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SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 14 lutego 2019 r. rozpatrzyła wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 13 lutego 2019 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 
i przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-3, 5, 6, 8, 10-12. 

 

 

 

 

 

   Przewodniczący Komisji 

   Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 

   (-) Piotr Zientarski 

 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach  

oraz niektórych innych ustaw 

 

1)  w art. 1 w pkt 2 w lit. d, w pkt 7g po wyrazach „180 dni” dodaje się 

wyrazy „w dowolnym okresie liczącym 360 dni”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

2)  w art. 1 w pkt 3: 

a) w pkt 18a–18c użyty dwukrotnie wyraz „nazwę” zastępuje się 

wyrazem „nazwa” oraz wyrazy „podstawę prawną” zastępuje się 

wyrazami „podstawa prawna”, 

b) w pkt 18d wyraz „nazwę” zastępuje się wyrazem „nazwa”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 3, 6, 8 i 12 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 4, 7, 9 

i 13. 

 

3)  w art. 1 w pkt 4 w lit. c, w pkt 8a w lit. i: 

a) w tiret czwartym skreśla się wyrazy „i sprzeciwów, o których mowa 

w art. 139n ust. 6, art. 149b ust. 6, art. 156b ust. 6 i art. 169a ust. 6,”, 

b) dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„– sprzeciwów, o których mowa w art. 139n ust. 

6, art. 149b ust. 6, art. 156b ust. 6 i art. 169a 

ust. 6,”; 

Poprawka  

sen. K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 4, 7, 9 i 13 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1 w pkt 4 w lit. c, w pkt 8a w lit. i: Poprawka 

KSTAP 
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a) w tiret czwartym skreśla się wyrazy „i sprzeciwów, o których mowa 

w art. 139n ust. 6, art. 149b ust. 6, art. 156b ust. 6 i art. 169a ust. 6,”, 

b) dodaje się tiret piąte w brzmieniu: 

„– sprzeciwów, o których mowa w art. 139n ust. 

6, art. 149b ust. 6, art. 156b ust. 6 i art. 169a 

ust. 6,”; 

5)  w art. 1 w pkt 32 w lit. e, w ust. 5: 

a) w pkt 1 wyrazy „uczelnie akademickie, o których mowa w art. 14 

ust. 1” zastępuje się wyrazami „uczelnie akademickie w rozumieniu 

art. 14”, 

b) w pkt 2 wyrazy „uczelnie zawodowe, o których mowa w art. 15 

ust. 1” zastępuje się wyrazami „uczelnie zawodowe w rozumieniu 

art. 15”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

6)  dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

przepisów, o których mowa w art. 22 pkt 2: 

1) mobilność krótkoterminowa pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy 

łącznie są spełnione warunki, o których mowa w art. 139n ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz gdy Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców otrzymał zawiadomienie od jednostki 

przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument 

pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, 

str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

Poprawka  

sen. K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1030/2002”, zawierający adnotację „ICT”, 

o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności; 

2) mobilność studenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie są spełnione warunki, 

o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 1–4 ustawy zmienianej 

w art. 1, oraz gdy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzymał 

zawiadomienie od jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do której nie 

została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, 

o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, 

o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności; 

3) mobilność krótkoterminowa naukowca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy 

łącznie są spełnione warunki, o których mowa w art. 156b ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz gdy Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców otrzymał zawiadomienie od jednostki 

naukowej, o której mowa w art. 156b ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca 

z tej mobilności; 

4) mobilność krótkoterminowa członka rodziny naukowca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, 

w przypadku gdy łącznie są spełnione warunki, o których mowa 

w art. 169a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz gdy 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzymał zawiadomienie 

od jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów 

art. 151 ust. 4–5 ustawy zmienianej w art. 1, o zamiarze 

korzystania z tej mobilności przez cudzoziemca będącego 

członkiem rodziny naukowca korzystającego lub zamierzającego 

korzystać z mobilności krótkoterminowej naukowca na tym 

terytorium.”; 
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7)  dodaje się art. 17a w brzmieniu: 

„Art. 17a. Do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie 

przepisów, o których mowa w art. 22 pkt 2: 

1) mobilność krótkoterminowa pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy 

łącznie są spełnione warunki, o których mowa w art. 139n ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz gdy Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców otrzymał zawiadomienie od jednostki 

przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument 

pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, 

str. 1, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem nr 1030/2002”, zawierający adnotację „ICT”, 

o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności; 

2) mobilność studenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie są spełnione warunki, 

o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 1–4 ustawy zmienianej 

w art. 1, oraz gdy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzymał 

zawiadomienie od jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie 

art. 144 ust. 4–14 ustawy zmienianej w art. 1, chyba że ta 

jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, albo od 

jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi 

zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja 

Poprawka 

KSTAP 
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o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 

144a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, o zamiarze korzystania 

przez cudzoziemca z tej mobilności; 

3) mobilność krótkoterminowa naukowca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy 

łącznie są spełnione warunki, o których mowa w art. 156b ust. 1 

pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz gdy Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców otrzymał zawiadomienie od jednostki 

naukowej, o której mowa w art. 156b ust. 1 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z 

tej mobilności; 

4) mobilność krótkoterminowa członka rodziny naukowca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, 

w przypadku gdy łącznie są spełnione warunki, o których mowa 

w art. 169a ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz gdy 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzymał zawiadomienie 

od jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów 

art. 151 ust. 4–5 ustawy zmienianej w art. 1, o zamiarze 

korzystania z tej mobilności przez cudzoziemca będącego 

członkiem rodziny naukowca korzystającego lub zamierzającego 

korzystać z mobilności krótkoterminowej naukowca na tym 

terytorium.”; 

8)  art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienia: 

1) jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

Poprawka  

sen. K. Mroza 

poparta przez 

komisję 
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rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej i zawierający adnotację „ICT” – 

o których mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w 

art. 1, 

2) jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 

5 ustawy zmienianej w art. 1, 

3) jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – o których mowa w art. 156b ust. 1 pkt 

3 ustawy zmienianej w art. 1, 

4) jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – o których mowa w art. 169a ust. 1 pkt 

3 ustawy zmienianej w art. 1 

– które wpłynęły przed dniem wejścia w życie przepisów, o których 

mowa w art. 22 pkt 2.”; 

9)  art. 18 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 18. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej i Szefowi Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego zawiadomienia: 

1) jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej i zawierający adnotację „ICT” – 

o których mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 

1, 

2) jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 

5 ustawy zmienianej w art. 1, 

3) jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – o których mowa w art. 156b ust. 1 pkt 

Poprawka 

KSTAP 
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3 ustawy zmienianej w art. 1, 

4) jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej – o których mowa w art. 169a ust. 1 pkt 

3 ustawy zmienianej w art. 1 

– które wpłynęły przed dniem wejścia w życie przepisów, o których 

mowa w art. 22 pkt 2.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 10 i 11 należy głosować łącznie. 

 

10)  w art. 20 w ust. 3 wyrazy „, w części 42 – Sprawy wewnętrzne” 

zastępuje się wyrazami „w części”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

11)  w art. 21 w ust. 3 wyrazy „, w części 42 – Sprawy wewnętrzne” 

zastępuje się wyrazami „w części”; 

Poprawka 

KSTAP 

poparta przez 

komisję 

12)  art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1: 

1) pkt 32 lit. e w zakresie art. 144 ust. 4–17, pkt 42 lit. e–i oraz pkt 

52 w zakresie art. 157a ust. 6–18 i art. 157g ust. 5–17, które 

wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; 

2) pkt 4 w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. h i lit. i tiret piąte, pkt 27 

lit. d w zakresie art. 139n ust. 6–12, pkt 40 w zakresie art. 149b 

ust. 6–12, pkt 50 w zakresie art. 156b ust. 6–12, pkt 62 w zakresie 

169a ust. 6–12 oraz pkt 79 w zakresie art. 430 ust. 2 pkt 6b lit. c, 

które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”; 

Poprawka  

sen. K. Mroza 

poparta przez 

komisję 

13)  art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1: 

Poprawka 

KSTAP 
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1) pkt 32 lit. e w zakresie art. 144 ust. 4–17, pkt 42 lit. e–i oraz pkt 

52 w zakresie art. 157a ust. 6–18 i art. 157g ust. 5–17, które 

wchodzą w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia; 

2) pkt 4 w zakresie art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. h i lit. i tiret piąte, pkt 27 

lit. d w zakresie art. 139n ust. 6–12, pkt 40 w zakresie art. 149b 

ust. 6–12, pkt 50 w zakresie art. 156b ust. 6–12, pkt 62 w zakresie 

169a ust. 6–12 oraz pkt 79 w zakresie art. 430 ust. 2 pkt 6b lit. c, 

które wchodzą w życie po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


