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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 631) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 Opiniowana ustawa dokonuje nowelizacji 13 ustaw w celu transponowania do 

polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania 

obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony 

międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania 

ochrony uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, 

str. 9), zwanej dalej „dyrektywą 2011/95/UE”. Wprowadzenie zmian w ustawodawstwie 

krajowym jest konieczne w odniesieniu do tych postanowień dyrektywy 2011/95/UE, które 

wprowadzają merytoryczne zmiany względem dyrektywy Rady 2004/83/WE z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów 

potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony (Dz. Urz. UE L 

304 z 30.09.2004, str. 12). Zgodnie z art. 39 dyrektywy 2011/95/UE państwa członkowskie 

Unii Europejskiej obowiązane były wprowadzić do krajowego porządku prawnego 

wynikające z niej unormowania w terminie do dnia 21 grudnia 2013 r. 

 W celu wdrożenia przepisów dyrektywy 2011/95/UE wprowadzono zmiany w ustawie 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. Nr 680, z późn. zm.). Najistotniejsze zmiany 

odnoszą się do oceny faktów i okoliczności uzasadniających przyznanie lub odmowę 
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przyznania pomocy międzynarodowej w postaci nadania statusu uchodźcy lub udzielenia 

cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej. Dla zapewnienia zgodności z dyrektywą 

2011/95/UE, uszczegółowiono treść art. 16 ust. 2 odnoszącego się do ochrony przed 

prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy udzielanej przez władze 

publiczne kraju pochodzenia cudzoziemca lub ugrupowania lub organizacje kontrolujące 

całość lub znaczną część kraju pochodzenia. Ochronę przed prześladowaniem lub poważną 

krzywdą uznaje się za zapewnioną jeżeli jest ona skuteczna i trwała. Ponadto podmioty 

zapewniające ochronę przed prześladowaniem lub ryzkiem doznania poważnej krzywdy 

powinny mieć możliwość oraz wolę zapewnienia takiej ochrony. 

 Zmianie uległ przepis odnoszący się do wewnętrznej ochrony przed prześladowaniem 

albo doznaniem poważnej krzywdy (art. 18 ust. 1). Potrzeba objęcia cudzoziemca ochroną 

międzynarodową nie zachodzi, gdy może on bez przeszkód legalnie i bezpiecznie pojechać 

oraz zamieszkać w tej części kraju pochodzenia, w której nie zachodzą okoliczności 

uzasadniające jego obawę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy. 

Dotychczas przepis odnosił się wyłącznie do możliwości zamieszkania we wspomnianej 

części terytorium. 

 W myśl dyrektywy 2011/95/UE nie można pozbawić ochrony uzupełniającej 

cudzoziemca nawet jeśli zmieniły się okoliczności uzasadniające jej udzielenie, jeżeli może 

on powołać się na przekonywujące powody związane z uprzednio doznaną poważną krzywdą, 

uzasadniające jego odmowę skorzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada, 

lub w przypadku bezpaństwowca – z ochrony państwa jego poprzedniego miejsca zwykłego 

pobytu. Powyższa zasada została uwzględniona w art. 22 ust. 2a ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 W przepisach proceduralnych regulujących postępowanie w sprawach o nadanie 

statusu uchodźcy lub udzielenie ochrony uzupełniającej określono szczegółowe warunki, od 

których uzależnione jest uwzględnienie wniosku o nadanie statusu uchodźcy, w przypadku 

gdy oświadczenia wnioskodawcy nie zostały poparte żadnymi dowodami (art. 37a), 

zobowiązano cudzoziemca do przedstawiania informacji niezbędnych do ustalenia stanu 

faktycznego sprawy, a odnoszących się do jego przeszłych doświadczeń (art. 37 ust. 1 pkt 1) 

oraz wskazano przesłanki, jakie powinien wziąć pod uwagę organ prowadzący postępowanie 

o nadanie statusu uchodźcy (art. 43a). 

 Przepis art. 31 ust. 5 dyrektywy 2011/95/UE zobowiązuje również państwa 
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członkowskie UE do podjęcia działań mających na celu odnalezienie krewnych małoletniego 

cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, 

z zachowaniem poufności gromadzenia, przetwarzania i obiegu informacji dotyczących osób 

poszukiwanych. Przywołany przepis nakłada na państwa członkowskie obowiązek 

poszukiwania członków rodziny małoletniego bez opieki, który otrzymał ochronę 

międzynarodową, w przypadku gdy tego rodzaju działania nie zostały podjęte na etapie 

postępowania uchodźczego. Wskazuje również na konieczność kontynuacji poszukiwań, 

w przypadku gdy zostały one już rozpoczęte. Zgodnie z dodanym art. 89ea Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców został zobowiązany do podejmowania działań zmierzających do 

odnalezienia krewnych małoletniego. 

 

Dyrektywa 2011/95/UE w art. 28 zobowiązuje państwa członkowskie do równego 

traktowania cudzoziemców objętych ochroną międzynarodową i własnych obywateli 

w zakresie obowiązujących procedur uznawania zagranicznych dyplomów, świadectw 

i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe. Państwa członkowskie 

powinny również zapewnić odpowiednie procedury prawne, które ułatwią zaliczanie 

wcześniejszego wykształcenia w odniesieniu do tych cudzoziemców objętych ochroną 

międzynarodową, którzy nie mogą dostarczyć dokumentów potwierdzających ich 

kwalifikacje. W związku z powyższym w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo 

o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) wprowadzono regulacje 

umożliwiające uzyskanie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia przez cudzoziemca posiadającego status uchodźcy, ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia z cudzoziemcem 

będącym uchodźcą lub objętych ochroną uzupełniającą, który nie dysponuje dyplomem 

ukończenia studiów. Zainteresowany będzie obowiązany do przedłożenia, wraz z wnioskiem 

o przeprowadzenie postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia przez niego studiów 

wyższych na określonym poziomie kształcenia, dokumentu lub dokumentów, które w sposób 

bezpośredni lub pośredni pozwolą na ustalenie tego faktu, oraz do złożenia oświadczenia 

o ukończeniu studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Ustawa przewiduje 

również możliwość obniżenia lub zwolnienia z opłaty pobieranej za przeprowadzenie 

postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 

poziomie kształcenia.  
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Zobowiązanie wynikające z art. 28 dyrektywy 2011/95/UE spowodowało również 

zmiany w następujących ustawach: 

- ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 

856, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. 

Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 

budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, 

poz. 925, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 

1038, z późn. zm.); 

- ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 

1039, z późn. zm.). 

 

Zgodnie z art. 23 dyrektywy 2011/95/UE państwa członkowskie powinny zapewnić 

członkom rodziny cudzoziemca objętego ochroną międzynarodową, którzy osobiście nie 

kwalifikują się do objęcia ich tą ochroną, świadczeń, o których mowa w art. 24-35 

dyrektywy. Świadczenia te to, między innymi, dostęp do procedur uznawania zagranicznych 

dyplomów, świadectw i innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, oraz 

procedur, które ułatwią zaliczanie wcześniejszego wykształcenia w razie braku dokumentów 

potwierdzających kwalifikacje, o czym była mowa powyżej.  

 

Dyrektywa 2011/95/UE zobowiązuje również do zapewnienia tym osobom dostępu do 

opieki społecznej oraz opieki zdrowotnej. W związku z powyższym dokonano odpowiednich 

zmian w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 

z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm). 
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Zmiany w pierwszej z wymienionych ustaw polegają na rozszerzeniu kręgu podmiotów, 

którym przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej, w tym pomocy mającej na 

celu wspieranie ich procesu integracji, o członków rodziny cudzoziemca objętego ochroną 

międzynarodową, jeżeli członkowie rodziny uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w celu połączenia z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP będącym uchodźcą lub 

objętym ochroną uzupełniającą. W ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych zmianie uległy przepisy określające krąg 

świadczeniobiorców tj. osób innych niż ubezpieczeni uprawnionych do korzystania 

ze świadczeń opieki zdrowotnej. Do kręgu świadczeniobiorców zostali włączeni 

zamieszkujący na terytorium RP cudzoziemcy mający status uchodźcy lub objęci ochroną 

uzupełniającą oraz członkowie ich rodzin posiadający zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w celu połączenia z rodziną, jeżeli nie posiadają oni tytułu do objęcia ich 

obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym i nie mogą ubezpieczyć się dobrowolnie ze 

względu na niskie dochody.  

 

W celu zapewnienia zgodności prawa polskiego z art. 23 ust. 2 dyrektywy 

2011/95/UE zdecydowano o dodaniu nowej regulacji w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650) dotyczącej zapewnienia prawa pobytu członkom rodzin 

beneficjentów ochrony międzynarodowej, którzy razem z beneficjentami nielegalnie wjechali 

na terytorium RP (lub nielegalnie przebywali na tym terytorium), a którzy nie złożyli wniosku 

o przyznanie statusu uchodźcy i nie zostali takim wnioskiem objęci. Zgodnie z dodanym art. 

165 ust. 4 nie można odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia 

z rodziną członkowi rodziny cudzoziemca objętego ochroną międzynarodową w sytuacji gdy 

przyczyną odmowy byłby nielegalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium RP, jeżeli 

rodzina istniała w kraju pochodzenia cudzoziemca, a członek rodziny przebywał na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy 

przez cudzoziemca. 

 Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 Ustawa została uchwalona na 67. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9 maja 2014 r. 

w oparciu o projekt stanowiący przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 2243). Nad 

projektem pracowała sejmowa Komisja Spraw Wewnętrznych, która w dniu 23 kwietnia 2014 
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r. przedstawiła swoje sprawozdanie (druk sejmowy nr 2322). W trakcie prac komisji 

wprowadzono zmiany, które w większości miały charakter redakcyjny i doprecyzowujący. 

Należy zauważyć, iż niniejsza ustawa została poszerzona o zmianę w ustawie z dnia z dnia 

14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe 

z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 144, poz. 

1043, z późn. zm.), w której dokonano zmiany definicji „dokumentu podróży” poprzez 

odesłanie do obowiązującej ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 10 

opiniowanej ustawy). Dodano również przepis czasowo utrzymujący w mocy akty 

wykonawcze wydane na podstawie zmienianych upoważnień ustawowych (art. 16 

opiniowanej ustawy). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 1. Dodawany do ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium RP, odnoszący się do procedury rozpatrywania wniosku o objęcie 

cudzoziemca ochroną międzynarodową, art. 37a (zmiana w art. 1 pkt 7 opiniowanej ustawy) 

stanowi, że jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających okoliczności 

wskazane w uzasadnieniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, okoliczności te można uznać 

za udowodnione między innymi gdy wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane 

informacje i dowody służące do ustalenia stanu faktycznego sprawy i szczegółowo wyjaśnił 

przyczyny braku innych informacji i dowodów. Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu 

postępowania administracyjnego o dowodach (art. 75 Kpa i nast.), zgodnie z którymi za 

dowód należy uznać wszystko co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest 

sprzeczne z prawem, wydaje się, iż przywołany przepis jest zbędny. Jeżeli jednak zamiarem 

jest ograniczenie dopuszczalnych środków dowodowych tj. rzeczy lub czynności, w oparciu 

o które jest przeprowadzane postępowanie dowodowe w sprawie nadania statusu uchodźcy, 

zasadne wydaje się zastąpienie wyrazu „dowód” użytego w art. 37a pkt 2 innym wyrazem np. 

„dokument” lub „materiał” adekwatnym do intencji. Jednocześnie art. 37a pkt 3 powinien, 

zgodnie z Kpa, posługiwać się sformułowaniem „zebrany w sprawie materiał dowodowy” 

zamiast „zebrane w sprawie dowody i materiały”. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 skreśla się pkt 7; 
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albo 

w art. 1 w pkt 7, w art. 37a: 

a) w pkt 2 wyraz „dowody” zastępuje się wyrazem „dokumenty” oraz wyraz „dowodów” 

zastępuje się wyrazem „dokumentów”, 

b) w pkt 3 wyrazy „zebranymi w sprawie dowodami i materiałami” zastępuje się wyrazami 

„zebranym w sprawie materiałem dowodowym”; 

 

 2. Dodawany art. 43a pkt 4 w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 1 pkt 8 opiniowanej ustawy) zobowiązuje organ 

prowadzący postępowanie o nadanie statusu uchodźcy do ustalenia czy istnieją warunki, 

o których mowa w art. 16 ust. 2, aby wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony innego 

państwa, którego obywatelstwo posiada. Warunki, których dotyczy odesłanie odnoszą się do 

ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy zapewnianej 

przez organy władzy publicznej kraju pochodzenia cudzoziemca lub organu kontrolującego 

kraj pochodzenia, nie dotyczą więc innego państwa, którego obywatelstwo cudzoziemiec 

posiada i z którego ochrony mógłby skorzystać. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 8, w art. 43a w pkt 4 skreśla się wyrazy „o których mowa w art. 16 ust. 2,”; 

 

 3. Poważne zastrzeżenia na gruncie opiniowanej ustawy budzi nieprzyjęcie spójnej 

terminologii dla określenia osoby będącej uchodźcą, osoby objętej ochroną uzupełniającą 

oraz członka rodziny uchodźcy lub osoby objętej ochroną uzupełniającą. Ustawa posługuje 

się zamiennie określeniami „obywatel państwa trzeciego” lub „cudzoziemiec”. Reguła 

konsekwencji terminologicznej wyrażona w § 10 Zasad techniki prawodawczej, 

zobowiązująca do oznaczania jednakowych pojęć przy użyciu jednakowych określeń, 

w szczególności w obrębie jednego aktu prawnego, służy ułatwieniu interpretacji przepisów 

prawnych. Jej uzupełnienie stanowi zakaz określony w § 147 ust. 1 Zasad techniki 

prawodawczej, zgodnie z którym, jeżeli w ustawie ustalono znaczenie danego określenia 

w drodze definicji, w obrębie aktu nie wolno posługiwać się tym określeniem w innym 

znaczeniu. Brak konsekwencji terminologicznej w tym przypadku powoduje następujące 

wątpliwości interpretacyjne: 

1) nie jest jasne, czy pojęcie „obywatela państwa trzeciego, któremu nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełaniającej” obejmuje również bezpaństwowca 
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objętego ochroną międzynarodową (wykładnia językowa daje odpowiedź negatywną). Tego 

rodzaju wątpliwość nie powstaje w przypadku posłużenia się pojęciem „cudzoziemca”, gdyż 

zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, cudzoziemcem jest każdy, kto 

nie posiada obywatelstwa polskiego. Dodatkowo ustawa z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 

aptekarskich w art. 1 ust. 1 pkt 3, zawiera własną definicję cudzoziemca, którym jest 

obywatel państwa innego niż państwo członkowskie Unii Europejskiej. Definicja ta nie 

obejmuje bezpaństwowca tym samym pojawia się wątpliwość dotycząca rozumienia pojęcia 

„cudzoziemiec” użytego w dodawanym art. 6d - przepis ten może być odczytywany jako 

dotyczący wyłącznie uchodźców będących obywatelami państw trzecich oraz członków ich 

rodzin posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, co nie wydaje się być zgodne z intencją 

ustawodawcy. Należy zauważyć, iż dyrektywa 2011/95/UE zobowiązuje do przyjęcia 

jednakowych norm w zakresie udzielania ochrony międzynarodowej zarówno w stosunku do 

obywateli państw trzecich jak i bezpaństwowców; 

2) czy posłużenie się w niektórych przepisach pojęciem „cudzoziemca, któremu nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełaniającej” pomimo stworzenia definicji „obywateli 

państw członkowskich UE” obejmującej między innymi obywateli państw trzecich, którym 

nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, oznacza stosowanie wobec 

osób objętych ochroną międzynarodową zarówno przepisów dotyczących obywateli państw 

członkowskich jak i przepisów odnoszących się do cudzoziemców? 

 Powyższa uwaga dotyczy ustaw zmienianych w art. 2 (ustawa z dnia 21 grudnia 1990 

r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych) art. 3 (ustawa z dnia 19 

kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich), art. 4 (ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty), art. 5 (ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów), art. 6 (ustawa z dnia 11 

kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych), art. 11 (ustawa z dnia 18 marca 2008 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej), art. 12 (ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych) 

oraz art. 13 (ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej).W celu 

uniknięcia powyższych wątpliwości w toku wykonywania ustawy proponuje się ujednolicenie 

terminologii ustawy. Zaproponowane poniżej poprawki przewidują zastosowanie pojęcia 

„cudzoziemiec” dla określenia osoby, której nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej oraz osoby, która uzyskała zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia 

z rodziną. 
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Propozycje poprawek 

w art. 2 w pkt 1, w ust. 3 w pkt 3 i 4 wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się 

wyrazem „cudzoziemców”; 

 

w art. 3: 

a) w pkt 1, w pkt 2 w lit. c i d wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się wyrazami 

„cudzoziemców i bezpaństwowców”, 

b) w pkt 2, art. 6d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 6d. Przepisów art. 6a–6c nie stosuje się do cudzoziemca i bezpaństwowca: 

1) posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, 

o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

2) któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono 

ochrony uzupełniającej.”; 

 

w art. 4 w pkt 1, w ust. 3 w pkt 3 i 4 wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się 

wyrazem „cudzoziemców”; 

 

w art. 5 w pkt 1, w ust. 2 w pkt 3 i 4 wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się 

wyrazem „cudzoziemców”; 

 

w art. 6 w pkt 1, w lit. c i d wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się wyrazem 

„cudzoziemców”; 

 

w art. 11: 

a) w pkt 3 wyrazy „obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami 

ochrony międzynarodowej,” zastępuje się wyrazem „cudzoziemców” oraz wyrazy „osoby 

kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej” zastępuje się wyrazami 

”objętych ochroną uzupełniającą”, 

b) w pkt 4 wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się wyrazem „cudzoziemców”; 

 

w art. 12, w pkt 9 w lit. c i d wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się wyrazem 

„cudzoziemców”; 
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w art. 13 w pkt 1, w pkt 3 w lit. c i d wyrazy „obywateli państw trzecich” zastępuje się 

wyrazem „cudzoziemców”; 

 

 4. Należy rozważyć zmianę art. 15 ust. 3e ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 

lekarza i lekarza dentysty (art. 4 opiniowanej ustawy). Przepis ten reguluje kwestie 

odbywania stażu podyplomowego przez lekarza cudzoziemca, niebędącego obywatelem 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej albo któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy. 

Osoby te odbywają staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich. 

Jednocześnie art. 15 ust. 6d przewiduje odpowiednie stosowanie przepisów regulujących 

odbywanie stażu podyplomowego do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej. 

Biorąc pod uwagę, iż w związku ze zmianą art. 3 ust. 3 ustawy o zawodach lekarza i lekarza 

dentysty, za obywateli państw członkowskich UE uważać się będzie między innymi 

beneficjentów ochrony międzynarodowej (uchodźców i osoby objęte ochroną uzupełniającą), 

a więc również osoby wskazane w art. 15 ust. 3e, zbędne wydaje się tworzenie podwójnej 

regulacji dotyczącej tej kategorii osób. Analogiczna uwaga dotyczy cudzoziemców 

posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. 

 W przepisach ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty konieczna jest również 

zmiana odesłania w art. 9a wynikająca z dodania w art. 9 ust. 2a. 

Propozycje poprawek 

w art. 4 po pkt 2 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 15 ust. 3e otrzymuje brzmienie: 

„3e. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 

pobyt stały, odbywa staż podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli 

polskich.”; 

 

w art. 4 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w art. 9a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W przypadkach, w których lekarz lub lekarz dentysta tymczasowo i okazjonalnie 

wykonuje zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach, o których mowa 
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w art. 9 ust. 2 i 3-12, okręgowa rada lekarska lub Naczelna Rada Lekarska mogą 

wymagać od lekarza lub lekarza dentysty przekazania pacjentom wszystkich lub 

niektórych spośród następujących informacji:”; 

 

 5. Należy przypomnieć, iż ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (art. 5 opiniowanej 

ustawy) została ostatnio zmieniona ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych 

zawodów regulowanych (zwana dalej również u.z.r). Przywołana ustawa została uchwalona 

na 67. posiedzeniu Sejmu w dniu 9 maja 2014 r. i oczekuje na podpis Prezydenta RP (dane na 

dzień sporządzania opinii). Ustawa ta zmienia m.in. art. 20a ustawy samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, nadając mu nowe 

brzmienie. Przepis ten nowelizowany jest również opiniowaną ustawą. Zmianie ulega także 

tytuł ustawy, który po wejściu w życie u.z.r. będzie brzmiał „o samorządach zawodowych 

architektów oraz inżynierów budownictwa”. Zmiany tytułu nie uwzględnia opiniowana 

ustawa. W związku z trudnością skorelowania terminów wejścia w życie obu tych ustaw 

(w obu ustawach termin ich wejścia w życie określono przez upływ czasu, przy czym ustawa 

o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych ma 60-dniową 

vacatio legis, zaś opiniowana ustawa 30-dniową vacatio legis) proponuje się: 

1) dodać poprawkę zmieniającą tytuł ustawy; poprawka ta jest konieczna w sytuacji 

gdyby opiniowana ustawa miała wejść w życie w terminie późniejszym niż u.z.r., a jej 

przyjęcie lub odrzucenie przez Sejm będzie uzależnione od tego, na jakim etapie procesu 

stanowienia prawa będzie u.z.r. 

2) dodawaną do ust. 20a treść ust. 1a (zmiana w art. 5 pkt 2 opiniowanej ustawy) 

oznaczyć jako art. 20b. Ten zabieg legislacyjny pozwoli na uniknięcie sytuacji, w której u.z.r. 

wchodząca w życie w dniu późniejszym niż opiniowana ustawa uchyli dodawany ust. 1a 

w art. 20a poprzez nadanie nowego brzmienia całemu art. 20a. 

Propozycje poprawek 

w art. 5 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa”;”; 
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w art. 5 w pkt 2: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„po art. 20a dodaje się art. 20b w brzmieniu:”, 

b) w ust. 1a wyrazy „Przepisu ust. 1” zastępuje się wyrazami „Przepisu art. 20a”, 

c) ust. 1a oznacza się jako art. 20b; 

 

 6. Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, 

inżynierów budownictwa oraz urbanistów, w ramach procedury uznawania kwalifikacji 

zawodowych architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty zobowiązuje do umieszczania 

we wniosku o wszczęcie tego postępowania informacji o obywatelstwie wnioskodawcy oraz 

dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo wnioskodawcy (art. 33a 

ust. 4 pkt 1 i ust. 5 pkt 1). Spełnienie tego wymogu przez bezpaństwowca, któremu nadano 

status uchodźcy lub objęto ochroną uzupełniającą jest niemożliwe dlatego proponuje się 

dodanie przepisu zwalniającego te osoby z obowiązku przedstawiania w/w informacji 

i dokumentu. 

Propozycja poprawki 

w art. 5 po pkt 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w art. 33a po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Obowiązek umieszczania informacji o obywatelstwie we wniosku, o którym 

mowa w ust. 4, oraz dołączania do wniosku dokumentu potwierdzającego obywatelstwo, 

o którym mowa w ust. 5, nie dotyczy wnioskodawcy będącego bezpaństwowcem, 

któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

 

 7. Wypełniając zobowiązania wynikające z dyrektywy 2011/95/UE w zakresie 

obowiązku zapewnienia członkom rodziny beneficjenta pomocy międzynarodowej dostępu 

do opieki społecznej zmieniono ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 7 

opiniowanej ustawy). Zmiany polegają na objęciu tych osób prawem do świadczeń z pomocy 

społecznej, w tym pomocy mającej na celu wspieranie ich procesu integracji. Należy jednak 

zauważyć, iż zmiany wprowadzone w ustawie o pomocy społecznej nie zostały uczynione 

konsekwentnie tj. nie zmieniono wszystkich przepisów, które regulują kwestie pomocy 

udzielanej w celu wspierania procesu integracji cudzoziemców. W związku z powyższym, 

należy rozważyć zmianę art. 7 pkt 11, art. 9 ust. 5, art. 19 pkt 8, art. 22 pkt 5, art. 36 pkt 1 lit. 

g, art. 53 ust. 1 oraz art. 95 ust. 4 pkt 3 i ust. 5 pkt 2. 
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Propozycje poprawek 

w art. 7: 

a) po pkt 1 dodaje się pkt 1a–1c w brzmieniu: 

„1a) w art. 7 pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone  w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. 

c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;”; 

1b) w art. 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na 

usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie 

rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie 

i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uprawnionych 

cudzoziemców, a także maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach 

weryfikacji kryteriów dochodowych o 50% sumy kwot, o które wzrosły kryterium 

dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę 

w rodzinie.”; 

1c) w art. 19 pkt 8 otrzymuje brzmienie: 

„8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mającym trudności w integracji 

ze środowiskiem;”; 

b) po pkt 2 dodaje się pkt2a–2c w brzmieniu: 

2a) w art. 22 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali 

w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, w szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania, 

oraz prowadzenie rejestru zatwierdzonych indywidualnych programów 

integracji;”; 

2b) w art. 36 w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie: 
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„g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką 

języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,”; 

2c) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność 

lub chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie 

wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, 

w szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej pieczę 

zastępczą w rozumieniu przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, 

który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.”; 

c) po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) w art. 95: 

a) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy, cofnięto mu ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”, 

b) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców w celu wspierania 

procesu ich integracji i termin ich wypłaty,”;”; 

 

w art. 16 przed ust. 1 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„ … Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy 

zmienianej w art. 7 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 95 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy.”; 



– 15 – 

 

 8. W ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym (art. 9 opiniowanej ustawy) 

przewiduje się odrębny tryb postępowania w sprawie potwierdzania ukończenia studiów 

wyższych przez osobę, która nie dysponuje dyplomem ukończenia studiów wyższych. 

Skorzystać z tej procedury mogą obywatele państw trzecich lub bezpaństwowcy, którzy 

uzyskali status uchodźcy lub zostali objęci ochroną uzupełniającą oraz obywatele państw 

trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w celu połączenia z rodziną 

(uchodźcą lub cudzoziemcem objętych ochroną uzupełniającą). Norma ta nie będzie miała 

więc zastosowania w stosunku do bezpaństwowców, którzy uzyskali wymienione powyżej 

zezwolenie, co wydaje się być w sprzeczności z dyrektywą 2011/95/UE. 

Propozycja poprawki 

w art. 9 w pkt 1, w ust. 7a i 7b wyrazy „państwa trzeciego posiadającego” zastępuje się 

wyrazami „państwa trzeciego lub bezpaństwowca posiadającego”; 

 

 9. W zmienianych przepisach ustawodawca kilkakrotnie odsyła do bliżej 

nieokreślonych przepisów odrębnych. Zgodnie z § 156 ust. 3 Zasad techniki prawodawczej 

w przepisie odsyłającym prawodawca jest obowiązany jednoznacznie wskazać przepis lub 

przepisy prawne, do których odsyła. Posługiwanie się wyrażeniem „przepisy odrębne” jest 

nieprawidłowe, dlatego że nie zawiera informacji, jakie normy prawne ma zastosować adresat 

tak sformułowanego przepisu. Uwaga ta dotyczy art. 2 ust. 2 pkt 3, 5 i 6 ustawy z dnia 18 

marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej (art. 11 opiniowanej ustawy). W przypadku pierwszego ze 

wskazanych przepisów odesłanie do przepisów odrębnych wydaje się zbędne, gdyż odnosi się 

ono do przepisów regulujących nadawanie statusu uchodźcy lub udzielanie ochrony 

uzupełniającej i ma znaczenie wyłącznie informacyjne. W odniesieniu do dwóch pozostałych 

odesłań zasadne wydaje się ich uszczegółowienie. 

Propozycja poprawki 

w art. 11, w ust. 2: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu odrębnych przepisów”, 

b) w pkt 5 wyrazy „w rozumieniu odrębnych przepisów” zastępuje się wyrazami 

„w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”, 

c) w pkt 6 wyrazy „w rozumieniu odrębnych przepisów” zastępuje się wyrazami „….”; 

 



– 16 – 

 

Propozycja poprawki o charakterze redakcyjnym 

w art. 1 w pkt 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ochronę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uważa 

się za zapewnioną, gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym organizacje 

międzynarodowe, podejmują w sposób skuteczny i trwały niezbędne środki w celu 

zapobieżenia prześladowaniom lub poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie 

skutecznego systemu prawnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania 

czynów stanowiących prześladowania lub poważną krzywdę oraz ścigania i karania za takie 

czyny, i gdy zapewniają osobom prześladowanym lub doznającym poważnej krzywdy dostęp 

do takiej ochrony.”. 
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Główny legislator 


