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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki 
nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).

2. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw (druk senacki 
nr 631, druki sejmowe nr 2243 i 2322).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dzień dobry. Witam państwa.
Otwieram już sto sześćdziesiąte ósme posiedze-

nie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Dzisiaj mamy w agendzie dwa punkty: roz-
patrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 
oraz ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie-
których innych ustaw.

Witam bardzo serdecznie naszych gości na czele z pa-
nem ministrem Rynasiewiczem i panem ministrem Rogalą, 
szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Witam także 
wszystkich pozostałych gości.

Proszę państwa, bez zbędnej zwłoki przystępujemy do 
punktu pierwszego, czyli ustawy o kierujących pojazdami.

Pan minister ma głos, żeby nam przybliżyć, po co taką 
dużą ustawę nam przygotował.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
Jak wiemy, ustawa o kierujących pojazdami powsta-

wała w bólach, przez długi czas, w zasadzie prace nad 
tym projektem rozpoczęły się w 2003 r. Później, z pew-
nymi problemami ta ustawa weszła w życie. I właśnie ży-
cie pokazało, że wymaga ona pewnego doprecyzowania 
i pewnych zmian. Dużym problem w ostatnim czasie była 
w szczególności niespójność dotycząca sposobu egzamino-
wania kandydatów na kierowców. Brakowało także takiego 
pełnego, jasnego systemu teleinformatycznego do egzami-
nowania na prawo jazdy. I ta ustawa to reguluje. Reguluje 
również kwestie dotyczące pytań egzaminacyjnych, tak 
jak powiedziałem. Zgodnie z ustawą, która obowiązuje 
do tej pory, te pytania są przygotowywane z jednej strony 
przez Instytut Transportu Samochodowego, z drugiej strony 
przez Państwową Wytwórnię Papierów Wartościowych. 
I nie są one weryfikowane. W tym projekcie ustawy jest 
wprowadzony system weryfikacji pytań. Powstaje taka 
centralna komisja weryfikacyjna przy ministrze. Tak więc 
minister odpowiedzialny za sprawy transportu przejmuje 

odpowiedzialność za treść pytań. Zostały one ujednolicone, 
to znaczy są ujednolicone w skali kraju wymagania stawia-
ne wszystkim kandydatom na kierowców.

Strona samorządowa zgłosiła uwagę, to znaczy pytała, 
czy zapisy stanowiące, że 1,5% z wpływów z części teo-
retycznej egzaminu, które mają zasilać budżet państwa, 
a później być przeznaczone na utrzymanie czy pracę tej 
komisji weryfikacyjnej, to jest właściwe rozwiązanie. Sejm 
podzielił propozycję złożoną w projekcie poselskim, oczy-
wiście odpowiednio poprawioną w trakcie prac nad tym 
projektem, uznał, że tak właśnie ma być, ale było to te-
matem dyskusji.

Była również poruszana kwestia dotycząca liczby pytań 
egzaminacyjnych i ich jawności. Projekt, który obowiązuje 
do dzisiaj, zakłada, że pytania nie są jawne, nie są znane. 
Z kolei ten projekt zakłada, że te pytania po weryfikacji 
mają być znane wszystkim, co nie znaczy, że swobodnie 
wykorzystywane. Są zapisy, które powodują, że te pyta-
nia po weryfikacji będą przez Ministerstwo Infrastruktury 
i Rozwoju przekazywane do wiadomości publicznej. Tych 
pytań jest w tej chwili już… Ostatnie poprawki posłów 
dotyczyły tego, ile powinno być pytań, czy co najmniej 
dwa tysiące itd. W systemie jest w tej chwili ponad dwa 
tysiące czterysta pytań i oczywiście będzie ich coraz więcej. 
Zakładamy, że pewnie około pięciu tysięcy.

Oczywiście w pracy nad tym projektem stale przewijały 
się kwestie dotyczące tego, w jaki sposób ten system spo-
woduje zwiększenie lub zmniejszenie zadań, kompetencji, 
a co za tym idzie również środków, które później są wyko-
rzystywane czy które trafiają do wojewódzkich ośrodków 
ruchu rogowego. Przewijały się też kwestie, które decydują 
o tym, na co może liczyć branża, czyli ośrodki kształce-
nia kierowców, szkoły jazdy itd. To jest bardzo istotne 
dla środowisk, które też są dziś w tej sali. Jest dla nich 
ważne, jak to się rozkłada w tych zapisach ustawowych. 
My oczywiście prowadziliśmy konsultacje – przypomnę, 
że jest to projekt poselski – z zainteresowanymi grupami. 
Jak wiadomo, tam gdzie jest próba precyzyjnego określe-
nia kompetencji, zawsze będzie pewne niezadowolenie. 
WORD też wnosiły pewne uwagi, zapewne do państwa 
również, podobnie ośrodki kształcenia. Naszym zdaniem 
te rozwiązania są optymalne. Chciałbym też powiedzieć, 
że w zasadzie większość uwag, które nam przedstawiano, 
została uwzględniona.

W Sejmie była taka szczególna dyskusja, mocna, która 
dotyczyła też propozycji zrezygnowania z części teoretycz-
nej zajęć prowadzonych przez ośrodki kształcenia kierow-

(Początek posiedzenia o godzinie 18 minut 15)
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Biuro Legislacyjne zgłasza kilka uwag do omawianej 
ustawy. Część z nich ma charakter redakcyjny i językowy.

Pierwsza uwaga dotyczy – tu pragnę sprostować – art. 1 
pkt 18 noweli, a nie pkt 8. Wkradła się tu pewna nieścisłość 
redakcyjna. Chodzi o art. 32 ust. 3 pkt 2 ustawy o kie-
rujących pojazdami. My proponujemy w tym przypadku 
zredagowanie tego przepisu z zastosowaniem innej techniki 
legislacyjnej, niż została użyta. Na podstawie art. 87 ust. 2 
zasad techniki prawodawczej, jeśli w danym przepisie, 
artykule bądź ustępie są jednostki redakcyjne niższego 
rzędu i tylko te jednostki są zmieniane, to proponujemy je 
rozpisać w taki sposób, żeby zmiana została przekazana 
poprzez wskazanie konkretnych jednostek, które uległy 
zmianie, a nie poprzez podanie nowego brzmienia jednostki 
redakcyjnej wyższego rzędu.

Uwaga druga dotyczy…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy resort ma jakąś opinię w tej sprawie?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Jeśli chodzi o uwagi legislacyjne, to zgadzamy się 

z nimi.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy ktoś z senatorów chciałby przejąć tę poprawkę?
Pan senator Gintowt-Dziewałtowski się zgłasza. 

Dobrze.
Proszę o następną uwagę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Uwaga druga, która też skutkuje propozycją poprawki, 

dotyczy art. 1 pkt 56 noweli, w której został ujęty propo-
nowany art. 128 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami. 
Proponujemy usunięcie zbędnego, naszym zdaniem, frag-
mentu przepisu, który znajduje się na końcu. To brzmienie 
powoduje, że całe zdanie drugie w proponowane art. 128 
ust. 3a jest niepotrzebne. W związku z tym proponujemy, 
aby w art. 1 w pkcie 56, w art. 128 w ust. 3a skreślić wyrazy 
„a nie spełniają obecnych wymagań”.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Opinia pana ministra.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Pozytywna. Dziękujemy za te uwagi.

ców i powrotu do tak zwanego egzaminu, można powie-
dzieć, eksternistycznego. Oczywiście nie było pełnej zgody, 
ale Sejm przyjął rozumowanie, zgodnie z którym zdanie 
egzaminu teoretycznego państwowego jest przepustką do 
zajęć praktycznych, ale ten egzamin niekoniecznie musi 
być poprzedzony obowiązkowymi zajęciami prowadzony-
mi przez ośrodki kształcenia czy szkoły nauki jazdy. Takie 
rozwiązanie Sejm również podzielił i taki zapis znalazł 
się w wersji przez niego przedstawionej. W tej sprawie 
jest oczywiście opór środowisk. Była też propozycja ze 
strony ośrodków kształcenia kierowców, żeby ten przepis 
nie obowiązywał od 1 stycznia przyszłego roku, żeby nie 
było takiej sytuacji jak poprzednio, gdy zmiany i nowe pro-
pozycje spowodowały, że kandydaci na kierowców czekali 
na lepsze dla siebie rozwiązania. Chodzi o to, że może to 
doprowadzić do kolejnej trudnej sytuacji w szkołach nauki 
jazdy, bo wszyscy będą twierdzili, że lepiej poczekać do 
1 stycznia, żeby rozpocząć kurs. A to spowoduje pewne 
zahamowanie na tym rynku.

Może państwo też będziecie chcieli się nad tym zasta-
nowić. Pewnie będą tu argumenty osób zainteresowanych 
tą sprawą. Można rozważyć wcześniejsze wejście w życie 
tego przepisu.

Oczywiście te regulacje dotyczą też kwestii związa-
nych z właściwym ułożeniem relacji z egzaminatorami 
i instruktorami.

W projekcie zostały uregulowane wszystkie sprawy, któ-
re do tej pory nie były uregulowane, jeżeli chodzi przepisy 
dotyczące motorniczych tramwajowych i tych bardzo istot-
nych kwestii dla komunikacji miejskiej. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam nie dopełniłem jednej formalności. 

Chciałbym zapytać, czy na sali są lobbyści w rozumieniu 
przepisów ustawy lobbystycznej. Tak, zgłaszają się.

Proszę się przedstawić.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Mam wnioski, które złożyło do nas Ogólnopolskie 

Stowarzyszenie „Kierowca.pl”… Jest na sali przedsta-
wiciel?

(Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka: Michał Łydka.)

Tak jest.
I mam list, który podpisały wspólnie Polska Federacja 

Stowarzyszenia Szkół Kierowców, Polska Izba Gospodarcza 
Ośrodków Szkolenia Kierowców i Liga Obrony Kraju. 
Takie dwa wystąpienia do nas wpłynęły. Gdyby senatoro-
wie chcieli się z tym zapoznać, to bardzo proszę.

Teraz udzielam głosu legislatorowi.
Bardzo proszę.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Goście!
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Proszę państwa, kierowca, który dziś wyjeżdża na dro-
gę, to jest inny kierowca niż ten wyedukowany kilkanaście 
czy kilkadziesiąt lat temu, kiedy się jeździło żukiem, sta-
rem i jelczem. Mamy problem z superośrodkami, których 
wartość w tej nowej ustawie troszeczkę została obniżona. 
W ubiegłym roku zostały wprowadzone superośrodki, któ-
re musiały spełnić odpowiednie wymagania. A żeby spełnić 
te wymagania, trzeba było włożyć w to dużo pieniędzy. 
Takich superośrodków powstało w Polsce czterdzieści. 
W całej Polsce. A dziś, zgodnie z projektem nowej ustawy, 
w zasadzie każdy może mieć superośrodek. Nie wiem, po 
co są w ogóle normalne OSK, skoro każdy jest supero-
środkiem. W ustawie jest napisane, że superośrodek musi 
mieć co najmniej jeden pojazd. Nawet nie określono, ile 
lat ma mieć ten pojazd. To może być dwudziestoletni, 
trzydziestoletni pojazd, nie musi być własnością ośrodka, 
może być wypożyczony od kolegi. Biuro można mieć 
w mieszkaniu bloku, biuro można mieć w teczce i sprze-
dawać zaświadczenia. Do tej pory, żeby spełnić warunki 
superośrodka, trzeba było mieć odpowiednią infrastruk-
turą, trzeba było mieć dwa motocykle w odpowiednim 
wieku, jeden samochód osobowy w odpowiednim wieku, 
samochód ciężarowy w odpowiednim wieku i autobus 
w odpowiednim wieku oraz plac manewrowy. Taki ośrodek 
zapewniał szkolenie kierowców.

Tak że my się boimy, że pomimo że brakuje kierowców, 
nadal nie będzie miał kto ich szkolić. Szkoły nie mogą 
tego robić, ośrodki mamy takie, jakie mamy, wojsko nie 
przyjmuje na takie szkolenie, bo nie ma zasadniczej służby 
wojskowej, a stamtąd wywodzili się bardzo dobrzy kierow-
cy. Szedł do wojska kierowca z prawem jazdy kategorii B, 
podnosił tam kwalifikacje i wychodził z wojska pełnowar-
tościowy kierowca. Dziś tego nie ma.

Transport międzynarodowy, proszę państwa, zbudowa-
liśmy sami, bez grosza pieniędzy państwowych, państwo 
nie dopłaciło nam do tego ani złotówki. Sami zbudowali-
śmy potęgę transportową, która zagraża transportowi całej 
Europy. Dzisiaj Litwini nas przeganiają.

Proszę państwa, może oddam teraz głos koledze, który 
dokładnie powie, o jakie poprawki nam chodzi.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Prosiłbym, żeby państwo zmierzali do sformułowania 

poprawek, jeśli taki jest zamiar.

Dyrektor Generalny 
Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego 
Andrzej Bogdanowicz:
Andrzej Bogdanowicz. Ogólnopolski Związek Praco-

dawców Transportu Drogowego.
Pierwsza sprawa. Chcielibyśmy przekonać Wysoką 

Komisję do tego, żeby nie zmieniać art. 31, który jest zmie-
niany tą ustawą, przyjętą 9 maja, i praktycznie powrócić do 
pierwotnego brzmienia tego artykułu. Jedynie dla czystości 
legislacyjnej można w art. 31 pozostawić zmianę dotyczącą 
ust. 1 pkt 3 lit. c, gdzie chodzi o jednolite nazewnictwo 
instruktora i instruktora nauki jazdy. To by spowodowało, 

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czy ktoś z senatorów chce przejąć tę poprawkę?
Pan senator Gintowt-Dziewałtowski. Dobrze.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Pozostałe propozycje to poprawki o charakterze re-

dakcyjnym.
Pierwsza z nich dotyczy art. 1 pkt 14. W ust. 2 propo-

nujemy po wyrazach „osoby ubiegające się o” dodać wyraz 
„uzyskanie”. Ma to na celu zapewnienie jedności termino-
logicznej w ustawie. Ustawodawca posługuje się w ustawie 
tym zwrotem uzupełnionym o wyraz „uzyskanie”.

Poprawka druga jest o charakterze językowym. 
Proponujemy, aby w art. 1 w pkcie 16 w lit. a tiret dru-
gie w proponowanym brzmieniu pktu 2a wyrazy „który 
zawiera” zastąpić wyrazami „zawierający”. Dotyczy to 
odpowiedniego harmonogramu, który musi mieć pewien 
skład. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Rozumiem, że pan Gintowt-Dziewałtowski jest zwolen-

nikiem imiesłowów i przejmie też tę poprawkę. Dobrze.
Czy ktoś z naszych gości chciałby zabrać głos? Nie 

widzę chętnych.
Czy ktoś z panów senatorów…
Tak. Proszę bardzo.

Przewodniczący Ogólnopolskiego Związku 
Pracodawców Transportu Drogowego 
Piotr Litwiński:
Piotr Litwiński. Ogólnopolski Związek Pracodawców 

Transportu Drogowego. Jestem jego przewodniczącym.
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Panie 

i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Jesteśmy związkiem, który zrzesza pracodawców trans-

portu drogowego. Na drogach naszych i zagranicznych jeź-
dzi ponad siedemset tysięcy pojazdów. Nasza branża daje 
do skarbu państwa około 10% PKB. Jesteśmy w stanie za-
trudnić dzisiaj dwadzieścia pięć tysięcy ludzi – kierowców, 
których nie mamy. Zatrudniamy Białorusinów, Ukraińców, 
Turków, bo u nas nie ma kierowców. Dlaczego nie ma? 
Dlatego że nie ma ich kto szkolić. Rozumiem, że trzeba 
uwolnić ten zawód i jeśli ktoś zna przepisy, to mógłby 
zdać eksternistycznie egzamin na prawo jazdy kategorii B. 
Ale proszę państwa, żeby zdobyć prawo jazdy kategorii C, 
wymagane od człowieka siadającego za kierownicą cięża-
rówki o masie 40 t, którego puszcza się na drogę i mogą się 
z nim spotkać różni ludzie, użytkownicy dróg, to on powi-
nien być odpowiednio wyedukowany. Dlatego my chcemy, 
żeby zawód kierowcy powrócił do szkół. Walczymy o to 
już osiem lat, ale w naszym kraju trudno się o to doprosić. 
Walczymy o to, żeby kierowcy szkolili się w porządnych 
ośrodkach szkoleniowych, żeby nie kupowali zaświadczeń, 
tylko się szkolili.
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
Pierwsza kwestia, która została poruszona przez pana 

Litwińskiego i pana Bogdanowicza, dotyczy art. 31. 
Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem tego artykułu tak 
zwane superośrodki, super OSK, musiały spełniać wymogi 
dotyczące wszystkich kategorii prawa jazdy, czyli A, B, 
C i D. Zresztą w dyskusjach z częścią reprezentacji OSK 
padła też taka propozycja, żeby rozdzielić te kwestie i żeby 
tymi super OSK były również te ośrodki, które mają wszel-
kie kompetencje do poszczególnych, oddzielnych kategorii 
prawa jazdy – A, B, C i D. Dlatego ten zapis jest taki.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Czyli ktoś, kto ma au-
tobus, nie musiałby mieć motocykli.)

Tak jest. Dlatego jest taka propozycja i Sejm to zaak-
ceptował.

Druga kwestia…
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Druga kwestia to jest 

pkt 20, dotyczący art. 35. Chodzi o wykreślenie wojewódz-
kich ośrodków ruchu drogowego.)

Wątpliwość, która została zgłoszona przez przedsta-
wicieli środowiska, dotyczy możliwości nadzoru nad wo-
jewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego. My uważamy, 
że to starostowie nadzorują OSK, to jest ta bezpośrednia 
podległość. Nie uważamy, że WORD nie będą nadzorowa-
ne. Będą je nadzorować marszałkowie. To jest wyjaśnienie 
z naszej strony.

Co do trzeciej propozycji poprawki, o której mówił pan 
Andrzej Bogdanowicz, to możemy ją zaakceptować, to jest 
słuszna uwaga. Dziękuję.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
…Szkolenia, które systematycznie muszą odbywać in-

struktorzy, będący jednocześnie wykładowcami. Tak więc 
albo tak, albo tak. Dobrze.

Czy ktoś z panów senatorów jest gotów poprzeć…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zaraz skończymy.
Czy którąś poprawkę ktoś z panów senatorów przej-

muje?
(Senator Andrzej Matusiewicz: Trzecią mógłbym…)
Pan senator Matusiewicz przejmuje trzecią poprawkę. 

Dobrze. Dziękuję.
Proszę bardzo.

Wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka:
Michał Łydka. Ogólnopolskie Stowarzyszenie 

„Kierowca.pl”.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Jeżeli chodzi o poprawkę drugą, która się pojawiła 

w zestawieniu zaproponowanym przez OZPTD, chciałbym 
zwrócić uwagę na to, że faktycznie nadzór nad działalnością 

że superośrodki szkolenia kierowców, powołane ustawą 
o kierujących pojazdami, w które przedsiębiorcy zainwe-
stowali, poczynili inwestycje, nadal by funkcjonowały 
w niezmienionym kształcie.

Kolejna sprawa. Te ośrodki, które już uzyskały te 
uprawnienia, uzyskały także w związku z poczyniony-
mi inwestycjami, wymuszonymi przez ustawodawcę na 
przedsiębiorcach, pewne przywileje. Takim przywilejem 
było między innymi szkolenie i prowadzenie warsztatów 
dla instruktorów prowadzących naukę jazdy. Tymczasem 
w poprawce dwudziestej, dotyczącej tej ustawy, która 
zmienia art. 35 ust. 6, jest zmiana polegająca na dopi-
saniu tu wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego. Po 
spełnieniu wymagań, które obowiązują przedsiębiorcę, taki 
ośrodek byłby uprawniony do prowadzenia corocznych 
warsztatów dla instruktorów. Uważamy, że jeśli wojewódz-
kie ośrodki ruchu drogowego dostaną takie uprawnienia, 
to praktycznie nie będą kontrolowane w tym zakresie, 
ponieważ w projekcie nie jest przewidziana żadna norma 
kontrolna nad WORD, czy faktycznie spełniają te wyma-
gania, czy prowadzą te warsztaty zgodnie z wymaganiami 
przepisów prawa. Uważamy, że byłaby to nieuczciwa kon-
kurencja w stosunku do przedsiębiorców, którzy spełnili 
wymogi ustawowe i ponieśli nakłady, żeby utworzyć te 
super OSK. To są te dwie zmiany, które dotyczą działania 
superośrodka.

Teraz czysto porządkowa propozycja poprawki z naszej 
strony. Ustawodawca trochę w nierówny sposób traktuje 
w tym projekcie instruktora i wykładowcę. Wykładowca, 
który uzyskał uprawnienia w danym roku, jest zwolnio-
ny w tym roku z odbywania warsztatów z instruktorem. 
Trochę inaczej jest to zapisane w odniesieniu do instruk-
tora. Dotyczy to art. 37, dodania ust. 1a. Instruktor, żeby 
być w danym roku zwolniony z warsztatów, to oprócz 
tego, że uzyskał uprawnienia, miałby w tym samym roku 
ukończyć szkolenie. W wielu wypadkach jest to nierealne, 
bo instruktorzy, żeby uzyskać uprawnienia, często muszą 
wiele razy podchodzić do egzaminu. W związku z tym, 
teoretycznie, gdyby instruktor skończył kurs w listopadzie, 
a uprawnienia zdobył dopiero w czerwcu, to fakt zdania 
egzaminu w tym roku nie zwalniałby go z warsztatów, 
które musiałby odbyć jeszcze w tym roku. Jest przecież 
zapisane, że ma skończyć kurs i zdobyć uprawnienia w tym 
samym roku. Tak że takie trzy propozycje poprawek mamy 
sformułowane na piśmie. Możemy je przekazać panu prze-
wodniczącemu.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Rozumiem, że pierwsza dotyczy pktu 17 w art. 1?
(Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Praco-

dawców Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz: 
Tak.)

Czyli wszystko byłoby skreślone oprócz zmiany 
w lit. c.

(Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Praco-
dawców Transportu Drogowego Andrzej Bogdanowicz: 
Tak jest.)

Czy pan minister mógłby odnieść się do tych propozycji 
poprawek?
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regulowaną w zakresie szkolenia kierowców zawodowych. 
I muszą zgłosić wojewodzie rozpoczęcie takiej działalności, 
a więc muszą spełnić wymagania. W zakresie prowadzenia 
tej działalności podlegają nadzorowi wojewody. Jeżeli na-
ruszą wymagania w zakresie tej działalności, to tak samo 
jak ośrodki szkolenia zostają skreślone z ewidencji i nie 
mogą prowadzić takiej działalności przez trzy lata zgodnie 
z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej. A skoro 
w tym zakresie jest możliwość nadzoru nad wojewódzkimi 
ośrodkami ruchu drogowego, to ja nie widzę przeszkód do 
tego, żeby taki sam nadzór wprowadzić w wypadku tych 
warsztatów i nałożyć obowiązek spełnienia tych dodatko-
wych wymagań. To jest…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
To jest do wyobrażenia sobie, że wojewoda mógłby 

to robić, tylko musielibyśmy wprowadzić taką poprawkę. 
Może gdyby ona była przygotowana, to w debacie plenar-
nej można by się nad nią zastanowić. Rozumiem, że takiej 
gotowej poprawki nie mamy?

Wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka:
Ponieważ była wątpliwość w związku z tym z tą nierów-

nością, została zgłoszona ta druga poprawka, która w ogóle 
eliminowała wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Wydaje mi się, że tę propozycję trudno jest podtrzymać. 

Pan przewodniczący sam zaczął od tego, że są problemy 
ze szkoleniem kierowców i brakuje kadry. Tak więc w tej 
chwili trudno eliminować najlepiej wyposażone ośrodki, 
jeżeli celem jest zwiększenie przepustowości tych wszyst-
kich instytucji szkolących, zapewnienie wysokiego po-
ziomu szkolenia. Akurat WORD są szczególnie dobrze 
wyposażone.

Czy są jeszcze jakieś inne wnioski? Tak?

Wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka:
Panie Przewodniczący, w tym zgłoszeniu zainteresowa-

nia pracami nad projektem, to znaczy nad ustawą, bo to już 
nie jest projekt, Ogólnopolskie Stowarzyszenie „Kierowca.
pl” zawarło sześć propozycji poprawek. One znajdują się 
w tym zgłoszeniu. Nie wiem, czy mam je w tym momencie 
zaprezentować.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jeżeli chodzi o pierwszą z proponowanych poprawek, 

to jest tu właściwie pakiet trzech poprawek do art. 1 pkt 36. 
Dotyczą one opłat za korzystanie z bazy pytań egzamina-
cyjnych. Wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego ustawą 
zostały zobowiązane do przekazywania do budżetu państwa 
1,5% opłaty, którą będą pobierały od kandydatów na kie-

WORD ma marszałek. Proszę jednak pamiętać, że za naru-
szenie czy też za cokolwiek, co się będzie działo z warszta-
tami prowadzonymi przez wojewódzkie ośrodki ruchu dro-
gowego, te wojewódzkie ośrodki nie będą ponosiły żadnej 
sankcji. Tymczasem na ośrodki szkolenia kierowców jest 
nałożona konkretna sankcja za naruszenie zasad prowadze-
nia warsztatów. Tak więc jest tu pewna nierówność podmio-
tów, zwłaszcza że wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego 
są instytucjami korzystającymi ze środków publicznych, 
one obracają środkami publicznymi. Jest więc wątpliwość 
co do nierówności tych podmiotów na rynku. W wypadku 
OSK przedsiębiorcy muszą spełnić określone wymagania, 
potwierdzone decyzją starosty, a naruszenie zasad prowa-
dzenia warsztatów czy też niespełnianie tych wymagań 
powoduje skreślenie takiego ośrodka, pozbawienie go moż-
liwości prowadzenia tego typu działalności. W wypadku 
natomiast wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego nie 
ma żadnej weryfikacji – ani wstępnej, ani w trakcie dzia-
łalności, która skutkowałaby analogicznymi sankcjami jak 
w wypadku ośrodków szkolenia kierowców. W związku 
z tym wydaje się, że ta propozycja mimo wszystko jest 
jak najbardziej zasadna albo należałoby wprowadzić po-
prawkę, która by nakładała na wojewódzkie ośrodki ruchu 
drogowego obowiązek poddania się nadzorowi starosty. To 
znaczy przepisy dotyczące tego konkretnego uprawnienia, 
czyli uzyskiwania potwierdzenia spełnienia dodatkowych 
wymagań dotyczących prowadzenia warsztatów, nadzoru 
nad tymi warsztatami, należałoby stosować odpowiednio 
do wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego. Wtedy spra-
wa byłaby, powiedziałbym, w miarę czysta, czyli byłaby 
równość tych podmiotów na rynku.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Wydaje mi się, że ten kierunek, żeby była możliwość 

nałożenia sankcji na WORD, jest bardziej uzasadniony. Jest 
tylko pytanie: kto by je nakładał? Z kolei starosta nakłada-
jący sankcje na wojewódzkie instytucje… Wydaje mi się, 
że to jest trochę trudna konstrukcja.

Wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka:
Ale wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego działają jak 

przedsiębiorcy, bo taka jest konstrukcja tych…
(Głos z sali: Tylko bezkarnie…)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale to jest tylko i wyłącznie kontrola. Jest wiele insty-

tucji państwowych, które krzyżowo muszą spełniać różne 
obowiązki. Muszą przestrzegać przepisów BHP, przepisów 
sanitarnych itd., co wiąże się z konkretnymi sankcjami, dla-
tego że te instytucje są kontrolowane przez inne instytucje 
państwowe. To nie jest jakieś tam dziwactwo, można po-
wiedzieć, na tle obowiązujących przepisów, że wojewódz-
kie ośrodki ruchu drogowego w tym konkretnym zakresie 
podlegałyby nadzorowi starosty i ewentualnie akurat tej 
działalności można by im zakazać czy też nie dopuścić do 
jej prowadzenia. Proszę zwrócić uwagę, że na przykład wo-
jewódzkie ośrodki ruchu drogowego prowadzą działalność 
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Wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka:

Jeżeli mogę ad vocem… Sama ustawa przewidu-
je komercyjne rozpowszechnianie pytań, które zostaną 
przekazane przez podmioty zewnętrzne, czyli nie będą 
opracowane przez państwo. Osoba, która przekaże takie 
pytania, otrzymuje certyfikat, zaświadczenie o tym, że 
przekazała te pytania do bazy państwowej, że zostało to 
zaakceptowane. I tym certyfikatem może posługiwać się 
marketingowo. Jest to wręcz wpisane w ustawę. Czyli 
mamy tu pewien dysonans: z jednej strony mówimy: nie 
róbmy komercji, a z drugiej strony w ustawie wręcz zostało 
użyte pojęcie „do celów marketingowych zaświadczenie, 
które będzie wydawane przez komisję”. Wychodzi na to, 
że mimo wszystko państwo zakłada, że te pytania będą 
rozpowszechniane komercyjnie, tylko właściwie w tym 
momencie nie do końca wiadomo, na jakich zasadach i czy 
z tego tytułu państwo będzie otrzymywało jakiekolwiek 
wynagrodzenie od podmiotów, które te pytania będą roz-
powszechniać.

Chciałbym zwrócić uwagę na ustawę o prawie autor-
skim. Jeżeli te pytania trafią do bazy pytań i zostaną wyko-
rzystane na egzaminie państwowym, to zgodnie z ustawą 
o prawie autorskimi i prawach pokrewnych przestają one 
podlegać ochronie prawnoautorskiej. Znowu robi się dość 
mętna sytuacja, jeżeli chodzi o rozpowszechnianie tych 
pytań. Skończy się to….

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…Taki jest…
(Głos z sali: Mikrofon…)
(Przewodniczący Janusz Sepioł: Chciałbym zwrócić 

uwagę na to, że to ja będę udzielał głosu. A jak państwo 
zabieracie głos, to proszę włączać mikrofon.)

Ja jednak proponuję rozważenie przyjęcia tych po-
prawek…

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

…Poprawka do art. 57, aby dodać taki passus, że mini-
ster właściwy w sprawach transportu w drodze rozporzą-
dzenia określi także minimalną liczbę unikalnych pytań 
na poszczególne kategorie prawa jazdy i na zezwolenie do 
kierowania tramwajem. Czyli określi nie tylko szczegóło-
wy sposób, tryb egzaminu, prowadzenia weryfikacji pytań 
egzaminacyjnych, lecz także minimalną liczbę pytań.

Czy pan minister chciałby dać w tej sprawie ko-
mentarz?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:

Jest taki problem… Nie mamy tych poprawek przed 
sobą. I to jest dla nas problem.

rowców. My proponujemy, żeby tę opłatę zmniejszyć do 
1%, ale jednocześnie wprowadzić opłatę dla podmiotów, 
które chciałyby korzystać i będą korzystały z tej bazy pytań 
komercyjnie na rynku. Czyli jeżeli chcesz rozpowszechniać 
tego typu pytania na rynku, to zapłać państwu, bo państwo 
ponosi określone koszty związane z utworzeniem tej bazy 
pytań, z utrzymaniem jej, z utrzymaniem komisji. Tego 
typu rozwiązanie, czyli opłaty dla podmiotów, które chcą 
rozpowszechniać pytania, są na przykład…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Przewodniczący Janusz Sepioł: …Chodzi o wydaw-

ców…)
Tak, chodzi o wydawców. Chcemy wprowadzić taką 

zasadę: chcesz rozpowszechniać, w porządku, ale zapłać 
za to państwu. Proponujemy, aby za to rozpowszechnianie 
trzeba było zapłacić 20 tysięcy zł. Tu jest pakiet tych trzech 
poprawek do art.1 pkt 36.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

To zatrzymajmy się nad tym.
Opinia pana ministra?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Pan chce przejść do drugiej poprawki, jak rozumiem? 

Pierwsza poprawka dotyczy trzech aspektów finansowych: 
tego, żeby wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego płaciły 
mniej, żeby to zrekompensować wpływami od wydawców, 
którzy będą kupować… Jest też sprawa odsetek za zwłokę, 
techniczna sprawa.

Warto czy nie warto, Panie Ministrze?
Pan? Proszę bardzo.

Główny Specjalista 
w Biurze Prewencji i Ruchu Drogowego 
w Komendzie Głównej Policji 
Mariusz Wasiak:

Mariusz Wasiak. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego 
Komendy Głównej Policji.

Jako strona rządowa chcę podkreślić, że te pytania ow-
szem stanowią informację publiczną w sensie dostępności, 
ale czy to jest dopuszczalne i zasadne, żeby je publikować 
na zasadach komercyjnych, tak jak w minionych latach? 
Zresztą prawdopodobnie to musiałyby być wydania elek-
troniczne, dlatego że pytania…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…Ale też ochrony i mimo wszystko obróbki tych pytań. 

Chodzi też o problemy techniczne związane z publikacją, 
dlatego że pytania są losowane i na egzaminy instruktor 
dostaje przypadkowy zestaw. Ale generalnie myślę, że cho-
dzi o to, żeby te pytania owszem były dostępne, ale nie na 
zasadach komercji. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Czy ktoś z panów senatorów chciałby się wypowiedzieć 
w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Proszę drugą poprawkę.
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ców – wnosi, żeby te przepisy weszły w życie w terminie 
trzydziestu dni od opublikowania ustawy w „Dzienniku 
Ustaw”. Chodzi o to, aby nie doprowadzić do sytuacji, 
w której kandydaci na kierowców będą czekali na wejście 
w życie korzystniejszych dla nich przepisów, co spowoduje 
kolejny problem dla ośrodków szkolenia kierowców w za-
kresie prowadzenia szkolenia. Po prostu kandydaci będą 
się wstrzymać ze szkoleniem.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: To jest poprawka ma-
jąca „uciąglić” jakby proces…)

Tak, ona ma „uciąglić” proces szkolenia. Tak że chodzi 
o to, żeby te przepisy weszły w życie jak najszybciej. Ta po-
prawka, prawdę powiedziawszy, była wprowadzona na eta-
pie prac w Sejmie, na podstawie uwag Biura Legislacyjnego, 
które mówiło o tym, żeby zapewnić odpowiednie vacatio 
legis na dostosowanie się ośrodków szkolenia kierowców 
do nowych przepisów, tylko że ośrodki szkolenia kierow-
ców, Wysoka Komisjo, Panie Przewodniczący, nie chcą 
tej poprawki, bo wiedzą, czym się ona skończy. Tak było 
poprzednio, gdy wchodziła w życie ta ustawa, ludzie się 
wstrzymywali ze szkoleniami. Spowodowało to „dołek” 
w szkoleniu, a następnie falę chętnych. Powstał problem 
zarówno w ośrodkach szkolenia kierowców, jak i w woje-
wódzkich ośrodkach ruchu drogowego. Jeżeli ta poprawka 
zostanie przyjęta, to ciągłość szkolenia będzie zachowana.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Tak jak wcześniej wspomniałem, my jesteśmy za tym, tyl-

ko mamy jeszcze pytanie do pana mecenasa. Wszystko wska-
zuje na to, że trzeba będzie również zmienić zapis art. 4?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Art. 4 ust. 1.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dobrze. Co do kierunku pan minister jest za, a co do 

redakcji, to jeszcze są problemy, bo pan legislator tego nie 
miał, ale ja to przekażę.

Teraz chcę zapytać, czy ktoś z panów senatorów jest 
gotów przejąć tę poprawkę.

Pan senator Matusiewicz jest gotów ją przejąć. 
Dobrze.

Czy są jeszcze jakieś inne poprawki? Nie ma.
Przystępujemy do głosowania.
Zaczniemy od poprawek, które zgłosiło Biuro 

Legislacyjne.
Poprawka pierwsza dotyczy art. 1 pkt 18. To jest nowa 

redakcja. Pan senator Gintowt-Dziewałtowski ją popiera.
Kto jest za? (8)
Dziękuję.
Poprawka druga polega na skreśleniu słów „nie speł-

niają obecnych wymagań”.
Kto jest za? (8)

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Panie Przewodniczący, jeśli można prosić… O godzi-

nie 19.00 mamy kolejne posiedzenie komisji, tak więc gdy 
udało się trochę przyspieszyć, bylibyśmy zobowiązani.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Są jeszcze dwie poprawki. O jednej mówiliśmy. Chodzi 

o to, żeby w art. 57d ust. 1 po pkcie 3 dodać pkt 3a o tre-
ści: „minimalną ilość unikalnych pytań egzaminacyjnych 
na poszczególne kategorie prawa jazdy i zezwolenie do 
kierowania tramwajem”. To byłoby rozszerzenie delegacji 
do rozporządzenia.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Takie poprawki pojawiały się w pracach nad tym tek-

stem i w komisji, i podczas plenarnego posiedzenia Izby, to 
znaczy proponowano, żeby minimalną liczbę pytań określić 
na dwa tysiące. Ja we wstępnym słowie powiedziałem, że 
tych pytań już jest więcej, bo ponad dwa tysiące czterysta. 
My chcemy osiągnąć taki efekt, żeby komisja weryfikująca 
pytania nie wyznaczała granicy. Chcemy, żeby tych pytań 
było jak najwięcej. Tak że, jeśli chodzi o te wątpliwości, 
które wcześniej były zgłoszone, uważamy, że te zapisy 
o minimalnej liczbie nie są konieczne.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Rozumiem, że pan minister jest sceptyczny wobec tej 

propozycji.
Czy ktoś z panów senatorów jest gotów przejąć taką 

poprawkę? Nie widzę chętnych.
Teraz poprawka dotycząca tego samego art. 57d, ale 

ust. 2.
(Wiceprezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 

„Kierowca.pl” Michał Łydka: Ona jest związana z tą pierw-
szą, więc to są…)

Ona jest związana z tą pierwszą.
Tak więc przechodzimy do art. 15. To jest artykuł do-

tyczący terminu wejścia w życie ustawy. Rozumiem, że ta 
poprawka ma charakter… Nie, tu jest wykreślenie…

Proszę ją zreferować.

Wiceprezes Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Michał Łydka:
Jeżeli mogę… To jest ta poprawka, o której wspomniał 

pan minister. Skoro rezygnujemy z obowiązku prowadze-
nia szkolenia teoretycznego w przypadku osoby, która 
chce zdać egzamin teoretyczny eksternistycznie, ośrodki 
szkolenia kierowców, cała branża – zresztą to jest postulat 
nie tylko Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Kierowca.
pl”, lecz także LOK, PIGOSK, OIGOSK, czyli organizacji 
branżowych stricte skupiających ośrodki szkolenia kierow-
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Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz nie-
których innych ustaw transponuje do polskiego porządku 
prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 
norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trze-
cich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony 
międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub 
osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupeł-
niającej oraz zakresu udzielanej ochrony. Wdrożenie tych 
przepisów powoduje konieczność wprowadzenia zmian 
w ustawie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
w pozostałych dwunastu ustawach, regulujących różne 
sfery życia cudzoziemców, a odwołujących się do insty-
tucji określonych we wspomnianej przeze mnie ustawie 
bądź odsyłających wprost do tej ustawy, pozostających we 
właściwości innych resortów.

Celem głównym tejże ustawy jest uzyskanie pełnej 
harmonizacji przepisów prawa krajowego z przepisami 
państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie norm 
dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzyna-
rodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwali-
fikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz 
zakresu udzielanej ochrony. Ustawa wprowadza również 
zmiany w ustawach regulujących dostęp do zawodów regu-
lowanych. Zaproponowane zmiany mają na celu wdrożenie 
art. 28 wspomnianej przeze mnie dyrektywy dotyczącej do-
stępu osób objętych ochroną międzynarodową do procedur 
uznawania kwalifikacji. Przedmiotowy przepis dyrektywy 
odnosi się również do zapewnienia dostępu do zawodów re-
gulowanych beneficjentom ochrony międzynarodowej oraz 
członkom rodzin z nimi się łączących. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Dziękuję bardzo.
Te definicyjne zmiany po prostu powodują konieczność 

zmian w bardzo wielu ustawach. Muszę powiedzieć, że 
pani legislator przygotowała nam bardzo obfity katalog 
poprawek. Trudno, długi marsz.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Przepraszam bardzo, postaram się w skrócie.
Poprawka i uwaga pierwsza Biura Legislacyjnego do-

tyczy ustawy zmienianej w art. 1 w pkcie 7. Chodzi o do-
dany art. 37a. Pytanie biura jest takie: czy ten przepis jest 
w ogóle konieczny ze względu na przepisy k.p.a., które 
mówią o tym, że za dowód należy uznać wszystko, co może 
przyczynić się do wyjaśnienia sprawy i nie jest sprzecz-
ne z prawem? Rozumiemy, że tu jednak chodzi o pew-

I teraz są dwie poprawki, które możemy przegłosować 
łącznie, bo to są poprawki redakcyjne. Chodzi o dodanie 
wyrazów „o uzyskanie”, a sformułowanie „który zawiera” 
zmieniamy na „zawierający”.

Kto jest za? (8)
Pan senator Matusiewicz przejął poprawkę…
(Senator Andrzej Matusiewicz: Trzecią.)
…trzecią, czyli dotyczącą terminu wprowadzenia usta-

wy w życie, tak żeby vacatio legis było trzytygodniowe, 
żeby te przepisy nie wchodziły w życie z dniem…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Trzydzieści dni.)
Trzydzieści dni?
Proszę bardzo.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Wydaje mi się, że pan senator wyraził jeszcze chęć 

poparcia poprawki do art. 37.
(Senator Andrzej Matusiewicz: Do art. 37 też.)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
To może zacznijmy od poprawki dotyczącej art. 37.
Kto jest za? (5)
Kto jest przeciw (0)
Kto się wstrzymał? (3)
Dobrze. Teraz poprawka dotycząca vacatio legis.
Pan legislator jeszcze chciał coś powiedzieć.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Ta poprawka jest ewentualną konsekwencją w art. 4. 

Biuro pozwoli sobie zredagować tę poprawkę zgodnie z za-
sadami przyjętymi w Kancelarii Senatu. Dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czyli poprawka związana z vacatio legis, z konsekwen-

cjami w art. 4.
Kto jest za? (8)
Dziękuję bardzo.
Głosujemy nad ustawą w całości.
Kto z państwa jest za przyjęciem tego rozwiązania? (8)
Dziękuję bardzo. Kończymy pracę nad tym punktem.
Dziękuję panu ministrowi. Dziękuję naszym goś-

ciom.
Czekam na sprawozdawcę ochotnika. Może pan senator 

Gintowt-Dziewałtowski, który jest kierowcą pasjonatem?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

drugiego: ustawa o zmianie ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz niektórych innych ustaw.

Pan minister Rogala ma głos.
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Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący, to nie jest tylko i wyłącznie 

kwestia stylistyki. Tak sformułowana poprawka eliminuje 
część środków dowodowych, które mogą być wykorzy-
stane przez cudzoziemca. Nie tylko dokumenty bądź też 
przedstawiane informacje mogą potwierdzać stwierdzenia 
cudzoziemca w tym zakresie.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Ale tu są spójne infor-
macje, pojawiają się…)

Tak, ale cudzoziemiec może też powołać świadków. 
Ewentualnie i inne elementy mogą być przedmiotem po-
stępowania dowodowego. Dlatego zastąpienie dowodów 
dokumentami uchyla wprawdzie wątpliwość, ale ogranicza 
zakres środków dowodowych możliwych do wykorzysta-
nia, podczas gdy one powinny być jak najbardziej pełne. 
Niespójność, jak rozumiemy, dotyczy po prostu braku lo-
giki w zdaniu wstępnym do wprowadzenia oraz w pkcie 2, 
gdzie w wyliczeniu najpierw mówi się „nie posiada dowo-
dów”, a później „posiada te dowody”. Tymczasem należy 
to czytać łącznie z przepisem dyrektywy, która mówi: „nie 
posiada dowodów na potwierdzenie wszystkich swoich 
twierdzeń”, a więc wybranych dowodów. To powinno być 
dla nas osią dalszego procedowania.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czyli rozumiem, że zmiana oznaczona lit. b, czyli pkt 3, 

nie budzi wątpliwości.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Przyjmujemy tę poprawkę.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Czyli tę poprawkę byśmy ograniczyli do lit. b.
Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Panie Przewodniczący, jeżeli można, to chciałabym 

zaproponować troszeczkę inne rozwiązanie. To znaczy tak 
naprawdę należałoby po prostu wypracować treść całej 
poprawki, która obejmowałaby jakby dwa elementy. Lit. a 
odnosiłaby się do wprowadzenia do wyliczenia, czyli do 
tego, co jest na początku – rozumiem, że to powinno ulec 
zmianie – tak aby cały ten art. 37a był spójny. Lit. b do-
tyczyłaby tylko i wyłącznie pktu 3. Jeżeli pan przewod-
niczący pozwoli, to wespół z przedstawicielami urzędu 
wypracujemy taką poprawkę. Będzie jeszcze posiedzenie 
plenarne i będzie drugie posiedzenie komisji. Chodzi po 
prostu o to, żeby ona była spójna.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Rozumiem, że odradza pani głosowanie tylko nad lit. b 

i proponuje zredagowanie całej poprawki, całego art. 37a.

ne specyficzne środki dowodowe, które w postępowaniu 
w sprawie przyznania statusu uchodźcy są uwzględniane. 
Prosilibyśmy jednak o zmianę redakcji tego przepisu z tego 
powodu, że on zawiera pewną sprzeczność logiczną. We 
wprowadzeniu jest mowa o tym, że wnioskodawca nie 
posiada dowodów, natomiast w kolejnych punktach mówi 
się, że wnioskodawca przedstawił dowody. Dlatego też 
w tej chwili nie jestem w stanie przedstawić konkretnej 
poprawki, a nie wiem czy te, które są tu zaproponowane 
oddają dokładnie intencje autorów.

Przepraszam, czy mam przedstawiać kolejne uwagi?

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Nie, każdą będziemy analizować osobno.
Rozumiem, że to jest przypadek, kiedy nie ma dowo-

dów, a potem pojawiają się, że różne dokumenty. Jest pyta-
nie, czy dokumenty są dowodami. Tak że tu jest problem.

Panie Ministrze, proszę bardzo.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Sena-

torowie!
Po części zgadzamy się z uwagą zgłoszoną przez panią 

mecenas. Na pewno zgadzamy się z propozycją ujednoli-
cenia redakcji zgodnie z przepisami kodeksu postępowa-
nia administracyjnego, w którym jest mowa o zebranym 
w sprawie materiale dowodowym. Chodzi o lit. b alterna-
tywy poprawki zgłoszonej przez panią legislator. Słusznie 
również pani powiedziała, iż jest to specyficzna procedura, 
rządząca się specyficznymi regulacjami, to znaczy ciężar 
dowodu jest przerzucony na cudzoziemca i to cudzozie-
miec powinien udowodnić, iż informacje, które przedstawia 
organowi, są wiarygodne – i to jest jeden z elementów 
tego postępowania, czyli udowodnienie wiarygodności cu-
dzoziemca – oraz że faktycznie miały miejsce. Widzimy 
również niespójność, którą zauważyła pani legislator. Ten 
przepis właściwie dotyczy wdrożenia art. 4 ust. 5 dyrek-
tywy, o której wspominałem. W tej dyrektywie jest mowa 
o tym, iż cudzoziemiec, jeśli nie posiada dowodów po-
twierdzających wszystkie podane przez niego informa-
cje, a więc posiada potwierdzenie części z nich, to należy 
zastosować… I dalej są regulacje dotyczące tejże treści. 
Zgadzamy się z tym, co powiedziała pani mecenas i chcie-
libyśmy wypracować taką poprawkę, która by odpowiadała 
celowi, dla którego ten przepis został wprowadzony, czyli 
implementowaniu przepisu art. 4 ust. 5 dyrektywy, ale też 
czyniła go logicznym.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Mnie się wydaje, że ta poprawka w wersji alternatyw-

nej jest dobra. Słowa „zebranymi w sprawie dowodami 
i materiałami” zastępujemy słowami „zebranym w sprawie 
materiałem dowodowym” i słowo „dowody” zastępujemy 
wyrazem „dokumenty”. Dlatego że tu jest sformułowanie 
„jeśli nie posiada dowodów”. Chodzi o to, żeby stylistycz-
nie to zdanie było w porządku.

Tak, Panie Ministrze?
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Tam jest propozycja bodajże ośmiu poprawek, bo cho-

dzi tu o zmianę w każdej z ustaw, prawie każdej, a do-
kładnie w ośmiu ustawach, które są zmieniane niniejszą 
nowelizacją. Generalnie chodzi o kwestię terminologiczną. 
Otóż brakuje tu jednolitości w terminologii, która została 
przyjęta na określenie osoby posiadającej status uchodźcy 
lub objętej ochroną uzupełniającą, a także członków ich 
rodzin. Ustawa w niektórych miejscach posługuje się poję-
ciem obywatela państwa trzeciego, w innych przypadkach 
pojęciem cudzoziemca. Jest to na tyle duża niespójność ter-
minologiczna, że rodzi dość poważne konsekwencje i pro-
blemy interpretacyjne. Biuro proponuje, żeby ujednolicić 
tę terminologię i przyjąć za wiodące pojęcie cudzoziemca, 
które jednocześnie, zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, 
obejmuje bezpaństwowca, a były tu wątpliwości, czy jest 
on objęty tą ustawą, czy też nie.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Po prostu wszędzie, gdzie pojawia się sformułowanie 

„obywatele państwa trzeciego”, pojawi się słowo „cudzo-
ziemiec”.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący! Szanowna Komisjo!
Zgadzamy się z przedstawioną poprawką, to znaczy 

żeby zastąpić wyrazy „obywateli państw trzecich” wyrazem 
„cudzoziemców”, jednakże z takim zastrzeżeniem, żeby 
w zgłoszonej poprawce w art. 3, w lit. a przedstawionej 
przez panią mecenas wyraz „i” zastąpić spójnikiem „lub”. 
Spójnik „i” zastąpić spójnikiem „lub”, tak żeby było „lub 
bezpaństwowców”.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Kto z panów senatorów przejmie…
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Rafał Rogala: 

Panie Przewodniczący, jeśli jeszcze można… Przepraszam 
bardzo.)

Tak.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

W lit. b, gdzie jest zmieniany przepis art. 6d, również 
proponujemy zastąpić spójnik „i” spójnikiem „lub”, żeby 
tu było „cudzoziemca lub bezpaństwowca”.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Cudzoziemca lub bezpaństwowca. Tak, okej.
Pan senator Obremski się tym zajmuje. Dobrze.
Uwaga czwarta.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Po prostu należałoby poprawić również tę pierwszą 
część, ale wtedy poprawki by się wykluczały.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

To w tej sytuacji przechodzimy do drugiej uwagi.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Druga uwaga dotyczy art. 43a pkt 4 ustawy zmienia-
nej w art. 1. Przepis ten 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, o których mowa 
w art. 16 ust. 2, odnoszą się do ochrony – zapewnianej przez 
organ władzy publicznej kraju pochodzenia cudzoziemca 
lub organ kontrolujący kraj pochodzenia – przed prześlado-
waniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy. Przepis 
ten nie dotyczy natomiast sytuacji, w której cudzoziemiec 
posiada obywatelstwo innego państwa. Stąd też, w przeko-
naniu biura, po prostu to odesłanie jest zbędne.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Niewłaściwe czy zbęd-
ne? Pani mówiła, że niewłaściwe.)

Jest niewłaściwe, tak.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Naszym zdaniem, ono nie jest zbędne z jednego powo-
du. Mianowicie jeśli cudzoziemiec, w którego sprawie jest 
prowadzone postępowanie przed szefem Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, legitymuje się dwoma obywatelstwami, to 
organ powinien sprawdzić, czy warunki, o których mowa 
w art. 16 ust. 2, zachodzą w jego państwie pochodzenia, 
z którego przybył, bądź też w innym państwie, którego 
obywatelstwo posiada. Jeśli wątpliwości budzi redakcja 
tego artykułu, to proponujemy, żeby ten pkt 4 został prze-
redagowany tak, ażeby można było odpowiednio odczytać 
intencję ustawodawcy.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Rozumiem, że pan minister jest przeciwko tej poprawce, 
która jest teraz?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby ją przejąć? Nie 

widzę chętnych.
Idziemy dalej. Poprawka trzecia… To są raczej uwagi 

i to takie dosyć obszerne.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Tak, postaram się je przedstawić 
w skrócie.)

Na koniec jest propozycja poprawki. O, też potężna.
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Przewodniczący Janusz Sepioł:

Może pani w dwóch słowach powie, o co tutaj chodzi. 
Bo ja przyznam, że nie zrozumiałem.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: W tej drugiej poprawce, tak?)

W art. 4 po pkcie 2 dodaje się pkt 3.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Pkt 3 będzie dotyczył art. 9a, który tutaj nie jest zmie-
niany. To, co zmienimy w art. 9a, to jest odesłanie do art. 9, 
który jest zmieniany w pkcie 2 poprzez dodanie ust. 2a. Po 
prostu musimy w art. 9a wyłączyć odesłanie do ust. 2a.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Ale czego to meryto-
rycznie dotyczy? O co chodzi?)

Merytorycznie chodzi o to, że przepis art. 9a dotyczy 
przypadków, w jakich do lekarza i lekarza dentysty stosuje 
się zasady określone w art. 9. I tutaj wskazuje się ustępy 
tego artykułu, które mają zastosowanie do lekarza, leka-
rza dentysty tymczasowo i okazjonalnie wykonującego 
zawód na terytorium RP. Dotychczas było odesłanie do 
art. 9 ust. 2–12. Ponieważ dodajemy ust. 2a, który nie sta-
nowi takiej zasady, musimy go po prostu stąd wyłączyć. 
I cała zmiana tak naprawdę znajduje się na górze strony 11. 
Zasady techniki nakazują nadanie nowego brzmienia całe-
mu przepisowi, ale niestety staje się on mało czytelny.

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Uwaga piąta dotyczy ustawy o samorządach zawodo-
wych architektów i inżynierów budownictwa, czyli ustawy 
zmienianej w art. 5. Tutaj pojawił się pewien problem le-
gislacyjny i chciałabym prosić o jego rozwiązanie. Ustawa 
o samorządach zawodowych architektów i inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów została ostatnio zmieniona 
ustawą o…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Podobno ją podpisał, ale ja miałam informację z wczo-

raj, wtedy jeszcze nie była podpisana.
W każdym razie tamta ustawa o ułatwieniu dostępu do 

wykonywania niektórych zawodów regulowanych zmienia 
również ustawę o samorządach zawodowych architektów 
itd. Zmiany polegają między innymi na zmianie tytułu usta-
wy oraz na zmianie brzmienia art. 20a. Ta druga zmiana, 
czyli zmiana art. 20a, również jest dokonywana tą usta-
wą. Ponieważ nie jesteśmy w stanie skorelować terminu 
wejścia w życie tej ustawy i ustawy o ułatwieniu dostępu 
do wykonywania niektórych zawodów – a jest to koniecz-
ne, żeby zapewnić spójność przepisów prawnych – Biuro 
Legislacyjne proponuje dwa zabiegi.

Po pierwsze, dodanie poprawki, która zmieni tytuł 
ustawy, co będzie konieczne na wypadek, gdyby ustawa 
o cudzoziemcach miała wejść w życie w terminie później-
szym niż ustawa o ułatwieniu dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów…

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Uwaga czwarta dotyczy ustawy o zawodzie lekarza i le-
karza dentysty. W związku ze zmianą definicji obywatela 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, która obecnie 
jest uzupełniona o uchodźców i osoby objęte ochroną uzu-
pełniającą oraz członków ich rodzin, wkradła się podwój-
na regulacja w art. 15 ust. 3e, dotyczącym cudzoziemców 
niebędących obywatelami państw członkowskich Unii 
Europejskiej i gdzie jest mowa o uchodźcy, któremu przy-
znaje się uprawnienia takie, jak obywatelom państw człon-
kowskich Unii Europejskiej. W związku z tym, że te osoby 
obecnie już zostały objęte tą definicją, proponujemy po 
prostu zmienić treść art. 15 ust. 3e i ograniczyć ją tylko i wy-
łącznie do tych osób, które nie są objęte definicją dotyczącą 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Przyznaję, że się zgubiłem, ale pan minister na pewno 
wie, czy to jest dobrze, czy źle.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Jesteśmy za przyjęciem tej poprawki.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

I rozumiem, że pan senator Obremski jest gotów ją…
(Wypowiedź poza mikrofonem)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Przepraszam chciałabym tylko uzupełnić, że jest jeszcze 
jedna poprawka dotycząca art. 4. Ona już ma charakter 
ściśle legislacyjny. Chodzi o korektę odesłania. Ponieważ 
w art. 9 dodajemy ust. 2a, czyli to jest zmiana w art. 4 
pkt 2, to konsekwencją tej zmiany powinna być poprawka, 
która polega na zmianie odesłania w art. 9a. I tego dotyczy 
poprawka druga w czwartej uwadze.

A poprawka pierwsza dotyczy właśnie zmiany art. 15 
ust. 3e, czyli usunięcia podwójnej regulacji.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

…Gotów wesprzeć tę propozycję?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Brak nagrania)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kan-

celarii Senatu Renata Bronowska: Jeżeli państwo chcie-
libyście…)
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Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Uwaga szósta dotyczy również tej ustawy zmienianej 
w art. 5, czyli ustawy o architektach. Mówię w pewnym 
uproszczeniu. Chodzi tutaj o to, że w ramach procedury 
uznawania kwalifikacji zawodowych architekta, inżynie-
ra budownictwa oraz urbanisty ustawa zobowiązuje do 
umieszczenia we wniosku o wszczęcie postępowania in-
formacji o obywatelstwie i dokumentu potwierdzającego 
to obywatelstwo. Z uprawnień wynikających z tej ustawy 
po wejściu w życie tej nowelizacji będą mogli korzystać 
uchodźcy, osoby objęte ochroną uzupełniającą, będący 
bezpaństwowcami. Tak że spełnienie przez nich wymo-
gu wskazania obywatelstwa jest po prostu niemożliwe. 
Stąd też propozycja poprawki, która wyłączy ich z tego 
obowiązku.

(Głos z sali: Teraz mamy „paragraf 22”, tak? Mówię 
potocznie. Czyli taką „zabawę”. On nie jest w stanie…)

…spełnić obowiązku…

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Ja bym powiedział, że to jest „paragraf 22” do kwa-
dratu, ponieważ umożliwiamy bezpaństwowcom staranie 
się o wykonywanie zawodu urbanisty, który właśnie zli-
kwidowaliśmy.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: …Poprawki wcześniejsze, Panie 
Przewodniczący.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)
…To jest ubiegać się o prawo wykonywania zawodu, 

który już nie jest regulowany.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Okej. Dobrze.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Pan senator Obremski wspiera tę…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Panie Przewodniczący, my przyjmujemy tę propozycję 
poprawki jako zasadną. Chciałbym jednak, jeśli można, 
dać zastrzeżenie, iż prócz zaproponowanych dwóch form 
ochrony, dotyczących nadania statusu uchodźcy i objęcia 
ochroną uzupełniającą, należałoby uzupełnić te kategorie 
osób o osoby, które uzyskały zezwolenie na zamieszka-
nie na pobyt czasowy, tak jak przyjęto w poprzednich po-
prawkach, oraz poddać pod rozwagę kwestie możliwości 
uwzględnienia tutaj cudzoziemców, którzy uzyskali status 
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Może przerwę, bo to jest rzeczywiście abrakadabra. Nie 

wybrniemy z tego. Może po prostu do czasu posiedzenia 
plenarnego będzie już jasność w tej sprawie, będziemy 
wiedzieli, że ustawa weszła w życie i wtedy właściwie 
sformułujemy tę poprawkę. Nie będzie już żadnych al-
ternatyw.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Panie Przewodniczący, niestety znajomość terminu po-

siedzenia nie pomoże nam odpowiedzieć na pytanie, która 
z ustaw wejdzie w życie w terminie wcześniejszym. A to 
jest dla nas istotne. Ponieważ tamta ustawa zawiera sześć-
dziesięciodniowe vacatio legis, a ta trzydziestodniowe, 
więc dopiero termin publikacji obu ustaw da nam odpo-
wiedź na pytanie, która ustawa wejdzie w życie pierwsza. 
A to jest długa perspektywa czasowa czy to może być długa 
perspektywa czasowa, bo ta ustawa musi przecież ponow-
nie trafić do Sejmu, dlatego musimy się zabezpieczyć na 
wypadek…

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Rozumiem. Tu nie mamy co dyskutować merytorycz-

nie. Chodzi o zapewnienie spójności ustawy, której kształt 
już znamy, natomiast nie znamy terminu wejścia w życie. 
I to jest legislacyjnie bardzo trudne, tak mi się wydaje. Nie 
ma co jednak merytorycznie nad tym dyskutować.

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący, w pełni zgadzamy się z pro-

ponowaną przez panią mecenas poprawką. Ona zawiera 
dwa punkty. Pani jeszcze się nie wypowiedziała co do 
drugiego punktu. Może ja poczekam. Przepraszam, że się 
wtrąciłem.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Tutaj są dwie poprawki, które rozwiązują ten problem 

legislacyjny, tak? Jedna dotyczy tytułu ustawy, druga – 
oznaczenia zmiany wprowadzanej w art. 20a. Po prostu 
jeżeli napiszemy, że to jest art. 20b, to bez względu na to, 
w jakim terminie i która ustawa wejdzie w życie pierwsza, 
nie będzie to miało wpływu na zmianę, którą wprowadzamy 
tą ustawą, tak? A o to nam chodzi.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
…Poprawka. Tak, rozumiem, że pan senator Obremski 

ją wspiera.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Panie Przewodniczący, jako że poprawka zawiera 

propozycje zmian wielu przepisów w ustawie o promocji 
zatrudnienia, jeśli wolno, to odniosę się do poszczegól-
nych propozycji. W większości przypadków zgadzamy się 
z nimi, chcielibyśmy tylko niektóre doprecyzować.

I tak propozycja zawarta w art. 7 pkt 11 zasługuje, 
naszym zdaniem, na uwzględnienie. Jeśli chodzi o zmie-
niany art. 9 ust. 5, to proponujemy wyrazy „uprawnionych 
cudzoziemców” zastąpić precyzyjnym określeniem tych 
trzech kategorii, którymi się tutaj posługujemy, a więc 
wyrazami „osoby, którym nadano status uchodźcy objęte 
ochroną uzupełniającą” i „osoby, które uzyskały zezwo-
lenie na pobyt czasowy”. To będzie bardziej precyzyjne 
i zgodne z zasadami techniki prawodawczej, naszym 
zdaniem.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, to jest nasza propozycja.
Jeśli chodzi o zmieniany art. 19 ust. 8 – zgadzamy się 

z poprawką. Art. 22 pkt 5 zasługuje, naszym zdaniem, na 
uwzględnienie. W zakresie art. 36 pkt 1 lit. g również zga-
dzamy się z proponowaną poprawką. Zgadzamy się też 
z poprawką dotyczącą art. 95 ust. 4 pkt 3. Jeśli zaś chodzi 
o art. 95 ust. 5 pkt 2, zgadzamy się z przedstawioną popraw-
ką, ale jesteśmy za pozostawieniem sześciomiesięcznego 
okresu, a nie trzymiesięcznego.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
A nie, przepraszam, ja już przeszedłem do przepisu 

przejściowego. Zgadzamy się z poprawką dotyczącą art. 95 
ust. 5 pkt 2. A jeśli chodzi o przepisy przejściowe, to jednak 
proponujemy, ażeby pozostawić sześciomiesięczny okres 
na wydanie nowych przepisów wykonawczych, ponieważ 
wydanie tych przepisów w ciągu trzech miesięcy, ze wzglę-
du na finansowy zakres tego rozporządzenia, jest właściwie 
niemożliwe.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, tak.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Dobrze. Generalnie mamy akceptację całej popraw-
ki z wyjątkiem jednego miejsca, gdzie po prostu zamiast 
uprawnionych cudzoziemców byłyby wymienione trzy ka-
tegorie, a w przepisach wykonawczych byłby wydłużony 
termin z trzech do sześciu miesięcy.

Pan senator Obremski to popiera?
Dobrze. Teraz uwaga ósma.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Ósma uwaga dotyczy ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym. Powiem tak w skrócie, że wydaje nam się, że 
zabrakło tu bezpaństwowca posiadającego zezwolenie na 
pobyt czasowy jako tego, który może skorzystać z tej spe-
cjalnej procedury postępowania w sprawie potwierdzenia 
ukończenia studiów wyższych.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Jeżeli chodzi o tę pierwszą kategorię osób – tak, rze-
czywiście, one powinny się tutaj znaleźć. A jeżeli chodzi 
o rezydentów, to przyznam, że mam wątpliwość, czy taką 
poprawką Senat nie wykroczy poza materię, jako że cała 
nowelizacja dotyczy uchodźców. Ja zdaję sobie sprawę 
z tego, że po prostu na jakimś etapie prac nad ustawą, która 
wprowadzała rezydentów – tak? – cudzoziemców, którzy 
mają status rezydenta, nie postąpiono tutaj konsekwentnie, 
ale nie wiem, czy na tym etapie możemy wprowadzić taką 
poprawkę. Przyznam, że mam dużą wątpliwość.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Ja podzielam obiekcje pani legislator. To jest ustawa 
dotycząca innej kategorii osób.

Dobrze. Teraz uwaga siódma.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Uwaga siódma dotyczy ustawy o pomocy społecznej. 
Powiem krótko. Wydaje mi się, że nie ma konsekwencji 
wszystkich zmian przyjętych w tej ustawie, bowiem ustawa 
przewiduje przyznanie takich samych uprawnień, jakie 
mają beneficjenci ochrony międzynarodowej, członkom 
ich rodzin. Tylko część przepisów, które dotyczą upraw-
nień beneficjentów ochrony międzynarodowej, została 
zmieniona w taki sposób, że uwzględnia również członków 
ich rodzin. Nie uwzględniono zmian w tych przepisach, 
które tutaj wymieniłam, a konsekwencją jest po prostu 
przyjęcie jednej dużej poprawki, którą rozpisałam w uwa-
dze siódmej.

(Głos z sali: Czyli rodzina nie ma tych samych praw 
socjalnych?)

Nie ma, a zgodnie z dyrektywą powinna mieć, tak.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Poprawki idą w tym kierunku, żeby członkowie ro-
dzin mieli takie same uprawnienia. Przy czym chodzi tutaj 
o rodzinę, w jakim sensie? Bo jest jeszcze taki problem, 
że formy rodzinne uchodźców niekoniecznie odpowiadają 
polskiemu prawu.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

To znaczy chodzi o osoby, które uzyskały zezwolenie na 
pobyt czasowy w związku z tym, że przybyły tutaj w celu 
połączenia z rodziną. To jest specjalny rodzaj zezwolenia, 
wynikający z art. 159 ustawy o cudzoziemcach.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
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Przewodniczący Janusz Sepioł:
Zaraz… Ale art. 11 dotyczy ustawy o samorządzie pie-

lęgniarek i położnych.
(Głos z sali: Ustawy o kwalifikacjach.)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Art. 11 dotyczy ustawy o zasa-
dach uznawania kwalifikacji.)

Przepraszam. Dobrze, okej.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Głos z sali: Panie Senatorze, mikrofon.)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
…Na terytorium w celu wykonywania pracy zgod-

nie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym. 
Kropka. No to jest klarowne. A wyrazy „w rozumieniu 
odrębnych przepisów” skreślić.

(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
…Lit. c, jeżeli wolą państwa byłoby skreślenie wyrazów 

„w rozumieniu odrębnych”.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
To wtedy lit. c powinna brzmieć: „W pkcie 6 skreśla się 

wyrazy «w rozumieniu odrębnych przepisów»”.
(Brak nagrania)

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:
Teraz ostatnia poprawka. Intencją biura było dopre-

cyzowanie art. 16 ust. 2, ponieważ dwukrotnie użyto tam 
sformułowania „w szczególności”, przez co ten przepis 
jest mało czytelny. Zaproponowaliśmy tu inną redakcję. 
Jeżeli oddaje ona ducha dyrektywy, to proponowalibyśmy 
jej przyjęcie.

W art. 1 w pkcie 3 jest zmiana, która dotyczy art. 16 
ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium RP. Czyli jest to pierwsza, że tak powiem, po-
prawka, gdy spojrzymy chronologicznie na poprawki do 
tej ustawy.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:
Zgadzamy się z tą poprawką.
(Brak nagrania)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Proponuję przegłosować te wszystkie poprawki 

w bloku.
Czy jest głos sprzeciwu w tej sprawie? Nie ma.
Poddaję te poprawki łącznie pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem zreferowanych poprawek, które 

zgłasza senator Obremski i które aprobuje pan minister? (6)
Dziękuję bardzo.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Zgadzamy się z poprawką.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska:

Uwaga dziewiąta ma charakter ściśle legislacyjny. Biuro 
Legislacyjne stoi na stanowisku, że ustawa nie powinna 
posługiwać się sformułowaniem „przepisy odrębne”. Jest 
to nieprawidłowe, dlatego że adresat normy nie uzyskuje 
informacji, do jakich przepisów odrębnych ma zajrzeć, aby 
właściwie zinterpretować treść ustawy.

Ta uwaga dotyczy art. 11, czyli ustawy o uznawaniu 
kwalifikacji. Przepisy odrębne pojawiają się w trzech punk-
tach: pkcie 3, pkcie 5 i pkcie 6. W pkcie 3, w przekonaniu 
biura, wyrazy „w rozumieniu odrębnych przepisów” należy 
wykreślić, bo jest jasne, jakie przepisy odrębne regulują 
status uchodźcy. Tak więc doprecyzowanie tego przepisu 
miałoby charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku 
pktu 5 z kolei wydaje nam się, że chodzi tu po prostu 
o ustawę o cudzoziemcach. Z pktem 6 przyznam szczerze, 
że mamy problem. Wydaje mi się, że chodzi tu zarów-
no o ustawę o cudzoziemcach, jak i ustawę o promocji 
zatrudnienia, a prawdopodobnie o coś jeszcze. Nie byli-
śmy jednak w stanie tego ustalić i dlatego prosilibyśmy 
o pomoc.

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

W pełni zgadzamy się z poprawkami oznaczonymi lit. a 
i lit. b. Z lit. c mamy podobny problem. Naszym zdaniem 
również chodzi o ustawę o cudzoziemcach i o ustawę o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kategoria, 
którą tutaj zakreślono, jest tak szeroka, że trudno jest nam 
dzisiaj powiedzieć, o jakie jeszcze inne przepisy mogłoby 
chodzić.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Musiałaby być nowa 
redakcja tego punktu, żeby uniknąć takiego…)

Proponujemy wykreślenie wyrazów „w rozumieniu 
odrębnych przepisów”.

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Po prostu to skreślić, 
tak. To jest najprostsze rozwiązanie.)

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 
Senatu Renata Bronowska: Wtedy nie będzie tych słów, ale 
problem zostanie.)

Niech mi będzie wolno dodać…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Prawdopodobnie, z dużą dozą prawdopodobieństwa nie 

chodzi tu o żadne inne przepisy rangi ustawowej. W grę 
mogą wchodzić umowy międzynarodowe bilateralne i mul-
tilateralne, definiujące kategorie cudzoziemców, którzy 
przyjeżdżają do naszego kraju z innego tytułu aniżeli praca, 
są zwolnieni z obowiązku uzyskania… I mogą podejmować 
tego typu prace. To jest bardzo trudne do określenia.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Rafał Rogala:

Dziękuję, Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo.
Bardzo dziękuję, Pani Legislator.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Renata Bronowska: Dziękuję bardzo. Ja chętnie wy-
tłumaczę jeszcze raz.)

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Będziemy pracować nad sobą.

Szukam ochotnika do referowania ustawy i widzę… 
Wrocław jest miastem spotkań, miastem otwartym na cu-
dzoziemców, bezpaństwowców itd., więc…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Całość. Dobrze.
Kto jest za? (6)
Jednogłośnie „za”.
Dziękuję bardzo.
Pan senator Obremski przyjął na siebie obowiązki spra-

wozdawcy.
Bardzo dziękuję panu ministrowi. Bardzo dziękuję 

Biuru Legislacyjnemu za wielką pracę, która tu została 
wykonana. Wprawdzie w jednym punkcie się nie zrozu-
mieliśmy, ale w pozostałych chyba tak.

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 18 minut 39)
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