 posiadacz karty zwraca ją organowi, który wydał 

decyzję”, 

– dodaje się lit. c w brzmieniu: 

„c) dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, posiadacz 

Karty Polaka zwraca Kartę Polaka wojewodzie właściwemu 

ze względu na miejsce pobytu, nie później niż w terminie 

14 dni od dnia, w którym: 

1) doręczono mu dokument potwierdzający nabycie 

obywatelstwa polskiego albo  

2) decyzja o uzyskaniu zezwolenia na pobyt stały stała się 

ostateczna.”;”, 

c) w pkt 18: 

– w lit. a, ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

Poprawka sen. 
A. Warzochy 
poparta przez 
połączone komisje 
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„1. Konsul i wojewoda prowadzą, każdy w zakresie 

swojej właściwości, rejestr złożonych wniosków 

o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, 

decyzji wydanych w tych sprawach, przyznanych 

i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które 

utraciły ważność z mocy prawa.”, 

– po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację 

o wydanych decyzjach oraz następujące dane osób, którym 

przyznano albo odmówiono przyznania Karty Polaka, 

których Kartę Polaka unieważniono albo w przypadku 

których Karta Polaka utraciła ważność z mocy prawa:”,”, 

– w lit. b, w ust. 3 po wyrazach „Kart Polaka” dodaje się wyrazy 

„oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa”; 

20)  w art. 1 w pkt 12 w lit. b, w ust. 6 wyraz „zainteresowanego” zastępuje 

się wyrazami „posiadacza lub jego przedstawiciela ustawowego” oraz 

wyraz „zmiany” zastępuje się wyrazem „zmienionych”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

21)  w art. 1 w pkt 14 w lit. c, w pkt 6 po wyrazie „uczestniczył” dodaje się 

wyrazy „lub uczestniczy”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

22)  w art. 1 w pkt 16 w lit. b, w ust. 2 po wyrazie „konsulowi” dodaje się 

wyrazy „albo wojewodzie”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

23)  w art. 1 w pkt 17, w art. 22: 

a) w pkt 1 po wyrazie „Polaka” dodaje się wyrazy „lub przedłużenie jej 

ważności”, 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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b) część wspólna otrzymuje brzmienie: 

„– uwzględniając dane, które muszą być zawarte we wniosku oraz 

dane i informacje, jakie powinny być zawarte w Karcie Polaka, 

a także biorąc pod uwagę, że zapisu imienia i nazwiska w Karcie 

Polaka dokonuje się zgodnie z dokumentem tożsamości 

wnioskodawcy, chyba że we wniosku wnioskodawca oświadczy, 

że chce aby te dane były zapisane również w języku polskim.”; 

24)  w art. 1 w pkt 18 w lit. a, w ust. 1 po wyrazie „wojewoda” dodaje się 

wyrazy „, o którym mowa w art. 12 ust. 4,”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

25)  w art. 1 w pkt 20: 

a) tytuł rozdziału 5a otrzymuje brzmienie: „Finansowanie wypłaty 

świadczeń pieniężnych z budżetu państwa”, 

b) w art. 24a ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wypłata świadczeń pieniężnych finansowana jest 

z rezerwy celowej budżetu państwa.”, 

c) art. 24b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 24b. 1. Świadczenia pieniężne są wypłacane w danym 

roku budżetowym do wysokości kwoty rezerwy celowej, o której 

mowa w art. 24a ust. 1. 

2. Starosta składa do wojewody wniosek o udzielenie dotacji 

na wypłatę świadczeń pieniężnych.”, 

d) w art. 24c w ust. 5 wyrazy „stopniu realizacji zadań, o których mowa 

w art. 8a–8d” zastępuje się wyrazami „poziomie wykorzystania 

dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

26)  w art. 1 w pkt 20, w art. 24c: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków 

o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty 

w danym roku osiągnie równowartość 75% kwoty zaplanowanej 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
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w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister 

właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie 

Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu przyjmowania 

wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem 

wypłaty przypadającym na dany rok, a starostowie wstrzymują 

przyjmowanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego 

po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych.”, 

b) skreśla się ust. 3; 

27)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 4 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) świadczeń pieniężnych, o których mowa w art. 8a ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 

…).”.”; 

Poprawka sen. 
J. Rulewskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

28)  po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu: 

„Art. 1a. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 4 kropkę 

zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu: 

„8) świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 8a ust. 1 

ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. 

poz. …).”.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 

29)  w art. 3, w pkt 7 wyrazy „2 lat” zastępuje się wyrazem „roku”; Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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30)  w art. 4 w pkt 2, ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 195 ust. 1 pkt 9, następuje po zwróceniu przez niego Karty 

Polaka, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 

2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 

1274 oraz z 2016 r. poz. …).”; 

Poprawka sen. 
A. Warzochy 
poparta przez 
połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 31, 32 i 33 należy głosować łącznie. 

 

31)  art. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6. Wpisy danych zgromadzonych w rejestrach 

prowadzonych na podstawie dotychczasowych przepisów z dniem 

wejścia w życie art. 1 pkt 18 stają się wpisami do rejestrów 

prowadzonych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, i przechowuje się je przez okres, na który 

zostały umieszczone w rejestrach.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

32)  w art. 7: 

a) skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „i art. 24 ust. 2”, 

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie 

art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia 

w życie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2017 r.”; 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 
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33)  w art. 8 wyrazy „pkt 18 i 20” zastępuje się wyrazami „pkt 18–20, art. 6 

oraz art. 7 ust. 2”. 

Poprawka 
KSZUE,  
KSTAP,  
KSEŁPG 
poparta przez 
połączone komisje 

 

 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


