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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NAUKI, EDUKACJI I SPORTU, 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI, 

KOMISJI RODZINY, POLITYKI SENIORALNEJ I SPOŁECZNEJ, 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 

PAŃSTWOWEJ 

oraz 

KOMISJI ZDROWIA 

 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 

Komisje na posiedzeniu w dniu 11 marca 2022 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 

w dniu 10 marca 2022 r. nad ustawą  

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1-5, 7, 10, 12-19, 21-28, 

30-39, 41-44, 47-57, 59, 61-63a, 65-67, 69-73. 
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Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 

zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Zygmunt Frankiewicz (pkt II ppkt 21 zestawienia wniosków), 

- senatorowie: Magdalena Kochan, Krzysztof Kwiatkowski, Gabriela Morawska-

Stanecka oraz Wadim Tyszkiewicz (pkt II ppkt 24 i 25 zestawienia wniosków), 

- senator Marek Martynowski (pkt II ppkt 59 zestawienia wniosków), 

- senator Magdalena Kochan (pkt II ppkt 63a zestawienia wniosków), 

- senatorowie: Magdalena Kochan, Krzysztof Kwiatkowski, Gabriela Morawska-

Stanecka oraz Wadim Tyszkiewicz (pkt II ppkt 69 zestawienia wniosków), 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali: 

- senatorowie: Magdalena Kochan, Krzysztof Kwiatkowski, Gabriela Morawska-

Stanecka oraz Wadim Tyszkiewicz (pkt II ppkt 11 i 58 zestawienia wniosków), 

- senatorowie: Zygmunt Frankiewicz, Krzysztof Kwiatkowski, Gabriela Morawska-

Stanecka oraz Wadim Tyszkiewicz (pkt II ppkt 20 i 29 zestawienia wniosków), 

- senator Magdalena Kochan (pkt II ppkt 45 i 46 zestawienia wniosków), 

- senatorowie: Krzysztof Kwiatkowski, Gabriela Morawska-Stanecka oraz Wadim 

Tyszkiewicz (pkt II ppkt 60 zestawienia wniosków), 

- senator Marek Martynowski (pkt II ppkt 68 zestawienia wniosków). 
 

 

 

 Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji 

 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Nauki, Edukacji i Sportu 

 (-) Aleksander Pociej (-) Kazimierz Wiatr 

 

 

 Zastępca Przewodniczącego Komisji Przewodniczący Komisji 

 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

 (-) Marek Komorowski (-) Jan Filip Libicki 

 

 

  Przewodnicząca Komisji 

  Zdrowia 

  (-) Beata Małecka-Libera 



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

do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa 

 

I. Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Wniosek 

KNES, 

KPCPP, 

KRPSS, 

KSTAP, 

KZ 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 2 i 41. 

 

1)  w art. 1 w ust. 1 i 2, w art. 2 w ust. 4, w art. 3 w ust. 3, w art. 4 w ust. 4 

w pkt 19 i 20, w art. 46–49, w art. 71 w ust. 1 oraz w art. 95, w ust. 3 

skreśla się wyraz „bezpośrednio”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Kochan, 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

S. Gawłowskiego, 

J. Jackowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

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

„2a. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy rozumie 

się przez to także obywatela państwa trzeciego posiadającego w dniu 24 

lutego 2022 r. na Ukrainie zezwolenie na pobyt stały albo status 

uchodźcy oraz członka jego najbliższej rodziny (małżonka, zstępnego, 

wstępnego), jeżeli przebywał legalnie na terytorium Ukrainy w tym 

dniu – o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa.”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Nad poprawkami nr 3, 41 i 43 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 40. 

 

3)  w art. 1 w ust. 3: 

a) w pkt 6 wyrazy „obywateli polskich i obywateli Ukrainy” zastępuje 

się wyrazem „osób”, 

b) w pkt 8 wyrazy „dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1” 

zastępuje się wyrazami „dla studentów wyjeżdżających z terytorium 

Ukrainy”; 

Poprawka sen. 

K. Ujazdowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 4 i 66 należy głosować łącznie. 

 

4)  w art. 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do obywateli 

Białorusi, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

po dniu 24 lutego 2022 r. z terytorium Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Kochan, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 6 

i 8.  

Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki 

nr 7. 

 

5)  w art. 2 w ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za 

legalny. 

2. Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, o którym 

mowa w art. 1 ust. 1, opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 lutego 

2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 

4, i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny. Do 

członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę 

Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1, przepisy ustawy stosuje się 

odpowiednio.”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 8.  

Przyjęcie tej poprawki spowoduje odpowiednią modyfikację poprawki 

nr 7. 

 

6)  w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od 

dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się 

za legalny.”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 7 i 10 należy głosować łącznie. 

 

7)  w art. 2 w ust. 1, w art. 46–49 oraz w art. 95, w ust. 3 wyraz „wjechał” 

zastępuje się wyrazem „przybył”;  

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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8)  w art. 2 ust. 1 dodaje się zdanie czwarte i piąte w brzmieniu: 

„Jeżeli jednak dziecko urodziło się w czasie krótszym niż 8 

tygodni do zakończenia okresu określonego w zdaniu pierwszym, czas 

legalnego pobytu dla matki i dziecka wydłuża się do upływu 8 tygodni 

po zakończeniu okresu określonego w zdaniu pierwszym. W stosunku 

do drugiego rodzica i rodzeństwa dziecka zdanie czwarte stosuje się 

odpowiednio.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

9)  w art. 3 w ust. 1 po wyrazie „granicznej” dodaje się wyrazy „lub został 

zarejestrowany na podstawie dokumentu podróży wydanego przez 

państwo trzecie”; 

Poprawka sen. 

M. Borowskiego 

10)  w art. 3 w ust. 3 i w art. 71 w ust. 1 wyraz „wjechali” zastępuje się 

wyrazem „przybyli”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 4 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie i trzecie w brzmieniu: 

„Organ gminy wydaje potwierdzenie złożenia wniosku. Potwierdzenie 

może polegać na opieczętowaniu drugiego egzemplarza lub kopii wniosku 

pieczęcią z nazwą gminy i datą przyjęcia wniosku.”; 

Poprawka senatorów: 
W. Tyszkiewicza, 
G. Morawskiej-
Staneckiej, 
K. Kwiatkowskiego, 
M. Kochan 

12)  w art. 4: 

a) w ust. 4 w pkt 18 wyrazy „art. 8 pkt 23” zastępuje się wyrazami „art. 

8 pkt 24”, 

b) w ust. 20 wyrazy „w art. 8 pkt 1, 2, 3a–6, 9–11, 23” zastępuje się 

wyrazami „w art. 8 pkt 1, 2, 3a–6, 9–11, 24”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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13)  w art. 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do danych, o których mowa w ust. 4, stosuje się sposób 

transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 

r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1326).”; 

Poprawka 

senatorów: 

H. Biedy, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

14)  w art. 6 w ust. 7 w pkt 2 po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia,”; 

Poprawka sen. 

A. Chybickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 8 wyrazy „art. 12 ust. 6” zastępuje się wyrazami „art. 12 ust. 6 i 

7”; 

Poprawka sen. 

W. Tyszkiewicza 

poparta przez 

połączone komisje 

16)  w art. 10 w ust. 4 wyrazy „art. 4 ust. 4 pkt 1, 2 i 9” zastępuje się 

wyrazami „art. 4 ust. 4 pkt 1, 2 i 4”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

17)  w art. 12 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „może 

zapewnić” zastępuje się wyrazem „zapewnia”; 

Poprawka sen. 

A. Chybickiej 

poparta przez 

połączone komisje 

18)  w art. 12 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy „o którym mowa w pkt 1” zastępuje 

się wyrazami „o których mowa w pkt 1”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

19)  w art. 12 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia 

pomocy, o której mowa w ust. 1–4, 18 i 19, w tym udzielanej 

wspólnotom lokalnym i regionalnym, przez wojewodę, inne organy 

administracji publicznej, jednostki podległe lub nadzorowane przez 

organy administracji publicznej, jednostki sektora finansów 

publicznych oraz inne organy władzy publicznej, jednostki samorządu 

terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego lub związki 

metropolitalne, lub niezbędnych do informowania o pomocy kierowanej 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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do obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 

r. poz. 25).”; 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 20 wyklucza głosowanie nad poprawkami nr 

21, 22 i 23. 

 

20)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

art. 13 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 13. 1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej, 

który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których 

mowa w art. 1 ust. 1, przyznaje się świadczenie pieniężne z tego tytułu nie 

dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony 

w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, wykonują gminy, jako zadanie 

zlecone z zakresu administracji rządowej. 

3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 2% dotacji 

otrzymanej na wypłatę świadczeń, o których mowa w ust. 1. 

4. Środki przeznaczone na realizację zadania oraz koszty obsługi 

zapewnia wojewoda. 

5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną 

wysokość świadczenia pieniężnego, tryb oraz warunki jego przyznawania i 

przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy 

napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności 

cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy 

oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację 

budżetu państwa i stan finansów publicznych.”; 

Poprawka senatorów: 
Z. Frankiewicza, 
W. Tyszkiewicza, 
G. Morawskiej-
Staneckiej, 
K. Kwiatkowskiego 

21)  w art. 13: 

a) w ust. 1 wyrazy „świadczenie pieniężne z tego tytułu na podstawie 

umowy zawartej z gminą nie dłużej niż za okres 60 dni” zastępuje 

się wyrazami „na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu 

Poprawka sen  

Z. Frankiewicza 

poparta przez 

połączone komisje 
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nie dłużej niż za okres 60 dni”, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

„4. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek; 

2) PESEL lub NIP składającego wniosek; 

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz 

liczby osób przyjętych do zakwaterowania; 

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, 

jeżeli posiada; 

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu 

zakwaterowania i wyżywienia; 

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie 

świadczenie; 

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że 

dane zawarte we wniosku są prawdziwe; 

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie; 

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego 

wniosek; 

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na 

wskazany okres nie wypłacono już świadczenia; 

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres 

wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w 

tym za wynajem. 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, 

w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o świadczenie pieniężne, 

o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej albo w formie 

dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235), mając na uwadze potrzebę 

zapewnienia sprawnej wypłaty świadczenia.”; 
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22)  w art. 13 w ust. 1 wyrazy „może być przyznane” zastępuje się 

wyrazami „przyznaje się”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

23)  w art. 13: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Gminy wykonują zadanie, o którym mowa w ust. 1, jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.”, 

b) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu: 

„2a. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1, wynoszą 

2% dotacji otrzymanej na wypłatę świadczeń pieniężnych przyznanych 

na podstawie ust. 1. 

2b. Środki przeznaczone na realizację zadania, o którym mowa 

w ust. 1, oraz koszty obsługi tego zadania zapewnia wojewoda.”, 

c) w ust. 3 wyraz „pieniężnego” zastępuje się wyrazami „pieniężnego, 

tryb”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 24 i 25 należy głosować łącznie. 

 

24)  w art. 14: 

a) dodaje się ust. 29a w brzmieniu: 

„29a. Prezes Rady Ministrów przedkłada sejmowej komisji 

właściwej do spraw budżetu sprawozdanie z realizacji planu 

finansowego Funduszu w terminie do dnia 31 maja roku 

kalendarzowego następującego po roku, którego dotyczy sprawozdanie. 

Sejmowa komisja właściwa do spraw budżetu wyraża opinię 

o przedłożonym sprawozdaniu.”, 

b) ust. 31 otrzymuje brzmienie: 

„31. Prezes Rady Ministrów zatwierdza projekt planu 

finansowego Funduszu po uzyskaniu opinii sejmowej komisji 

właściwej do spraw budżetu.”, 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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c) dodaje się ust. 31a w brzmieniu: 

„31a. Prezes Rady Ministrów przedkłada sejmowej komisji 

właściwej do spraw budżetu projekt planu finansowego Funduszu w 

terminie do dnia 31 lipca roku poprzedzającego rok, którego dotyczy 

ten plan, w celu wyrażenia opinii.”, 

d) w ust. 32 wyraz „Plan” zastępuje się wyrazami „Zatwierdzony plan”, 

e) dodaje się ust. 32a w brzmieniu: 

„32a. Zmiana planu finansowego Funduszu po jego zatwierdzeniu 

zgodnie z ust. 31, może nastąpić po uzyskaniu opinii sejmowej komisji 

właściwej do spraw budżetu.”; 

25)  w art. 17 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Zatwierdzenie przez Prezesa Rady Ministrów planu, o którym 

mowa w ust. 1, następuje po uzyskaniu opinii sejmowej komisji 

właściwej do spraw budżetu.”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

26)  w art. 25 ust. 12 i 13 otrzymują brzmienie: 

„12. W sprawie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd 

orzeka w postępowaniu nieprocesowym na posiedzeniu niejawnym, 

ograniczając postępowanie dowodowe do dowodów z dokumentów. 

Jeżeli kandydatem na opiekuna tymczasowego jest osoba niebędąca 

krewnym albo powinowatym małoletniego, sąd może wysłuchać tę 

osobę na posiedzeniu. Sąd może także wysłuchać małoletniego, jeżeli 

jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień dojrzałości na to 

pozwalają. W miarę możliwości sąd uwzględnia rozsądne życzenie 

małoletniego. 

13. Jeżeli okoliczności sprawy budzą wątpliwości co do 

prawidłowego wykonywania pieczy nad małoletnim lub wymaga tego 

dobro małoletniego, sąd orzeka po przeprowadzeniu rozprawy.”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Kochan, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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27)  w art. 26 w ust. 1 w pkt 5 na końcu dodaje się przecinek oraz dodaje się 

pkt 6 w brzmieniu: 

„6) Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 

2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744)”; 

Poprawka 

senatorów: 

M. Kochan, 

Z. Frankiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 28 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 29. 

 

28)  w art. 26 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Udzielenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, 

oraz koszty obsługi tego zadania są finansowane z budżetu państwa. 

1b. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na 

udzielenie dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5.”; 

 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

29)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 26 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, realizowane przez jednostkę 

samorządu terytorialnego, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej finansowanym z budżetu państwa. Koszty obsługi tego zadania 

wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na jego realizację.”; 

Poprawka senatorów: 
Z. Frankiewicza, 
W. Tyszkiewicza, 
G. Morawskiej-
Staneckiej, 
K. Kwiatkowskiego 

30)  w art. 28 w ust. 1 po wyrazie „mogą” dodaje się wyrazy „na podstawie 

upoważnienia organu stanowiącego jednostki samorządu 

terytorialnego”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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31)  w art. 28 dodaje się ust. 6–8 w brzmieniu: 

„6. Przyjęcie do żłobka lub klubu dziecięcego albo objęcie opieką 

przez dziennego opiekuna następuje na wniosek rodzica lub opiekuna 

prawnego dziecka, o którym mowa w ust. 1. Przepisu art. 3a ustawy z 

dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz 

postanowień statutu żłobka lub klubu dziecięcego dotyczących 

warunków, o których mowa w art. 11 ust. 2 pkt 3 i 3a tej ustawy, nie 

stosuje się. 

7. Wniosek, o którym mowa w ust. 6, zawiera następujące dane: 

1) imię, nazwisko i datę urodzenia dziecka, 

2) informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o 

niepełnosprawności, a jeżeli tak, to jakim, 

3) imię, nazwisko, datę urodzenia wnioskodawcy, numer dokumentu 

potwierdzającego tożsamość lub innego dokumentu 

stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość, 

4) adres miejsca zamieszkania wnioskodawcy i dziecka w 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku 

rodzeństwa, 

6) numer telefonu wnioskodawcy lub inne dane umożliwiające 

kontakt z wnioskodawcą, 

7) informacje o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju 

psychofizycznym dziecka 

– które podaje się w formie oświadczenia. 

8. Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy oraz podmiot 

zatrudniający dziennego opiekuna przetwarzają dane, o których mowa 

w ust. 7, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu 

zapewnienia dziecku prawidłowej opieki.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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32)  w art. 29 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Zadania, o których mowa w ust. 1, oraz koszty ich obsługi są 

finansowane z budżetu państwa. 

6. Koszty obsługi wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na realizację 

zadań, o których mowa w ust. 1.”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan, 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

33)  w art. 29 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Sprawienie pogrzebu obywatelowi Ukrainy, o którym mowa 

w art. 1 ust. 1, realizowane jest przez jednostkę samorządu 

terytorialnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan, 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

34)  w art. 29 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Zapewnienie pobytu w domu pomocy społecznej obywatelowi 

Ukrainy realizowane jest przez jednostkę samorządu terytorialnego jako 

zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej i finansowane z 

budżetu państwa.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

35)  w art. 30 w ust. 1 wyrazy „może być przyznawane świadczenie 

pieniężne i niepieniężne” zastępuje się wyrazami „mogą być 

przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne”; 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

36)  w art. 35 w ust. 1 wyrazy „art. 29 ust. 9–12” zastępuje się wyrazami 

„art. 29 ust. 9–11”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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37)  w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Środki Funduszu Solidarnościowego, o których mowa w art. 6 

ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1787), mogą być przeznaczane na: 

1) realizację programów, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 5 tej 

ustawy, kierowanych do obywateli Ukrainy, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1; 

2) dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy obywatelom 

Ukrainy wykonywanych przez organizacje pozarządowe, 

o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

38)  w art. 37 dodaje się ust. 5–12 w brzmieniu: 

„5. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, 

mogą być udzielane przez: 

1) podmioty wykonujące działalność leczniczą, 

2) lekarzy i lekarzy dentystów 

– niebędących świadczeniodawcami, o których mowa w ust. 2, jeżeli 

zostali wpisani do wykazu prowadzonego przez właściwego miejscowo 

dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w 

porozumieniu z właściwym miejscowo wojewodą, zwanego dalej 

„wykazem”. 

6. W wykazie umieszcza się podmioty wykonujące działalność 

leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 5, 

uwzględniając potrzeby wynikające z zabezpieczenia dostępności do 

świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, na obszarze 

województwa, a także strukturę organizacyjną tych podmiotów, rodzaj 

wykonywanej działalności leczniczej oraz zasoby kadrowe i sprzętowe. 

7. Wykaz podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym, w drodze obwieszczenia wojewody, oraz w Biuletynie 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 
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Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia. 

8. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, 

udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz 

lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 5, są finansowane 

przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw 

zdrowia, na podstawie sprawozdań i rachunków składanych do 

właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Zdrowia. 

9. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, 

udzielane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz 

lekarzy i lekarzy dentystów, o których mowa w ust. 5, są finansowane 

w formie opłaty ryczałtowej za utrzymanie stanu gotowości do 

udzielania tych świadczeń oraz ceny odpowiadającej liczbie i rodzajowi 

świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych w przyjętym okresie 

rozliczeniowym. 

10. Środki przekazane w ramach finansowania świadczeń opieki 

zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, udzielanych przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w ust. 5, nie podlegają egzekucji sądowej ani 

administracyjnej. W przypadku przekazania tych środków na rachunek 

bankowy, rachunek oszczędnościowy, rachunek oszczędnościowo-

rozliczeniowy oraz rachunek terminowych lokat oszczędnościowych, są 

one wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego 

tytułu wykonawczego. 

11. Do sprawozdawania i rozliczania świadczeń opieki 

zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, udzielanych przez podmioty 

wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy dentystów, o 

których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

12. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze 

rozporządzenia, sposób i tryb finansowania z budżetu państwa 

świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, udzielanych 
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przez podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz lekarzy i lekarzy 

dentystów, o których mowa w ust. 5, w tym ich sprawozdawania 

i rozliczania, mając na celu zapewnienie rzetelności i gospodarności 

wydatkowania środków publicznych, w tym utrzymania wydatków w 

przewidzianych limitach, oraz skuteczności udzielania świadczeń 

opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1.”; 

39)  dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

„Art. 37a. W przypadku gdy w trakcie realizacji planu 

finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia na rok 2022 i 2023 

dojdzie do przekroczenia całkowitego budżetu na refundację, w części 

dotyczącej finansowania świadczeń, o których mowa w art. 15 ust. 2 

pkt 14 ustawy dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie stosuje się art. 

4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków 

spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów 

medycznych (Dz. z 2022 r. poz. 463); 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 

40)  w art. 41: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

„11. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 10 i 13, ubiegający 

się o stypendium socjalne, zapomogę albo o kredyt studencki, 

w przypadku braku możliwości przedłożenia wymaganych 

dokumentów w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, 

składa oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej.”, 

b) skreśla się ust. 12, 

c) dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. Przepis ust. 10 stosuje się odpowiednio do obywateli Ukrainy 

będących studentami, przybyłymi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed dniem 24 lutego 2022 r., o ile nie posiadają prawa do 

ubiegania się o stypendium socjalne i kredyt studencki na podstawie 

odrębnych przepisów.”, 

Poprawka sen. 

J. Zająca 
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41)  w art. 41 dodaje się ust. 13 w brzmieniu: 

„13. Przepisy ust. 10–12 stosuje się do osób niebędących 

obywatelami Ukrainy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli studentami 

na uczelni działającej na terytorium Ukrainy, jeżeli przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa. Do ustalenia legalności pobytu tych osób na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się art. 2 ust. 1.”; 

Poprawka sen. 

K. Ujazdowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

42)  w art. 42 dodaje się ust. 6–11 w brzmieniu: 

6. Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 299 

ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przypada 

w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy 

prawa o okres 18 miesięcy. W okresie, na który termin został 

przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 9, art. 196 ust. 1 

pkt 5 oraz art. 213 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach. 

7. Jeżeli termin dobrowolnego powrotu, o którym mowa 

w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

określony w decyzji wydanej wobec obywatela Ukrainy, przypada 

w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy 

prawa o okres 18 miesięcy. W okresie, na który termin został 

przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 8, art. 196 ust. 1 

pkt 4 oraz art. 213 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach. 

8. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności: 

1) kart pobytu, 

2) polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, 

3) dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” 

– wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 

Poprawka sen.  

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. 

9. Przedłużenie okresu ważności dokumentów, o których mowa 

w ust. 8, nie stanowi podstawy do wydania lub wymiany tych 

dokumentów. 

10. Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej 

ważności na podstawie ust. 8, nie uprawnia do przekraczania granicy. 

11. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela 

Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, 

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

3) na podstawie dokumentu pobytowego, 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.), wydanego przez właściwy 

organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu 

pobytowego wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego 

do podróży po terytorium innych państw tego obszaru, 

4) w ramach ruchu bezwizowego 

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął 

się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny 

przez okres 18 miesięcy.”; 

43)  w art. 45 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do osób niebędących obywatelami 

Ukrainy, którzy spełniają warunki określone w ust. 1. Do ustalenia 

legalności pobytu tych osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

stosuje się art. 2 ust. 1.”; 

Poprawka sen. 

K. Ujazdowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 44 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 45. 
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44)  w art. 50 w ust 1: 

a) w pkt 1 wyrazy „może ulec” zastępuje się wyrazem „ulega”, 

b) w pkt 2 wyrazy „mogą otrzymać” zastępuje się wyrazami 

„otrzymują”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

45)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 50 w ust 1 w pkt 1 wyrazy „może ulec” zastępuje się wyrazem „ulega”; 

Poprawka sen.  
M. Kochan 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 46 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 47. 

 

46)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 51: 

a) w ust. 8 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której mowa w ust. 

6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 ust. 13 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że: 

1) opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 ust. 4 pkt 

1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

2) opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o których 

mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie art. 88 ust. 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz w art. 168 

ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy 

– są wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie 

opinii.”, 

b) dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadku utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o 

której mowa w ust. 6: 

1) złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 88 ust. 4 

pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

Poprawka sen.  
M. Kochan 
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2) zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 ust. 1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

– może nastąpić w każdym czasie. 

Przepisy art. 28 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego stosuje się odpowiednio.”; 

47)  w art. 51: 

a) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Do tworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, o której 

mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio art. 90a ust. 1 i 4 lub art. 168 

ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, z tym że: 

1) opinia kuratora oświaty, o której mowa odpowiednio w art. 88 

ust. 4 pkt 1 i art. 168 ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – 

Prawo oświatowe, 

2) opinie komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży 

Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, o 

których mowa odpowiednio w przepisach wydanych na podstawie 

art. 88 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

oraz w art. 168 ust. 4 pkt 3 lit. d tej ustawy 

– są wydawane w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie 

opinii.”, 

b) dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. W przypadku utworzenia innej lokalizacji prowadzenia zajęć, 

o której mowa w ust. 6: 

1) złożenie wniosku o zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 88 

ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

2) zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji, o którym mowa w art. 168 

ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 

– może nastąpić w każdym czasie.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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48)  w art. 52 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się 

ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym 

z zakresu administracji rządowej, finansowanym z budżetu państwa.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

49)  dodaje się art. 52a w brzmieniu: 

„Art. 52a. Starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu 

dziecka posiadającego dokument potwierdzający potrzebę kształcenia 

specjalnego wydane na terenie Ukrainy, na wniosek rodziców, 

zapewnia mu odpowiednią formę kształcenia. Jeżeli dokument 

potwierdzający potrzebę kształcenia specjalnego zaleca kształcenie 

dziecka odpowiednio w przedszkolu specjalnym albo w przedszkolu lub 

szkole podstawowej, ogólnodostępnych lub integracyjnych, 

odpowiednią formę kształcenia, na wniosek rodziców, zapewnia 

jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce 

pobytu dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie 

przedszkoli lub szkół.”; 

Poprawka sen. 

M. Plury 

poparta przez 

połączone komisje 

50)   w art. 53 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, w całości finansowane 

są z budżetu państwa.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 51 i 52 należy głosować łącznie. 
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51)  w art. 56 wyrazy „w której utworzono dodatkowy oddział w celu 

zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom będącym” 

zastępuje się wyrazami „do której przyjęto dzieci lub uczniów 

będących” oraz po wyrazach „art. 2 ust. 1,” dodaje się wyrazy „w celu 

zapewnienia im kształcenia, wychowania i opieki,”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

52)  w art. 58 w pkt 2 wyrazy „w szkole utworzono dodatkowy oddział 

w celu zapewnienia kształcenia i wychowania dzieciom i uczniom 

będącym” zastępuje się wyrazami „do szkoły przyjęto dzieci lub 

uczniów będących”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

53)  w art. 61 w ust. 3 w zdaniu pierwszym oraz w art. 64 ust. 3 w zdaniu 

pierwszym użyte dwukrotnie wyrazy „podmiocie leczniczym” zastępuje 

się wyrazami „podmiocie leczniczym lub domu pomocy społecznej”; 

Poprawka sen. 

M. Plury 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 54, 55, 62 i 65 należy głosować łącznie. 

 

54)  w art. 61 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie 

zawodu lekarza albo zgodę na wykonywanie zawodu lekarza dentysty 

oraz warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo warunkowe 

prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty wydane na podstawie art. 

7 ust. 9–22 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 

lekarza dentysty, może wykonywać zawód również poza podmiotem 

leczniczym w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego 

oraz zniesienia stanu epidemii.”; 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 
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55)  w art. 64 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Obywatel Ukrainy, który posiada zgodę na wykonywanie 

zawodu pielęgniarki albo zgodę na wykonywanie zawodu położnej oraz 

warunkowe prawo wykonywania zawodu pielęgniarki albo warunkowe 

prawo wykonywania zawodu położnej wydane na podstawie art. 35a 

ust. 14–27 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 

położnej, może wykonywać zawód również poza podmiotem 

leczniczym w przypadku zniesienia stanu zagrożenia epidemicznego 

oraz zniesienia stanu epidemii.”; 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 

56)  dodaje się art. 64a i art. 64b w brzmieniu: 

„Art. 64a. 1. Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, 

niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje farmaceuty 

poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, udziela się 

zgody na wykonywanie zawodu farmaceuty oraz przyznaje się 

warunkowe prawo wykonywania zawodu farmaceuty, jeżeli spełnia 

warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 lub pkt 7 ustawy z dnia 

10 grudnia 2020 r. o zawodzie farmaceuty, za wyjątkiem warunku 

posiadania świadectwa złożenia Farmaceutycznego Egzaminu 

Weryfikacyjnego, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 10 grudnia 

2020 r. o zawodzie farmaceuty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1559). 

2. Farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu, o 

którym mowa w ust. 1, może wykonywać zawód wyłącznie w aptece 

ogólnodostępnej, punkcie aptecznym, aptece szpitalnej, dziale farmacji 

szpitalnej i aptece zakładowej oraz jest zobowiązany do zgłoszenia 

ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w jakiej aptece lub dziale 

farmacji szpitalnej i na jaki okres został zatrudniony, w terminie 7 dni 

od dnia rozpoczęcia wykonywania obowiązków zawodowych w tej 

aptece lub tym dziale farmacji szpitalnej. Brak dokonania zgłoszenia 

może stanowić podstawę do cofnięcia zgody, o której mowa w ust. 1. 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 
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Art. 64b. 1. Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy, 

niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu 

epidemii, obywatela Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje technika 

farmaceutycznego poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej lub kwalifikacje równorzędne albo ukończył szkolenie lub 

studia uprawniające do wykonywania zawodu technika 

farmaceutycznego poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, uznaje się za spełniającego wymóg przewidziany w art. 

90 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1977 i 2120). 

2. Jeśli przepis ustawy uzależnia uprawnienia technika 

farmaceutycznego od odbytego stażu lub praktyki, w przypadku osoby, 

o której mowa ust. 1, do czasu stażu lub praktyki wlicza się 

udokumentowany czas wykonywania obowiązków zawodowych w 

aptece poza terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej.”; 

57)  w art. 67 wyrazy „przepisów art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 pkt 2” 

zastępuje się wyrazami „przepisu art. 52 ust. 2 pkt 2”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

58)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 71 w ust. 1 skreśla się zdanie drugie; 

Poprawka senatorów: 
W. Tyszkiewicza, 
G. Morawskiej-
Staneckiej, 
K. Kwiatkowskiego, 
M. Kochan 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 59 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 60. 

 

59)  art. 72 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 72. Skazując sprawcę, który w czasie trwania konfliktu 

zbrojnego na terytorium Ukrainy popełnił przestępstwo, o którym 

Poprawka sen. 

M. Martynowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 



– 24 – 

mowa w:  

1) art. 189 § 1, 2 i 3, art. 189a § 2, art. 191 § 1–2, art. 197 § 1 i 3, art. 

199, art. 200 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) – sąd orzeka karę pozbawienia 

wolności w wysokości nie niższej niż rok, a w wypadku 

przestępstwa określonego w art. 189 § 3, art. 197 § 1 i 3, art. 198 

lub art. 200 § 1 w wysokości nie niższej niż 5 lat, do górnej 

granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane 

sprawcy przestępstwo zwiększonego o połowę; 

2) art. 189 § 2a lub art. 204 § 1 i 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny – sąd orzeka karę pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy od lat 5; 

3) art. 197 § 4, art. 203, art. 204 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

– Kodeks karny – sąd orzeka karę pozbawienia wolności na czas 

nie krótszy od lat 8 albo karę 25 lat pozbawienia wolności; 

4) art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – 

sąd orzeka karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 

10 albo karę 25 lat pozbawienia wolności.”; 

60)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 72 w pkt 1 wyrazy „189” zstępuje się wyrazami „189 § 1”;  

Poprawka senatorów: 
W. Tyszkiewicza, 
G. Morawskiej-
Staneckiej, 
K. Kwiatkowskiego, 

 

Uwaga: 

Nad poprawkami nr 61, 71 i 73 należy głosować łącznie. 

 

61)  dodaje się art. 72a w brzmieniu: 

„Art. 72a. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej 

Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195) w art. 10 ust. 5 

otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu 

z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 
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w drodze rozporządzenia, wykaz granicznych stacji sanitarno-

epidemiologicznych, w tym na wszystkich przejściach 

graniczących z Ukrainą, uwzględniając w szczególności 

terytorialny zakres działania oraz siedziby państwowych 

granicznych inspektorów sanitarnych.”; 

 

 

 

 

 

62)  w art. 77 w pkt 2, w ust. 16a w zdaniu pierwszym wyrazy „w 

podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa” zastępuje się wyrazami „wyłącznie w podmiotach 

leczniczych”; 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 

63)  dodaje się art. 83a w brzmieniu: 

„Art. 83a. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach 

samorządowych (Dz. U. z 2022r. poz. 530) w art. 6: 

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) jest obywatelem polskim, z zastrzeżeniem ust. 4a i art. 11 

ust. 2 i 3;”; 

2) dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Pracownikiem samorządowym zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę na stanowisku urzędniczym związanym 

z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia … o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. …) może być osoba, o której 

mowa w art. 1 tej ustawy i której pobyt jest uznawany za legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1 tej ustawy.”; 

Poprawka sen. 

A. Dunina 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 63a wyklucza głosowanie nad poprawką nr 64. 
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63a) skreśla się art. 82 oraz w art. 84 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 216 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) pomoc rzeczową lub finansową społecznościom lokalnym i 

regionalnym innych państw, określoną odrębną uchwałą 

przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego;”;”; 

Poprawka sen. 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 

64)  w art. 84 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) w art. 216 w ust. 2 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) pomoc rzeczową lub finansową społecznościom lokalnym i 

regionalnym innych państw, określoną odrębną uchwałą 

przez organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego;”;”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

65)  w art. 87 w pkt 2, w ust. 21a w zdaniu pierwszym wyrazy „w 

podmiotach leczniczych udzielających świadczeń osobom, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa” zastępuje się wyrazami „wyłącznie w podmiotach 

leczniczych”; 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 

66)  w art. 95, w ust. 3 wyrazy „lub obywatela Ukrainy” zastępuje się 

wyrazami „obywatela Ukrainy lub obywatela Białorusi”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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67)  po art. 97 dodaje się art. 97a w brzmieniu: 

„Art. 97a. W terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. nie obowiązuje 

zakaz handlu w niedzielę, wykonywania czynności związanych z 

handlem w niedzielę oraz zakaz powierzania pracownikowi lub 

zatrudnionemu wykonywania pracy w handlu w niedzielę oraz 

czynności związanych z handlem w niedzielę, o których mowa w art. 5 

ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i 

święta oraz niektóre inne dni (Dz. U. z 2021 r. poz. 936 i 1891).”; 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

poparta przez 

połączone komisje 

68)  Uwaga: 

poprawka wycofana 

w art. 99 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do czasu włączenia danych, o których mowa w ust. 1, do krajowego 

zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców Komendant 

Główny Straży Granicznej zapewnia ich udostępnienie w drodze teletransmisji 

danych: 

1) ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji 

2) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

3) Szefowi Agencji Wywiadu, 

4) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 

5) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

6) Szefowi Służby Wywiadu Wojskowego, 

7) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, 

8) organom Policji, 

9) Komendantowi Służby Ochrony Państwa, 

10) organom Krajowej Administracji Skarbowej 

– w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.”; 

 

Poprawka sen. 
M. Martynowskiego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

69)  w art. 100 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. jednostki samorządu 

terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związek 

metropolitalny mogą udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wsparcia 

Poprawka 

senatorów: 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego, 

M. Kochan 

poparta przez 

połączone komisje 
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społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw, w tym również 

poprzez wydatkowanie środków finansowych.”; 

70)  dodaje się art. 113a w brzmieniu: 

„Art. 113a. 1. W związku z realizacją zadań związanych z pomocą 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 

tego państwa, rada miasta na prawach powiatu może podjąć uchwałę o: 

1) nieprzeprowadzaniu konsultacji społecznych w formie budżetu 

obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ust. 5 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie projektów, 

przewidzianych do realizacji w 2024 r.; 

2) zawieszeniu przeprowadzania konsultacji społecznych w formie 

budżetu obywatelskiego, o którym mowa w art. 5a ust. 5 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w zakresie 

projektów, przewidzianych do realizacji w 2023 r.; 

3) zawieszeniu w 2022 r. realizacji niektórych projektów ze środków 

budżetu obywatelskiego. 

2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 pkt 3, nie może dotyczyć 

projektów, których realizacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w 

życie tej uchwały.  

3. W uchwale, o której mowa w ust. 1 pkt 2, określa się również: 

1) rok, w którym projekty przewidziane do realizacji w 2023 r. będą 

realizowane; 

2) zasady postępowania ze zgłoszonymi dotychczas projektami, 

przewidzianymi do realizacji w 2023 r., w tym harmonogram 

oceny tych projektów, składania odwołań od oceny negatywnej, 

rozpatrywania takich odwołań, głosowania mieszkańców i 

ogłoszenia wyników głosowania. 

4. W uchwale, o której mowa w ust. 1 pkt 3, określa się również 

harmonogram realizacji projektów, które objęte są zakresem tej 

uchwały.”; 

Poprawka sen. 

Z. Frankiewicza 

poparta przez 

połączone komisje 
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71)  dodaje się art. 115a w brzmieniu: 

„Art. 115a. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 10 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 72a zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 10 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 72a w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie  

niniejszej ustawy, i mogą być zmieniane.”; 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 

72)  dodaje się art. 115b w brzmieniu: 

„Art. 115b. Przepisy art. 7a–7c ustawy zmienianej w art. 83 tracą 

moc z dniem 31 grudnia 2022 r.”; 

Poprawka 

senatorów: 

Z. Frankiewicza, 

W. Tyszkiewicza, 

G. Morawskiej-

Staneckiej, 

K. Kwiatkowskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

73)  w art. 116 w pkt 1 wyrazy „oraz art. 90” zastępuje się wyrazami  

„ , art. 90 oraz art. 115a”. 

Poprawka sen. 

B. Małeckiej-Libery 

poparta przez 

połączone komisje 
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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 

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


