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S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
niektórych innych ustaw (druk nr 2243). 

 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu – po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu - skierowała w dniu 25 marca 2014 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

 

Komisja Spraw Wewnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 2 i 23 kwietnia 2014 r. 

wnosi: 

 
W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 
 
Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. 
   
  
  Przewodniczący Komisji 
 Sprawozdawca 

 

 /-/ Anna Nemś /-/ Marek Wójcik  



Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia       2014 r. 

 
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1), 2) 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 9a otrzymuje brzmienie: 
„9a) małoletni bez opieki – małoletniego cudzoziemca, który przybywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium bez opieki osób 
dorosłych, odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym 
w Rzeczypospolitej Polskiej;”; 

2) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) grupa jest uznawana jako określona grupa społeczna, w szczególności jeżeli posiada 

odrębną tożsamość w kraju pochodzenia przez postrzeganie jej jako odrębnej od 
otaczającego społeczeństwa, a jej członkowie mają wspólne cechy wrodzone, 
których nie można zmienić, lub wspólną przeszłość albo mają wspólne cechy lub 
przekonania o takim znaczeniu dla ich tożsamości lub świadomości, że członek 
grupy nie może być zmuszony do ich zmiany.”; 

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ochronę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uważa 

się za zapewnioną, jeżeli jest udzielana w sposób skuteczny i trwały, 
a w szczególności gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym 
organizacje międzynarodowe, chcą i są w stanie zapobiegać prześladowaniom lub 
poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie skutecznego systemu 

                                                           
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia 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). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii 
i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, ustawę z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 
zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. 
o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 lipca 
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin, ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. 
o samorządzie pielęgniarek i położnych, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej 
oraz ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 



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.”; 

4) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności 

uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej 
krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł 
bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, 
uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste 
ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.”;  

5) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Cudzoziemca nie pozbawia się ochrony uzupełniającej z przyczyny, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, jeżeli może powołać się na przekonywające powody związane 
z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające jego odmowę skorzystania 
z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada, albo – w przypadku 
bezpaństwowca – z ochrony państwa, w którym miał poprzednio stałe miejsce 
zamieszkania.”;  

6) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, 

a w szczególności dotyczące jego wieku, mających znaczenie dla sprawy 
przeszłych doświadczeń, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc 
poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków, trasy podróży oraz powodów 
złożenia wniosku;”; 

7) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 
„Art. 37a. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających okoliczności 

wskazane w uzasadnieniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, 
okoliczności te można uznać za udowodnione, gdy są spełnione łącznie 
następujące warunki: 

1) wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje niezbędne 
do ustalenia stanu faktycznego sprawy; 

2) wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody 
służące do ustalenia stanu faktycznego sprawy i szczegółowo wyjaśnił 
przyczyny braku innych informacji i dowodów; 

3) wyjaśnienia wnioskodawcy są spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z 
zebranymi w sprawie dowodami i materiałami; 

4) wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie mu statusu uchodźcy 
w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać 
uzasadniony powód, dlaczego tego nie zrobił.”; 

8) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: 
„Art. 43a. Organ prowadzący postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy 

ustala w szczególności: 
1) mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odnoszące się do 

kraju pochodzenia, w tym także przepisy ustawowe i wykonawcze 
obowiązujące w tym kraju oraz sposób ich stosowania; 



2) czy ze względu na przeszłość, płeć lub wiek wnioskodawcy działania 
lub zaniechania, których doświadczył lub na które mógłby zostać 
narażony, stanowią prześladowanie lub narażają go na rzeczywiste 
ryzyko doznania poważnej krzywdy; 

3) czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju 
pochodzenia służyła wyłącznie lub głównie stworzeniu warunków 
koniecznych do ubiegania się o nadanie mu statusu uchodźcy; 

4) czy istnieją warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2, aby 
wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony innego państwa, którego 
obywatelstwo posiada.”; 

9) art. 89d otrzymuje brzmienie: 
„Art. 89d. Szef Urzędu informuje niezwłocznie na piśmie cudzoziemca, któremu 

nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, w języku dla 
niego zrozumiałym, o jego prawach i obowiązkach.”; 

10) po art. 89e dodaje się art. 89ea w brzmieniu: 
„Art. 89ea. W przypadku gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub 

udzielono mu ochrony uzupełniającej, Szef Urzędu, uwzględniając zakaz 
określony w art. 9, podejmuje działania mające na celu odnalezienie 
krewnych tego małoletniego, a w szczególności: 

1) informuje małoletniego o możliwości poszukiwania jego krewnych za 
pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych; 

2) udziela małoletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktu z 
międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi; 

3) udziela małoletniemu pomocy w zainicjowaniu poszukiwań jego 
krewnych.”. 

 
Art. 2.  

W 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.3)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 1a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się 

przez to także: 
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.4)); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463); 

                                                           
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 1326 oraz 

z 2013 r. poz. 779, 1247, 1261, 1287 i 1650. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



3) obywateli państw trzecich posiadających 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; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

2) w art. 2h po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, 
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej.”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 
856, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a także: 
a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 

r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.6)), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełniającej, 

e) obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej;”; 

2) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu: 
„Art. 6d. Przepisów art. 6a–6c nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej 
nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”. 

                                                           
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, 

z 2011 r. Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779, 1245, 1247, 1287 i 1650. 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



 
Art. 4.  

W 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.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii 

Europejskiej, rozumie się przez to także: 
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.8)); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);  

3) obywateli państw trzecich posiadających 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; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

2) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, 
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej.”. 

 
Art. 5.  

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów 
budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się 

przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także: 
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 

o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.9)); 

                                                           
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, 

z 2012 r. poz. 95 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650. 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);  

3) obywateli państw trzecich posiadających 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; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

2) w art. 20a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, 
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej.”. 

 
Art. 6.  

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, 
poz. 925 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d 
w brzmieniu: 

„c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”; 

2) w art. 19a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, 
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej.”. 

 
Art. 7. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.10)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub 
w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 
U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), lub w związku z uzyskaniem w 
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,”;  

                                                           
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650. Tekst 

jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548. 



2) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) 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, w zakresie indywidualnego 
programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie 
zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych;”; 

3) w art. 91: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cudzoziemcowi, który: 
1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą lub 
2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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 

– zwanemu dalej w niniejszym rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się pomocy 
mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „pomocą dla 
cudzoziemca”.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do 

starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 
60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej 
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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. 

4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca 
oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali 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.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 
„7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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, do wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym 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) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt 
czasowy udzielonego 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.”. 

 
Art. 8. 

W 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.11)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo: 
1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem 

zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”, 
2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w 
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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 (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), spełniające 
kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.12)), co do których nie 
stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w 
zakresie określonych dla ubezpieczonych,  

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia: 
a) posiadające obywatelstwo polskie lub 
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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, posiadające miejsce 
zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub 
połogu: 

a) posiadające obywatelstwo polskie lub 
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

                                                           
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 22, 
poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, Nr 111, 
poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, 
poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, 
Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, 
poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, 
z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 24 i 295. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 1650. Tekst 
jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548. 



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 

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.”; 
2) w art. 13a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4,”; 
3) w art. 50a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9”; 
4) w art. 54 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów 
potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
dokumentów potwierdzających: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub 
b) posiadanie statusu uchodźcy, lub 
c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub 
d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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;”; 

5) w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;”; 
6) w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na 
terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego 
województwa osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2–
4, 6 i 9, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

7) w art. 188: 
a) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których 
mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.”, 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4-8.”, 
c)  w ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o 
których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4;”. 

 
Art. 9. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 
572, z późn. zm.13)) w art. 191a wprowadza się następujące zmiany: 

1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7e w brzmieniu: 

                                                           
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 1544, 

z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7. 



„7a. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez 
obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy lub 
ochronę uzupełniającą, lub obywatela państwa trzeciego 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, który nie 
dysponuje dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na 
podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów 
wyższych na tym poziomie kształcenia, składanego wraz z oświadczeniem o ich 
ukończeniu. 

7b. Do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy 
lub ochronę uzupełniającą, lub do obywatela państwa trzeciego 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, 
który uzyskał potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 
kształcenia, stosuje się przepisy ust. 1–4. 

7c. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie 
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia 
przez osobę, o której mowa w ust. 7a, pobierana jest opłata. 

7d. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki 
organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub 
postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 
określonym poziomie kształcenia, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z 
tym postępowaniem. 

7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o 
nostryfikację dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 
określonym poziomie kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której 
rada przeprowadza to postępowanie, może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa 
w ust. 7c, lub zwolnić z niej zwracającego się z wnioskiem.”;  

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia: 
1) tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 
kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie 
w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 
poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację 
dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz dokumentów, które mogą być 
dołączone przez osobę, o której mowa w ust. 7a, do wniosku o potwierdzenie 
ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, 

4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne oraz 
postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 
określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

5) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz 
postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 



określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, a także 
tryb wnoszenia tych opłat, 

6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 
nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia 
studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której 
mowa w ust. 7a 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego 
przeprowadzania postępowań oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a także 
możliwość wystąpienia różnic między programami kształcenia realizowanymi w 
uczelni, w której jest prowadzone postępowanie, i w uczelniach zagranicznych oraz 
dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione w celu nostryfikacji dyplomu 
ukończenia studiów wyższych lub potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 
określonym poziomie kształcenia.”.  

 
Art. 10. 

W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 
i członków ich rodzin (Dz. U.  Nr 144, poz. 1043, z późń. zm.14))  w art. 2 pkt 2 otrzymuje 
brzmienie: 

„2)    dokument podróży – dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);”.  

 
Art. 11. 

W ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 
1650) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się 
przez to także: 

1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. 
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.15)); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463); 

3) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami 
ochrony międzynarodowej, posiadających status uchodźcy lub osoby 
kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej w rozumieniu 
odrębnych przepisów; 

4) obywateli państw trzecich, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są 

                                                           
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub 
udzieleniem mu ochrony uzupełniającej; 

5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji w rozumieniu odrębnych przepisów; 

6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z 
prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do wykonywania 
pracy oraz posiadają dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady 
(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór 
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 
z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), oraz obywateli państw trzecich, którzy zostali 
przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy 
zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym w rozumieniu 
odrębnych przepisów; 

7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”. 

 
Art. 12. 

W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 
1038 oraz z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to 
rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, a 
także: 

a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 
r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.16)), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”. 

                                                           
16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



 
Art. 13.  

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 
1039, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to 

rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw 
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, a 
także: 

a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 
r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.18)), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”; 

2) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, 
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 
uzupełniającej.”. 

 
Art. 14. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 
463) w art. 165 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się 
z rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka rodziny 
cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, jeżeli rodzina 
istniała już w kraju pochodzenia cudzoziemca, a członek jego rodziny przebywał na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy przez tego cudzoziemca.”. 

                                                           
17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456 

oraz z 2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650. 
18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 216, 

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



 
Art. 15.  

Do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, których udzielanie 
rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mają zastosowanie przepisy 
dotychczasowe. 

 
Art. 16. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy zmienianej 
w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na 
podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy 
zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych 
wydanych na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu 
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy. 

 
Art. 17. 

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

USTAWA 
z dnia       2014 r. 

 
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1), 2) 
 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 9a otrzymuje brzmienie: 
„9a) małoletni bez opieki – małoletniego cudzoziemca, który przybywa na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium bez opie-
ki osób dorosłych, odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązu-
jącym w Rzeczypospolitej Polskiej;”; 

2) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 
„5) grupa jest uznawana jako określona grupa społeczna, w szczególności jeżeli 

posiada odrębną tożsamość w kraju pochodzenia przez postrzeganie jej jako 
odrębnej od otaczającego społeczeństwa, a jej członkowie mają wspólne ce-
chy wrodzone, których nie można zmienić, lub wspólną przeszłość albo ma-
ją wspólne cechy lub przekonania o takim znaczeniu dla ich tożsamości lub 
świadomości, że członek grupy nie może być zmuszony do ich zmiany.”; 

3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europej-

skiego 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). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza wetery-
narii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawę z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, 
ustawę z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawę z dnia 15 grudnia 
2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów, 
ustawę z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o 
pomocy społecznej, ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze środków publicznych, ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, 
ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin, ustawę z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielę-
gniarek i położnych, ustawę z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej oraz ustawę 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 
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„2. Ochronę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy 
uważa się za zapewnioną, jeżeli jest udzielana w sposób skuteczny i trwały, 
a w szczególności gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym 
organizacje międzynarodowe, chcą i są w stanie zapobiegać prześladowa-
niom lub poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie skutecz-
nego systemu prawnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykry-
wania 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.”; 

4) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności 

uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem 
poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec 
będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i 
zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed 
prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w 
kraju pochodzenia.”;  

5) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Cudzoziemca nie pozbawia się ochrony uzupełniającej z przyczyny, o któ-

rej mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli może powołać się na przekonywające powo-
dy związane z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające jego 
odmowę skorzystania z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada, 
albo – w przypadku bezpaństwowca – z ochrony państwa, w którym miał 
poprzednio stałe miejsce zamieszkania.”;  

6) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1)  przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego 

sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, mających znaczenie 
dla sprawy przeszłych doświadczeń, tożsamości, obywatelstwa, krew-
nych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków, 
trasy podróży oraz powodów złożenia wniosku;”; 

7) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 
„Art. 37a. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających oko-

liczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o nadanie statusu 
uchodźcy, okoliczności te można uznać za udowodnione, gdy są 
spełnione łącznie następujące warunki: 

1) wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje 
niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy; 

2) wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i 
dowody służące do ustalenia stanu faktycznego sprawy i 
szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku innych informacji 
i dowodów; 

3) wyjaśnienia wnioskodawcy są spójne, wiarygodne i nie są 
sprzeczne z zebranymi w sprawie dowodami i materiałami; 
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4) wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie mu statusu 
uchodźcy w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że 
może wskazać uzasadniony powód, dlaczego tego nie zro-
bił.”; 

8) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: 
„Art. 43a. Organ prowadzący postępowanie w sprawie o nadanie statusu 

uchodźcy ustala w szczególności: 
1) mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odno-

szące się do kraju pochodzenia, w tym także przepisy usta-
wowe i wykonawcze obowiązujące w tym kraju oraz sposób 
ich stosowania; 

2) czy ze względu na przeszłość, płeć lub wiek wnioskodawcy 
działania lub zaniechania, których doświadczył lub na które 
mógłby zostać narażony, stanowią prześladowanie lub nara-
żają go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy; 

3) czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju 
pochodzenia służyła wyłącznie lub głównie stworzeniu wa-
runków koniecznych do ubiegania się o nadanie mu statusu 
uchodźcy; 

4) czy istnieją warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2, aby 
wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony innego państwa, 
którego obywatelstwo posiada.”; 

9) art. 89d otrzymuje brzmienie: 
„Art. 89d. Szef Urzędu informuje niezwłocznie na piśmie cudzoziemca, któ-

remu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniają-
cej, w języku dla niego zrozumiałym, o jego prawach i obowiąz-
kach.”; 

10) po art. 89e dodaje się art. 89ea w brzmieniu: 
„Art. 89ea. W przypadku gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez 

opieki lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, Szef Urzędu, 
uwzględniając zakaz określony w art. 9, podejmuje działania ma-
jące na celu odnalezienie krewnych tego małoletniego, a w szcze-
gólności: 

1) informuje małoletniego o możliwości poszukiwania jego 
krewnych za pośrednictwem międzynarodowych organizacji 
pozarządowych; 

2) udziela małoletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktu z mię-
dzynarodowymi organizacjami pozarządowymi; 

3) udziela małoletniemu pomocy w zainicjowaniu poszukiwań 
jego krewnych.”. 
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Art. 2.  

W ustawie z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekar-
sko-weterynaryjnych (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. zm.3)) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 1a ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozu-

mie się przez to także: 
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.4)); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezyden-
ta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 
2014 r. poz. 463); 

3) obywateli państw trzecich posiadających 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; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

2) w art. 2h po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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 cudzoziem-
cach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, 
poz. 856, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 
„2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, a także: 

                                                 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 200, poz. 

1326 oraz z 2013 r. poz. 779, 1247, 1261, 1287 i 1650. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 

679, z 2011 r. Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779, 1245, 1247, 1287 i 1650. 
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a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.6)), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt re-
zydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej 
nadano status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełnia-
jącej, 

e) obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie 
członkowskim Unii Europejskiej;”; 

2) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu: 
„Art. 6d. Przepisów art. 6a–6c nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okoliczno-
ścią, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 
Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono 
ochrony uzupełniającej.”. 

 
Art. 4.  

W 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.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii 

Europejskiej, rozumie się przez to także: 
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 

2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.8)); 

                                                 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 

1707, z 2012 r. poz. 95 i 1456 oraz z 2013 r. poz. 1245, 1287, 1645 i 1650. 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
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2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezyden-
ta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 
2014 r. poz. 463);  

3) obywateli państw trzecich posiadających 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; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

2) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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 cudzoziem-
cach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”. 

 
Art. 5.  

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inży-
nierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozu-

mie się przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, 
a także: 

1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.9)); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezyden-
ta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 
2014 r. poz. 463);  

3) obywateli państw trzecich posiadających 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; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”; 

2) w art. 20a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

                                                 
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
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„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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 cudzoziem-
cach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”. 

 
Art. 6.  

W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. 
Nr 155, poz. 925 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się 
lit. c i d w brzmieniu: 

„c) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czaso-
wy 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”; 

2) w art. 19a dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 
„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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 cudzoziem-
cach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”. 

 
Art. 7. 

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, 
ze zm.10)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie: 
„a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezyden-

ta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 
pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), 
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu 
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,”;  

2) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 
„1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej 

status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt cza-
sowy 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 cudzoziem-
cach, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz opłacanie za 

                                                 
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 

1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548. 



Liczba stron :  16     Data :   2014-04-29      Nazwa pliku :   V3_889-3.NK  8 
VII kadencja/druk nr 2243 

 

 

te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicz-
nych;”; 

3) w art. 91: 
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Cudzoziemcowi, który: 
1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą lub 
2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicz-
nością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

– zwanemu dalej w niniejszym rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się 
pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej da-
lej „pomocą dla cudzoziemca”.”, 

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 
„3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony 

do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, 
w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypo-
spolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej lub uzy-
skania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związ-
ku 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. 

4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej sta-
tus uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci 
cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej 
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub uzyskali zezwo-
lenie 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.”, 

c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu: 
„7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypo-

spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielone-
go 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, do wniosku 
należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym 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) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na 
pobyt czasowy udzielonego 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.”. 
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Art. 8. 

W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.11)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo: 
1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpie-

czeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”, 
2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na tery-

torium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie 
lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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 (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 
r. poz. 463), spełniające kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 182, ze zm.12)), co do których nie stwierdzono okoliczności, 
o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określo-
nych dla ubezpieczonych,  

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku 
życia: 

a) posiadające obywatelstwo polskie lub 
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielo-
ne 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, 
posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, 

4) inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszka-
nia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, 
porodu lub połogu: 

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 

1367, Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 
98, poz. 817, Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, 
poz. 1374, z 2010 r. Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 
165, poz. 1116, Nr 182, poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 
257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 
622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 
171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548, z 
2013 r. poz. 154, 879, 983, 1290, 1623, 1646 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24 i 295. 

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 509 i 
1650. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2012 r. poz. 1544 i 1548. 
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a) posiadające obywatelstwo polskie lub 
b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzie-
lone 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 cudzoziem-
cach 

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.”; 
2) w art. 13a pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4,”; 
3) w art. 50a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9”; 
4) w art. 54 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, do-
kumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub 
b) posiadanie statusu uchodźcy, lub 
c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub 
d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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;”; 

5) w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 
„2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;”; 
6) w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu 
siedzibę na terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielo-
nych na terenie danego województwa osobom, o których mowa w art. 2 ust. 
1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2–4, 6 i 9, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

7) w art. 188: 
a) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 

„1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, 
o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów re-
fundacji leków.”, 

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 4-8.”, 
c)  w ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie: 

„16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczenio-
biorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4;”. 
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Art. 9. 

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 572, z późn. zm.13)) w art. 191a wprowadza się następujące zmiany: 

1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7e w brzmieniu: 
„7a. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez 

obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub obywatela państwa trzeciego po-
siadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicz-
nością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje dyplomem ukończe-
nia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie dokumentu 
umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym po-
ziomie kształcenia, składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu. 

7b. Do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status 
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub do obywatela państwa trzeciego 
posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z oko-
licznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który uzyskał potwierdzenie ukończenia 
studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, stosuje się przepisy 
ust. 1–4. 

7c. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania 
w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym po-
ziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, pobierana jest 
opłata. 

7d. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki or-
ganizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyj-
ne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyż-
szych na określonym poziomie kształcenia, biorąc pod uwagę koszty ponie-
sione w związku z tym postępowaniem. 

7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o 
nostryfikację dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 
określonym poziomie kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej uczel-
ni, której rada przeprowadza to postępowanie, może obniżyć wysokość 
opłaty, o której mowa w ust. 7c, lub zwolnić z niej zwracającego się z wnio-
skiem.”;  

2) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 
„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze roz-

porządzenia: 

                                                 
13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 742 i 

1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 7. 
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1) tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb postępowania w sprawie 
potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 
kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne oraz postępo-
wanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na okre-
ślonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o no-
stryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz dokumentów, 
które mogą być dołączone przez osobę, o której mowa w ust. 7a, do 
wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym 
poziomie kształcenia, 

4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne 
oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyż-
szych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa 
w ust. 7a, 

5) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego 
oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyż-
szych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa 
w ust. 7a, a także tryb wnoszenia tych opłat, 

6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 
nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukoń-
czenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez 
osobę, o której mowa w ust. 7a 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego prze-
prowadzania postępowań oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a także 
możliwość wystąpienia różnic między programami kształcenia realizowa-
nymi w uczelni, w której jest prowadzone postępowanie, i w uczelniach za-
granicznych oraz dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione w celu no-
stryfikacji dyplomu ukończenia studiów wyższych lub potwierdzenia ukoń-
czenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia.”.  

 
Art. 10. 

W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.  Nr 144, poz. 1043, z późń. zm.14))  
w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)    dokument podróży – dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 
poz. 463);”.  

                                                 
14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 



Liczba stron :  16     Data :   2014-04-29      Nazwa pliku :   V3_889-3.NK  13 
VII kadencja/druk nr 2243 

 

 

 
Art. 11. 

W ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 
oraz z 2013 r. poz. 1650) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozu-
mie się przez to także: 

1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.15)); 

2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezyden-
ta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów usta-
wy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 
2014 r. poz. 463); 

3) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjen-
tami ochrony międzynarodowej, posiadających status uchodźcy lub 
osoby kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej w ro-
zumieniu odrębnych przepisów; 

4) obywateli państw trzecich, którzy przybywają na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub przebywają na tym terytorium w celu połączenia 
się z rodziną i są członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu 
uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony uzupełniającej; 

5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymaga-
jącym wysokich kwalifikacji w rozumieniu odrębnych przepisów; 

6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie 
z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do 
wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy zgodnie z roz-
porządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli 
państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), 
oraz obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy zgodnie z pra-
wem Unii Europejskiej lub prawem krajowym w rozumieniu odrębnych 
przepisów; 

                                                 
15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
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7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 
lub 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”. 

 
Art. 12. 

W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 
174, poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650) w art. 3 pkt 9 otrzymuje 
brzmienie: 

„9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez 
to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, pań-
stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Kon-
federacji Szwajcarskiej, a także: 

a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.16)), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt re-
zydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej 
nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”. 

 
Art. 13.  

W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, 
poz. 1039, z późn. zm.17)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 
„3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez 

to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, pań-
stw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Kon-
federacji Szwajcarskiej, a także: 

                                                 
16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
17) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 291, poz. 1707, z 2012 r. 

poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 940, 1245, 1287, 1645 i 1650. 
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a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. 
Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.18)), 

b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt re-
zydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu prze-
pisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających 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, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej 
nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”; 

2) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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 cudzo-
ziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 
status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”. 

 
Art. 14. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 
r. poz. 463) w art. 165 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się 
z rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka 
rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, je-
żeli rodzina istniała już w kraju pochodzenia cudzoziemca, a członek jego 
rodziny przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia 
wniosku o nadanie statusu uchodźcy przez tego cudzoziemca.”. 

 
Art. 15.  

Do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, których 
udzielanie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mają zastoso-
wanie przepisy dotychczasowe. 

                                                 
18) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818, z 2008 r. Nr 

216, poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531, z 2011 r. Nr 92, poz. 532 oraz z 2013 r. poz. 1650. 
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Art. 16. 

1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy 
zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 8, w 
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 6 mie-
sięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 191a ust. 8 
ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 
wykonawczych wydanych na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy zmienianej w 
art. 9, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 
12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 
Art. 17. 

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



Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE.920.1218.2013/26/kp 

dot.: ASW-0140-137-2014 z 23.04.2014 r. 

·t-· 

Warszawa, dn;a2.3 kwietnia 2014 r. 

Pan 
Marek Wójcik 
Przewodniczący Komisji Spraw Wewnętn-nych 
Sejm RP 

opinia o zgodności· z prawem Unii Europejskiej rządowego projektu ustawy o zmianie 
ustowy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polsklej ot'OZ 

nlelctórych innych ustaw {druk nr Z243} ujętego w sprawozdaniu Komisji Spraw 
Wewnętrznych (druk nr 2322) wyrażona na podstawie art. 13 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 
4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437 
z późn. zm.) w lwiązku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez ministra 
właściwego do spraw ałonkostwa Rteczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 

Szanowny Panie Przewodniczący, 

w związku z przedłożonym sprawozdaniem pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię. 

Projekt ustawy ujęty w sprawozdaniu jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan Bartłomiej Sienkiewicz 
Minister Spraw Wewnętrznych 

Z poważaniem 
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	2) czy ze względu na przeszłość, płeć lub wiek wnioskodawcy działania lub zaniechania, których doświadczył lub na które mógłby zostać narażony, stanowią prześladowanie lub narażają go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy;
	3) czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju pochodzenia służyła wyłącznie lub głównie stworzeniu warunków koniecznych do ubiegania się o nadanie mu statusu uchodźcy;
	4) czy istnieją warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2, aby wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony innego państwa, którego obywatelstwo posiada.”;


	9) art. 89d otrzymuje brzmienie:
	10) po art. 89e dodaje się art. 89ea w brzmieniu:
	„Art. 89ea. W przypadku gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, Szef Urzędu, uwzględniając zakaz określony w art. 9, podejmuje działania mające na celu odnalezienie krewnych tego małoletniego, a w sz...
	1) informuje małoletniego o możliwości poszukiwania jego krewnych za pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych;
	2) udziela małoletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;
	3) udziela małoletniemu pomocy w zainicjowaniu poszukiwań jego krewnych.”.


	W 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.2F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 1a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich posiadających 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;
	4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;


	2) w art. 2h po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.4F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 1a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także:
	a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463),
	c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełniającej,
	e) obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii Europejskiej;”;


	2) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu:
	W 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.6F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, rozumie się przez to także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich posiadających 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;
	4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;


	2) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich posiadających 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;
	4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;


	2) w art. 20a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:
	„c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”;

	2) w art. 19a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, kt...

	W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.9F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
	„a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 p...

	2) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) 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...

	3) w art. 91:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Cudzoziemcowi, który:
	1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
	2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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

	– zwanemu dalej w niniejszym rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca”.”,

	b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
	„3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzu...
	4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniają...

	c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
	„7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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 ...
	1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym 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) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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 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.10F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:
	1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
	2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt c...
	3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
	a) posiadające obywatelstwo polskie lub
	b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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 cudzozie...

	4) inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
	a) posiadające obywatelstwo polskie lub
	b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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 cudzozi...

	– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.”;


	2) w art. 13a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4,”;

	3) w art. 50a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9”;

	4) w art. 54 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:
	a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub
	b) posiadanie statusu uchodźcy, lub
	c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub
	d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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;”;


	5) w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
	„2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;”;

	6) w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
	„1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego województwa osobom...

	7) w art. 188:
	a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
	„1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.”,

	b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8.”,

	c)  w ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
	„16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4;”.


	W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.12F )) w art. 191a wprowadza się następujące zmiany:
	1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7e w brzmieniu:
	„7a. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub obywatela państwa trzeciego posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy...
	7b. Do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub do obywatela państwa trzeciego posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 u...
	7c. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, pobierana jest opłata.
	7d. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształce...
	7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o nostryfikację dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza to ...

	2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
	„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
	1) tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a,
	2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a,
	3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz dokumentów, które mogą być dołączone przez osobę, o której mowa w ust. 7a, do wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów wyższych n...
	4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a,
	5) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, a także tryb wnoszenia tych opłat,
	6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a

	– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego przeprowadzania postępowań oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a także możliwość wystąpienia różnic między programami kształcenia realizowanymi w uczelni, w której jest prowadzone ...

	W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.  Nr 144, poz. 1043, z późń. zm.13F ))  w art....
	„2)    dokument podróży – dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);”.

	W ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami ochrony międzynarodowej, posiadających status uchodźcy lub osoby kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej w rozumieniu odrębnych przepisów;
	4) obywateli państw trzecich, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związ...
	5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w rozumieniu odrębnych przepisów;
	6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobyto...
	7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”.


	W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
	„9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy...
	a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463),
	c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”.


	W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.16F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy...
	a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463),
	c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”;


	2) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) w art. 165 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
	„4. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, jeżeli rodzina istniała ju...

	Do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, których udzielanie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
	1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ...
	2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym ni...
	Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
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	Projekt
	W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 2 pkt 9a otrzymuje brzmienie:
	„9a) małoletni bez opieki – małoletniego cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium bez opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;”;

	2) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
	„5) grupa jest uznawana jako określona grupa społeczna, w szczególności jeżeli posiada odrębną tożsamość w kraju pochodzenia przez postrzeganie jej jako odrębnej od otaczającego społeczeństwa, a jej członkowie mają wspólne cechy wrodzone, których nie ...

	3) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Ochronę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uważa się za zapewnioną, jeżeli jest udzielana w sposób skuteczny i trwały, a w szczególności gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym organizacje międzynarodowe, c...

	4) w art. 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie ...

	5) w art. 22 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Cudzoziemca nie pozbawia się ochrony uzupełniającej z przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli może powołać się na przekonywające powody związane z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające jego odmowę skorzystania z ochrony państw...

	6) w art. 37 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1)  przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w szczególności dotyczące jego wieku, mających znaczenie dla sprawy przeszłych doświadczeń, tożsamości, obywatelstwa, krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześnie...

	7) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu:
	8) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
	„Art. 43a. Organ prowadzący postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ustala w szczególności:
	1) mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odnoszące się do kraju pochodzenia, w tym także przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w tym kraju oraz sposób ich stosowania;
	2) czy ze względu na przeszłość, płeć lub wiek wnioskodawcy działania lub zaniechania, których doświadczył lub na które mógłby zostać narażony, stanowią prześladowanie lub narażają go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy;
	3) czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju pochodzenia służyła wyłącznie lub głównie stworzeniu warunków koniecznych do ubiegania się o nadanie mu statusu uchodźcy;
	4) czy istnieją warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2, aby wnioskodawca mógł skorzystać z ochrony innego państwa, którego obywatelstwo posiada.”;


	9) art. 89d otrzymuje brzmienie:
	10) po art. 89e dodaje się art. 89ea w brzmieniu:
	„Art. 89ea. W przypadku gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub udzielono mu ochrony uzupełniającej, Szef Urzędu, uwzględniając zakaz określony w art. 9, podejmuje działania mające na celu odnalezienie krewnych tego małoletniego, a w sz...
	1) informuje małoletniego o możliwości poszukiwania jego krewnych za pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych;
	2) udziela małoletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi;
	3) udziela małoletniemu pomocy w zainicjowaniu poszukiwań jego krewnych.”.


	W 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.2F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 1a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich posiadających 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;
	4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;


	2) w art. 2h po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 856, z późn. zm.4F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 1a w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
	„2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, a także:
	a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463),
	c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełniającej,
	e) obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii Europejskiej;”;


	2) po art. 6c dodaje się art. 6d w brzmieniu:
	W 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.6F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej, rozumie się przez to także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich posiadających 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;
	4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;


	2) w art. 9 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
	„2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2013 r. poz. 932 i 1650) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 4a ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich posiadających 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;
	4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.”;


	2) w art. 20a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 11 kwietnia 2001 r. o rzecznikach patentowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 925 oraz z 2013 r. poz. 1650) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 3 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c i d w brzmieniu:
	„c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”;

	2) w art. 19a dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
	„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, kt...

	W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.9F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 5 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
	„a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 p...

	2) w art. 20 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) 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...

	3) w art. 91:
	a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Cudzoziemcowi, który:
	1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub
	2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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

	– zwanemu dalej w niniejszym rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca”.”,

	b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
	„3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzu...
	4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniają...

	c) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
	„7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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 ...
	1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym 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) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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 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.10F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:
	1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”,
	2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt c...
	3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia:
	a) posiadające obywatelstwo polskie lub
	b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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 cudzozie...

	4) inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub połogu:
	a) posiadające obywatelstwo polskie lub
	b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 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 cudzozi...

	– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.”;


	2) w art. 13a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4,”;

	3) w art. 50a w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9”;

	4) w art. 54 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
	„1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów potwierdzających:
	a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub
	b) posiadanie statusu uchodźcy, lub
	c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub
	d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 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;”;


	5) w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
	„2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;”;

	6) w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie:
	„1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego województwa osobom...

	7) w art. 188:
	a) ust. 1b otrzymuje brzmienie:
	„1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.”,

	b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8.”,

	c)  w ust. 4 pkt 16 otrzymuje brzmienie:
	„16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4;”.


	W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.12F )) w art. 191a wprowadza się następujące zmiany:
	1) po ust. 7 dodaje się ust. 7a–7e w brzmieniu:
	„7a. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub obywatela państwa trzeciego posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy...
	7b. Do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub do obywatela państwa trzeciego posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 u...
	7c. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, pobierana jest opłata.
	7d. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształce...
	7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o nostryfikację dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której rada przeprowadza to ...

	2) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
	„8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia:
	1) tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a,
	2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a,
	3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz dokumentów, które mogą być dołączone przez osobę, o której mowa w ust. 7a, do wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów wyższych n...
	4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a,
	5) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, a także tryb wnoszenia tych opłat,
	6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a

	– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego przeprowadzania postępowań oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a także możliwość wystąpienia różnic między programami kształcenia realizowanymi w uczelni, w której jest prowadzone ...

	W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.  Nr 144, poz. 1043, z późń. zm.13F ))  w art....
	„2)    dokument podróży – dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);”.

	W ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650) w art. 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to także:
	1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);
	3) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami ochrony międzynarodowej, posiadających status uchodźcy lub osoby kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej w rozumieniu odrębnych przepisów;
	4) obywateli państw trzecich, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związ...
	5) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji w rozumieniu odrębnych przepisów;
	6) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobyto...
	7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”.


	W ustawie z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650) w art. 3 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
	„9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy...
	a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463),
	c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”.


	W ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.16F )) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
	„3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczy...
	a) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr...
	b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463),
	c) obywateli państw trzecich posiadających 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,
	d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;”;


	2) w art. 24 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
	„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca 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, oraz cudzoziemca, k...

	W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463) w art. 165 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
	„4. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, jeżeli rodzina istniała ju...

	Do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, których udzielanie rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.
	1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 8 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 13a ustawy zmienianej w art. 8, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ...
	2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 9 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 191a ust. 8 ustawy zmienianej w art. 9, w brzmieniu nadanym ni...
	Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.



