
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ FOLSKlEJ 

VIII kadencja 

Druk nr 377 

SPRA WOZDANIE 

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRA W WEWNĘTRZNYCH 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(druk nr 290). 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu 

skierował, w dniu l marca 2016 r., powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i 

Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytania. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych - po przeprowadzeniu pierwszego 

czytania oraz po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r. 

wnosi: 

Wysoki Sejm uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 30 marca 2016 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

1-1 Sylwester Tułajew 1-1 Arkadiusz Czartoryski 
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Projekt 

USTAWA 

z dnia 

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

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, z późn. 

zm.1>) art. 86f otrzymuje brzmienie: 

"Art. 86f. l. Przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji 

cudzoziemca Szef Urzędu zwraca się do Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, z wnioskiem o 

przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

2. Komendanci, o których mowa w ust. l, Szef Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego lub inne organy, do których Szef Urzędu zwrócił się z 

wnioskiem o przekazanie informacji, o której mowa w ust. l, przekazują ją w 

terminie 45 dni od dnia otrzymania wniosku. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w 

ust. 2, może być przedłużony o 14 dni, o czym organ obowiązany do 

przekazania informacji, o której mowa w ust. l, zawiadamia Szefa Urzędu. 

4. W przypadku gdy przynajmniej jeden z organów obowiązanych do 

przekazania informacji, o której mowa w ust. l, poinformował Szefa Urzędu, że 

wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na 

tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa 

państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

l) cudzoziemiec ten nie podlega przesiedleniu albo 

I) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 
2014 r. poz. 1004 oraz z 2015 r. poz. 1607. 
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2) Szef Urzędu zawiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, z 

którego terytorium ma nastąpić relokacja, że cudzoziemiec nie został 

zakwalifikowany do relokacji. 

5. SzefUrzędu nie występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. l, jeżeli 

cudzoziemiec nie ukończył 13. roku życia.". 

Art. 2. W sprawach wszczętych i niezakończonych prowadzonych na 

podstawie art. 86f ustawy zmienianej w art. l w brzmieniu dotychczasowym stosuje 

się art. 86fustawy zmienianej wart. l w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

Art. 3. U stawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


