
Rl[{lYPOSf'Otllf) POtSk,tj 

BAS-WAPEiM-353/15 

Do druku nr 157 
~----- -- ----

Pan 

BIURO ANALIZ SEJMOWYCH 
KANCELARII SEJMU 

Warszawa, 29 grudnia 2015 r. 

Marek Kuchemski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej komisyjnego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz niektórych innych ustaw 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Michał Dworczyk) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. -
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze zm.) 
sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Projektodawcy proponują dokonanie nowelizacji ustawy · z dnia 

7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, ze zm.), dalej 
jako "ustawa". Podstawowym celem projektu jest przyjęcie regulacji mających 
ułatwić posiadaczom Karty Polaka osiedlenie się na terytorium Polski. 
Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą: zwolnienia posiadaczy Karty 
Polaka z określonych opłat konsularnych (art. 5 i art. 5a ustawy), formy i trybu 
udzielania pomocy dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce ( art. 
8a-8j ustawy), organizacji i funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na 
Wschodzie (art. 9-11 ustawy), trybu przyznawania i unieważniania Karty Polaka 
(art. 12-22 ustawy) oraz finansowania z budżetu państwa realizacji zadań 
określonych w ustawie (art. 24a-24c ustawy). 

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, ze zm.), ustawie z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.) oraz 
ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 161, ze zm.). 

Wart. 5-7 projektu zamieszczono przepisy o charakterze przejściowym. 
Projektowana ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia. 



2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Ze względu na przedmiot projektu ustawy należy wskazać: 
l) art. 107 i art. 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

(TfUE) dotyczące zasad przyznawania pomocy przez państwo; 
2) rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 

z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (Dz. Urz. 
UE L 243 z 15.9.2009, s. 1), dalej jako: "Kodeks Wizowy"; 

3) Konwencję Wykonawczą do układu z Schengen z dnia 14 czerwca 
1985 roku między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego 
znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. L 239 z 22.9.2000, s. 19, 
ze zm.), dalej jako "Konwencja Wykonawcza". 

3. Analiza przepisów projektu ustawy pod kątem ustalonego stanu 
prawa Unii Europejskiej 

3.1. Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy przewidujące 

możliwość zwrotu poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia, 
nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu zatrudnienia osoby, 
przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego na 
podstawie Karty Polaka, a także zwrotu kosztów przeszkolenia takiej osoby w 
celu zdobycia, podniesienia lub zmiany kwalifikacji (art. 8e-8j ustawy) powinny 
zostać ocenione pod kątem ich zgodności z unijnymi wymogami w obszarze 
pomocy udzielanej przez państwo. 

W pierwszej kolejności należy ustalić, czy przewidziane w tej regulacji 
wsparcie dla pracodawców ma charakter pomocy publicznej w rozumieniu art. 
l 07 ust. l TfUE. Przepis ten stanowi, że wszelka pomoc przyznawana przez 
państwo członkowskie lub przy użyciu zasobów państwowych w jakiejkolwiek 
formie, która zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji poprzez sprzyjanie 
niektórym przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów, jest niezgodna 
z rynkiem wewnętrznym w zakresie, w jakim wpływa na wymianę handlową 
między państwami członkowskimi. Zgodnie z orzecznictwem Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) pojęcie pomocy, o którym mowa w 
art. l 07 TfUE, obejmuje świadczenia pozytywne, takie jak subwencje i dotacje 
oraz interwencje, które zmniejszają obciążenia, jakim zazwyczaj podlegają 
budżety przedsiębiorstw. Korzyść przyznana przez władze publiczne niektórym 
przedsiębiorstwom, stawiająca je w lepszej sytuacji finansowej niż innych 
przedsiębiorców, stanowi zakazaną pomoc państwa w rozumieniu art. l 07 ust. l 
TfUE. Aby jednak środek mógł być uznany za pomoc publiczną, musi być 
selektywny, to znaczny sprzyjać tylko niektórym przedsiębiorstwom lub 
produkcji niektórych towarów. Innymi słowy, środek jest selektywny, jeżeli w 
ramach danego systemu prawnego przepis krajowy może sprzyjać "niektórym 
przedsiębiorstwom lub produkcji niektórych towarów" w porównaniu z innymi, 
które w świetle celu tego systemu znajdują się w porównywalnej sytuacji 
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faktycznej i prawnej. Nie stanowią natomiast pomocy państwa korzyści 
wynikające ze środka o ogólnym charakterze, mającego zastosowanie 
bez rozróżnienia do wszystkich podmiotów1

• Należy przy tym podkreślić, że 
jednoznaczne przesądzenie spełnienia wymogu selektywności napotyka często 
trudności. Okoliczność, że liczba przedsiębiorstw, którym jest przyznawana 
pomoc jest duża, nie wystarcza, aby stwierdzić, że środek nie jest selektywny, 
podobnie jak fakt, że należą one do różnych sektorów gospodarki2

. Ponadto 
wymaga uwzględnienia, że w świetle orzecznictwa TSUE pomoc państwa nie 
podlega definiowaniu za pomocą motywów lub celów danego środka, lecz przez 
pryzmat jej skutków3

• 

Określone w projekcie ustawy zasady zwrotu poniesionych przez 
pracodawcę kosztów związanych z wynagrodzeniem lub przeszkoleniem osoby 
przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego na 
podstawie Karty Polaka mają być stosowane w jednakowy sposób do 
wszystkich pracodawców, w tym podmiotów będących przedsiębiorcami. Z 
projektowanych przepisów wynika, że faktyczna możliwość skorzystania ze 
wsparcia finansowego w tym zakresie jest jednakowa dla wszystkich 
przedsiębiorców, co przesądza o tym, że środek ten nie ma charakteru 
selektywnego. Uznanie, że przesłanka selektywności nie została spełniona 
powoduje, że bezprzedmiotowe jest badanie przedłożonych przepisów pod 
kątem zgodności z pozostałymi kryteriami określonymi w art. l 07 ust. l TfUE i 
jest wystarczające do stwierdzenia, że opiniowany projekt ustawy nie odnosi się 
do pomocy państwa w rozumieniu tego postanowienia traktatowego. 

3.2. Kwestie wydawania wiz reguluje Kodeks Wizowy oraz Konwencja 
Wykonawcza. Prawo do wydawania długoterminowej wizy krajowej, zgodnie z 
przepisami Konwencji Wykonawczej pozostawione zostało kompetencjom 
państw członkowskich. Zgodnie z art. 18 Konwencji Wykonawczej, wizami na 
pobyt przekraczający trzy miesiące ("wizami długoterminowymi") są wizy 
krajowe wydane przez jedno z państw członkowskich zgodnie z jego prawem 
krajowym lub prawem unijnym. 

W świetle powyższego należy uznać, że proponowane w projekcie 
regulacje polegające na zwolnieniu z opłat konsularnych za przyjęcie i 
rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy krajowej (art. 5 ustawy) oraz wydawaniu 
wizy krajowej w celu przybycia na terytorium Polski jako członka najbliższej 
rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały 
uzyskanego na podstawie Karty Polaka ( art. 60 ust. l pkt 19a ustawy 
o cudzoziemcach) nie są sprzeczne z prawem Unii Europejskiej. 

1 Wyrok TSUE w sprawach Komisja (C-106/09 P) i Królestwo Hiszpanii (C-107/09 P) 
przeciwko Government oj Gibraltar i Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej, pkt 73-75. 
2 Wyrok TSUE w sprawie Komisja przeciwko Królestwu Niderlandów (C-279/08 P), pkt 50. 
3 Wyrok TSUE w sprawie Królestwo Hiszpanii przeciwko Komisji (C-501100), pkt 125. 
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W pozostałym zakresie projekt ustawy nie jest objęty prawem UE. 

4. Konkluzja 
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 

niektórych innych ustaw nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

/1 #'drv/~ 
Michał Warciński 
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Opinia w sprawie 
stwierdzenia, czy komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie 
Polaka oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Michał Dworczyk) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 

Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Projektodawcy proponują dokonanie nowelizacji ustawy z dnia 
7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, ze zm.), dalej 
jako "ustawa". Podstawowym celem projektu jest przyjęcie regulacji mających 
ułatwić posiadaczom Karty Polaka osiedlenie się na terytorium Polski. 
Najważniejsze z proponowanych zmian dotyczą: zwolnienia posiadaczy Karty 
Polaka z określonych opłat konsularnych (art. 5 i art. Sa ustawy), formy i trybu 
udzielania pomocy dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Polsce ( art. 
8a-8j ustawy), organizacji i funkcjonowania Rady do Spraw Polaków na 
Wschodzie (art. 9-11 ustawy), trybu przyznawania i unieważniania Karty Polaka 
(art. 12-22 ustawy) oraz finansowania z budżetu państwa realizacji zadań 
określonych w ustawie (art. 24a-24c ustawy). 

Ponadto proponuje się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, ze zm.), ustawie z dnia 16 
listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, ze zm.) oraz 
ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 161, ze zm.). 

Wart. 5-7 projektu zamieszczono przepisy o charakterze przejściowym. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 

Europejskiej. 
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Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 
niektórych innych ustaw nie jest projektem ustawy wykonującej prawo UE 
w rozumieniu art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu. 

Dyrektor 
Biura Analiz Sejmowych 

#.~~~~· 
Michał W arciński 
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