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dotyczącego komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 

ustawy o cudzoziemcach, przekazanego Prokuratorowi Generalnemu do wyrażenia 

opinii w trybie art. 3 § l pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo 

o prokuraturze (Dz. U poz. 177), uprŻejmie informuję, że do przedstawionego 

projektu, normującego problematykę leżącą poza obszarem działania prokuratury 

i zakresem kompetencji Prokuratora Generalnego, uwag nie zgłaszam. 
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1
l. dz ............................................................ . 

Data wpływu .............. JJ.J.~.J~J! ... . 

Warszawa, dnia,{~ października 2016 r. 

Pan 

Adam Podgórski 

Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

ul. Wiejska 4/6/8 

00-902 Warszawa 

~~ G~,~ ~:LĄ;\\~ . 
w odpowi~i na pismo z dnia 30 września 2016 roku-znak: 6MS-WP-173-261/16, LPG- 020-2 

- 2016 - (data wpływu do Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych 4 

październik 2016 r.) uprzejmie informuję, że do projektu ustawy o zmianie ustawy o Karcie 

Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (druk nr 904), zwanego dalej projektem ustawy - z punktu 

widzenia przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 922), zwanej dalej ustawą- Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zgłasza 

poniższą uwagę. 

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (zwany dalej GIODO lub Generalny 

Inspektor) zwraca uwagę, że tworząc rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia 

pieniężnego oraz decyzji i postanowień wydanych w tych sprawach należy pamiętać o zasadzie 

przetwarzania danych osobowych sformułowanej w art. 26 ust. l pkt 4 ustawy, tj. zasadzie 

ograniczenia czasowego (retencji danych). Zgodnie z tą zasadą dane osobowe powinny być 

przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikacje osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to 

niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania Projektodawca w przepisach projektu ustawy nie 

określił jak długo będą przetwarzane przedmiotowe dane. W związku z powyższym Generalny 

Inspektor sugeruje określenie w przepisach projektu ustawy odpowiedniego, adekwatnego do celu 

ul. Stawki 2 

00-193 Warszawa 

te l. + 48 22 531 03 00 
fax+ 48 22 531 03 Ol 

. www.giodo.gov.pl 



przetwarzania danych osobowych cudzoziemców okresu przechowywania (przetwarzania) ich 

danych. 

Do wiadomości: 
- Michał Dworczyk, Przewodniczący Komisji Łączności z Polakami za Granicą, Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa 
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SEKRETARIAT SŻEFA KS 

l.dz ............................................. . 

Dam wp.ływu 1.ghJ.9.t ... ?.Q.l .... , 

Szanowna Pani Minister, 

Warszawa, 20 października 2016 r. 

Szanowna Pani 
Agnieszka KACZMARSKA 
Szef Kancelarii Sejmu 

w odpowiedzi na pismo z 29 września 2016 r. {wpłynęło 6 października 
2016 r.) w sprawie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach MK-020-326/16 Związek" 
Powiatów Polskich przedkłada następujące uwagi: 

1) zmiana art. Sb ust. 1 w ustawie o Karcie Polaka - w przypadku 
rozdzielenia na dwa różne organy zadania polegającego na przyznaniu 
środków na częściowe pokrycie· kosztów zagospodarowania i bieżącego 
utrzymania wnosimy o rozważenie przekazania zadania wypłaty środków· 
na poziom gminy. Zważywszy, że osoby korzystające ze świadczeń być 
może nie będą posiadały jeszcze rachunków bankowych świadczenie 

winno być wypłacane możliwie jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby 
uprawnionej. Za takim rozwiązaniem przemawia rówmez fakt, 
że cudzoziemcy posiadający prawo stałego pobytu są uprawnieni do· 
korzystania ze świadczeń pomocy społecznej. 

2) zmiana art. Sb ust. 2 oraz art. 24d w związku z art. 24b ust. 2 ustawy 
o Karcie Polaka - w sytuacji w której to wojewoda będzie rozpatrywał 
wnioski o przyznanie świadczenia i z tej decyzji będzie jego wysokość 
a w konsekwencji wysokość dotacji utrzymanie procedury, że to starosta· 
ma składać do wojewody wniosek o przyznanie dotacji jest 
nonsensowne. Zgodnie z opisanymi w uzasadnieniu do projektu ustawy 
założeniami do aktu wykonawczego wniosek o przyznanie dotacji ma 
zawierać informację o liczbie osób objętych świadczeniem, z podziałem 
na liczbę osób uprawnionych do otrzymania świadczenia oraz członków· 
ich najbliższej rodziny oraz określenie kwot stanowiących równowartość 
pomocy. Pytanie zatem jaki jest cel przesyłania przez starostę tych 
informacji, jeżeli wojewoda będzie w ich posiadaniu z urzędu jako organ, 
który te świadczenia przyznał. W naszej ocenie to wojewoda winien 
poinformować starostę o wydaniu decyzji oraz niezwłocznie przekazać. 
środki na jej realizację. Związek Powiatów Polskich w opinii wydawanej 
do poprzedniej nowelizacji ustawy o Kracie Polaka, już wskazywał że nie 
widzi powodu dla którego powiat ma kredytować finansowanie zadań 



z zakresu administracji rządowej, a do takiego stanu rzeczy prowadzi proponowana 
w założeniach do aktu wykonawczego procedura. Taka sytuacja będzie miała miejsce 
w chwili kiedy osoba uprawniona zgłosi się z prawomocną decyzją do kasy właściwego· 
starostwa celem otrzymania świadczenia. Z projektu nie wynika bowiem, że starosta będzie 
informowany o przyznaniu świadczenia oraz że będzie miał dostęp do rejestru, o którym 
mowa w proponowanym ar. 23 ust. 2a ustawy. 

3) zmiana art. 24c ust. 3 w związku z proponowanym w uzasadnieniu do projektu ustawy 
terminem na przekazanie informacji o poziomie wykorzystania dotacji - proponujemy aby 
informacja o poziomie wykorzystania dotacji była przekazywana nie raz na miesiąc ale raz 
na kwartał co pozwoli na ograniczenie zbędnej biurokracji. Zwracamy uwagę, że kwoty na 
zabezpieczenie wypłaty świadczeń winny być zabezpieczone w oparciu o kwoty wynikające 
z prawomocnie wydanych decyzji administracyjnych a nie w oparciu o informacje o 
poziomie już dokonanych wypłat. 

Z poważaniem 

Prezes Zarządu 
Związku Po iatów Polskich 
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Szanowna Pani, 

Warszawa, 20 października 2016 r. 

Pani 

Agnieszka Kaczmarska 

Szef Kancelarii Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej 

SEKRETAR\AT SZEFA KS 
........... , L.dz ................................ .. 

Data wplyWU ........ 2:.4_. .. ~.Q: .. ·Złt1fi 

w odpowiedzi na pismo z dnia 29 września z prośbą o przedstawienie opinii do projektu 

ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o cudzoziemcach (MK-020-326/16, druk 

sejmowy nr 904) uprzejmie informuję, że Unia Metropolii Polskich nie wnosi do. niego uwag. 

Rozwiązanie, aby to wojewoda, a nie s~osta, wydawał decyzje w sprawie świadczeń jest słuszne. 

Nakładane ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 753) na starostę zadania przyznawania (w obecnym brzmieniu 

ustawy) i wypłacania posiadaczom Karty Polaka świadczeń pieniężnych są zadaniami zleconymi 

z zakresu administracji rządowej. Przy planowaniu ich realizacji pojawia się szereg pytań 

i wątpliwości, których wyjaśnienie jest konieczne dla prawidłowego wdrożenia ustawy: 

l. czy znane są dane szacunkowe dotyczące liczby potencjalnych beneficjentów zadania? Jeżeli 

nie, to czy takie dane są zbierane obecnie przez Wojewodów l będą zbierane w najbliższym 

czasie? Czy Gminy zostaną poinformowane o ich wynikach przez Wojewodów? Na podstawie 

pytań kierowanych z punktów informacyjnych dla cudzoziemców można stwierdzić, że istnieje 

bardzo duże zainteresowanie cudzoziemców realizacją zadania, a zwłaszcza korzystaniem ze 

świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Kart Polaka. Liczba zainteresowanych jest nieznana, 

będzie miała jednak wpływ na koszty obsługi tego zadania zleconego, o których ustawa w ogóle 

nie wspomina. Natomiast wart. 24a obecnego brzmienia ustawy jest informacja, że wypłata 

świadczeń jest realizowana z rezerwy celowej. Doświadczenia wynikające z realizacji zadań 

z rezerwy celowej wskazują na opóźnienia, a przynajmniej brak płynności w realizacji 

niektórych świadczeń pieniężnych (np. art. 18 ust. 8 ustawy o pomocy społecznej). Pojawiają 

się też pytania szczegółowe: czy i jak ustalana będzie wysokość świadczenia za niepełny 

miesiąc. tj. czy kwota minimalnego wynagrodzenia będzie dzielona przez liczbę dni w miesiącu 

i mnożona przez liczbę dni za które przysługuje świadczenie? Czy też świadczenie będzie 

l 



.; 

przysługiwało za cały miesiąc począwszy od miesiąca, w którym strona złoży wniosek wraz 

z kompletem wymaganych dokumentów; 

2. na dzień 15 października nie ma rozporządzeń, w których, zgodnie z ustawą minister właściwy 

do spraw wewnętrznych ma określić m.in.: termin składania wniosków o dotacje, wzór wniosku 

o udzielenie dotacji, wzór formularza wniosku o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz 

sposób przyznawania pomocy. Nie są też znane projekty tych aktów wykonawczych. 

Projektowana nowelizacji zakłada, że minister właściwy do spraw wewnętrznych (nowe 

brzmienie art. 24 d) ma określić w rozporządzeniu szczegółowy tryb podziału rezerwy celowej 

na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków 

związanych z udzielaniem tych świadczeń. Czy jest znany projekt tego rozporządzenia; 

3. adaptacja do życia w Polsce posiadaczy Karty Polaka, mimo że łatwiejsza niż migrantów 

przymusowych (uchodźców) - może powodować problemy. Posiadacze Karty Polaka mogą 

pochodzić z regionów tak odległy kulturowo jak np. Uzbekistan, Tadżykistan, Tmkmenistan. 

W ustawie została całkowicie pominięta kwestia realizacji i środków na zadania wynikającego 

z ich adaptacji do życia w Polsce oraz pomocy formalno-prawnej dla tych osób. Zachodzi 

bardzo duże prawdopodobieństwo, że zadanie to będzie spoczywało na pracownikach socjalnych, 

w ramach tzw. pracy socjalnej i będzie pokrywane z budżetów samorządów terytońalnych; 

4. z zapisów obowiązującej ustawy wynika, że w przypadku wydania decyzji o odmowie 

udzielenia zezwolenia na pobyt stały z mocy prawa następuje zawieszenie wypłaty świadczenia 

pieniężnego, a w przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia· na pobyt stały 

stanie się ostateczna następuje z mocy prawa utrata świadczenia pieniężnego. Nie jest niestety 

określone, kto poza stroną poinformuje starostę o wydaniu decyzji o odmowie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały lub, że decyzja stała się w tej sprawie ostateczna. Osoba, która nie 

otrzyma zezwolenia na pobyt stały a korzysta ze świadczeń może nie być zainteresowana 

poinformowaniem Starosty lub opuścić terytońurn RP. Jaki jest wówczas tryb ubiegania się 

o zwrot świadczenia nienależnie pobranego od osoby, która nie przebywa na terytońurn RP lub 

jej miejsce pobytu jest nieznane; 

5. podobne wątpliwości nasuwają się w przypadku zmiany miejsca pobytu przez wnioskodawcę 

lub członków rodziny, na inne miejsce znajdujące się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 

właściwy do wypłaty świadczenia pieniężnego zgodnie z zapisami obowiązującej ustawy 

pozostaje starosta, który przyznał wnioskodawcy prawo do tego świadczenia. W takiej sytuacji, 

kto i na jakiej podstawie stwierdzi, ze cudzoziemiec jest na terytońurn RP; 

6. istotnym zagadnieniem jest również rozstrzygnięcie spraw dotyczących osób, które złożą 

wniosek o pobyt stały, w okresie zablokowania przez starostę przyjmowania wniosków 

o wypłatę świadczeń na zagospodarowanie i bieżące utrzymanie w Rzeczypospolitej Polskiej, 
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z uwagi na brak dostępności środków (art. 24c ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 

niektórych innych ustaw). Czy osoby te będą uprawnione do ubiegania się o świadczenie 

w okresie późniejszym? tzn. gdy starosta (prezydent miast na prawach powiatu) ponownie 

będzie przyjmował wnioski w ramach kolejnej dotacji. Czy Wojewoda będzie informował 

zainteresowanych o wyczerpaniu środków; 

7. wyjaśnienia wymaga również kwe~tia zapisów obowiązującej ustawy dotyczących uprawnienia 

do świadczenia pieniężnego tych osób, które otrzymały kartę stałego pobytu w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 195 ust. l pkt. 9 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, ale przed dniem wejścia w życie przedmiotowej ustawy; 

8. dookreślenia wymaga również zapis obowiązującej ustawy dotyczący ustalania wysokości 

świadczenia określony w art. 8c ust. l pkt l) Czy wysokość świadczenia dla dziecka ustala się 

na podstawie minimalnego wynagrodzenia, czy od 50 % kwoty świadczeń otrzymanych przez 

rodziców. 

Z poważaniem 

do wiadomości: 

Pan Sebastian Chwałek, Podsekretarz Stanu w MSWiA 

Pan Szymon Wróbel, Sekretarz KWRiST 
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