
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 119 

data posiedzenia: 5 października 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

(druk senacki nr 497, druki sejmowe nr 1507, 1546 i 1546-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Mariusz Gromko, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela 

Morawska-Stanecka, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Michał Seweryński, Lidia Staroń, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

sekretarz stanu Maciej Wąsik ze współpracownikami, 

Urząd do Spraw Cudzoziemców: 

szef Jarosław Szajner ze współpracownikiem,  

Komenda Główna Straży Granicznej: 

zastępca komendanta głównego gen. bryg. Grzegorz Niemiec ze współpracownikiem, 

Przedstawicielstwo Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców 

w Polsce: 

prawnik Joanna Subko,  

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: 

zastępca dyrektora Zespołu ds. Równego Traktowania Marcin Sośniak,  

Helsińska Fundacja Praw Człowieka: 

prawnik Daniel Witko, 

Fundacja Dom Otwarty – Grupa Granica:  

przedstawicielka Natalia Gebert,  

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Renata Bronowska. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ad 1. 
 

 Nowelizacja ustawy dotyczy sytuacji cudzoziemca zatrzymanego niezwłocznie po 

przekroczeniu polskiej granicy będącej jednocześnie zewnętrzną granicą strefy Schengen. 

Ustawa m.in. upraszcza proces wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej takiego 

cudzoziemca, a także umożliwia pozostawienie bez rozpoznania wniosku takiej osoby 

o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Nowelizacja przewiduje, że cudzoziemiec zatrzymany niezwłocznie po nielegalnym 

przekroczeniu granicy zewnętrznej UE, decyzją komendanta placówki Straży Granicznej, 

zostanie zobowiązany do opuszczenia terytorium RP i objęty czasowym zakazem wjazdu do 

Polski i państw Schengen. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie mógł pozostawić bez 

rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jeśli złoży go cudzoziemiec 

zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy zewnętrznej UE z Rosją, Białorusią 

i Ukrainą, chyba że przybył bezpośrednio z terytorium, gdzie grozi mu prześladowanie. Ustawa 

przewiduje też kary grzywny lub więzienia od 6 miesięcy do 5 lat za niszczenie infrastruktury 

granicznej (ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki). Dane nielegalnie przekraczającego granicę 

zostaną zamieszczone w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany, 

i przekazane do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu. 

Sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik omówił 

ustawę i przedstawił pozytywne stanowisko rządu w tej sprawie. 

Przedstawicielka Biura Legislacyjnego Renata Bronowska przedstawiła opinię w sprawie 

ustawy oraz zgłosiła uwagi o charakterze legislacyjnym.  

Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Przedstawicielstwa Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców w Polsce i Fundacji Dom Otwarty 

– Grupa Granica. 

Zastrzeżenia do ustawy dotyczyły przede wszystkim niezgodności przepisów przygotowanych 

przez rząd z prawem unijnym i międzynarodowym czy Konwencją Genewską, i pokrywały się 

z uwagami senackiego Biura Legislacyjnego. Ustawę niezwykle krytycznie ocenili także 

wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka i przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

Według zabierających głos w debacie nowelizacja narusza wszelkie standardy 

międzynarodowego prawa azylowego, oznacza też długotrwałe pozbawienie uchodźców 

dostępu do polskiego terytorium i sprawiedliwych procedur azylowych, przewidujących 

chociażby drogę odwoławczą od postanowienia o nieprzyznaniu ochrony międzynarodowej. 

Ogromne wątpliwości wzbudziły też kary grzywny lub więzienia za niszczenie infrastruktury 

granicznej. Kolejne zastrzeżenia budził brak współpracy w kwestii kryzysu na polskiej granicy 

wschodniej z Frontexem.  

Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka zgłosiła wniosek o odrzucenie ustawy. 

Senator Robert Mamątow zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

Wobec zgłoszenia przez senatora Marka Martynowskiego poprawek do ustawy senator Robert 

Mamątow wycofał swój wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  

W wyniku głosowania komisja odrzuciła wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek został 

zgłoszony jako wniosek mniejszości poparty przez senatorów Gabrielę Morawską-Stanecką 

oraz Aleksandra Pocieja. 

Komisja przyjęła poprawki zgłoszone przez senatora Marka Martynowskiego. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Michał Seweryński. 

Sprawozdawcą mniejszości komisji będzie senator Gabriela Morawska-Stanecka.  

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie 2 poprawek do ustawy, mniejszość komisji wnosi 

o odrzucenie ustawy (druk senacki nr 497 A). 

 



 

 

 
W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową.  

 

Opracowano w BPS 

 


