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IX  kadencja 

 

 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa oraz niektórych innych ustaw (druk nr 

2147) 
 

 
 

Sejm na 52. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2166 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na 

posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2022 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także 

nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka lub rodzica obywatela 

Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio 

z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.”;”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

2) w art. 1 w pkt 4 lit. c nadać brzmienie: 
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„c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub 

posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o 

nadanie numeru PESEL albo osoby, która ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku, wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun 

tymczasowy, o którym mowa w art. 25, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę 

nad dzieckiem, a w przypadku braku takich osób numer PESEL może zostać 

nadany z urzędu.”,”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

3) w art. 1 w pkt 4 lit. h nadać brzmienie: 

,,h) po ust. 20 dodaje się ust. 20a w brzmieniu: 

„20a. W okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. organ gminy może 

upoważnić, na piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, 

pracowników administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych danej 

gminy, zgłoszonych przez ich pracodawców jako wolontariuszy do 

wykonywania czynności wynikających z art. 4 niniejszej ustawy i art. 10 ust. 1 

pkt 10 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. Upoważnienie 

wydaje się na czas określony, nieprzekraczający terminu wskazanego w zdaniu 

pierwszym.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

4) w art. 1 dodać pkt 6a w brzmieniu:  

„6a) w art. 11 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  

„2. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 

powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

Do okresu, o którym mowa w niniejszym przepisie, nie wlicza się okresu 

wyjazdu na terytorium Ukrainy.”;”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

5) w art. 1 w pkt 7 dodać lit. aa w brzmieniu:  

„aa) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W ramach koordynacji, o której mowa w ust. 2, wojewoda w szczególności: 
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1) gromadzi informacje na temat liczby obywateli Ukrainy przebywających 

na obszarze każdej gminy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1; 

2) przeprowadza w terminie 14 dni od wejścia w życie niniejszej ustawy 

inwentaryzację nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub 

spółek z udziałem Skarbu Państwa, które mogą zostać wykorzystane na 

potrzeby zapewnienia tymczasowego pobytu obywateli Ukrainy; 

3) zapewnia udostępnienie nieruchomości, o których mowa w pkt 2, 

jednostkom samorządu terytorialnego na potrzeby zapewnienia 

tymczasowego miejsca pobytu obywatelom Ukrainy przebywającym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 

1; 

4) tworzy regionalne forum integracji z udziałem reprezentantów wszystkich 

jednostek samorządu terytorialnego oraz przedstawicieli organizacji 

pozarządowych wskazanych przez właściwą wojewódzką radę pożytku 

publicznego;”;”; 

– KP Polska 2050 

– przyjąć 

6) w art. 1 po pkt 8 dodać pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) po art. 12a dodaje się art. 12b w brzmieniu:  

„Art. 12b. 1. Jeżeli małżonek lub małoletnie dziecko obywatela Ukrainy, którego pobyt 

uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przebywa poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda podejmuje działania mające na celu 

połączenie rodziny. 

2. Wojewoda może podjąć działania mające na celu połączenie obywatela 

Ukrainy, którego pobyt uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, z 

innymi niż określeni w ust. 1 jego bliskimi krewnymi, którzy bezpośrednio 

przed przybyciem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe i pozostawali na jego 

całkowitym lub częściowym utrzymaniu. 

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje się wizy i udziela zezwolenia 

na pobyt czasowy na okres roku i wydaje kartę pobytu.  
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4. Wojewoda może wystąpić do właściwego organu innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej z wnioskiem o przeniesienie 

cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej. 

5. Wojewoda informuje Komisję Europejską i Wysokiego Komisarza Narodów 

Zjednoczonych do Spraw Uchodźców o wystąpieniu z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, zawiera: 

1) imię i nazwisko cudzoziemca; 

2)  obywatelstwo; 

3) datę i miejsce urodzenia; 

4) stan cywilny; 

5) dane dotyczące pokrewieństwa cudzoziemca. 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: 

1) dokument potwierdzający tożsamość cudzoziemca lub dokument 

podróży; 

2) dokumenty potwierdzające związki rodzinne, w szczególności odpis 

skrócony aktu małżeństwa, aktu urodzenia, dokumenty potwierdzające 

istnienie stosunku przysposobienia;  

3) inne informacje niezbędne do ustalenia tożsamości cudzoziemca lub 

związków rodzinnych;  

4) informacje o wydanych decyzjach w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt, wizach lub decyzjach o odmowie wydania wizy i dokumentach, 

na podstawie których wydano te decyzje;  

5)  informacje o złożonych wnioskach o udzielenie zezwolenia na pobyt 

lub o wydanie wizy, wraz z określeniem etapu postępowania w tych 

sprawach.”;”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

7) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie: 

„9) w art. 13: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej 

gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 

obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane 

na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za 

okres 90 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w 

szczególnie uzasadnionych przypadkach.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1d w brzmieniu: 

„1a. W sprawach świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie wydaje się 

decyzji administracyjnych. Nie stosuje się również przepisów ustawy 

z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

1b. W razie sporu dotyczącego świadczeń, o których mowa w ust. 1, 

podmiot, który złożył wniosek o ich przyznanie, może wystąpić z 

powództwem o świadczenie przeciwko gminie właściwej do 

rozpoznania wniosku. 

1c. W sprawie o świadczenie, o której mowa w ust. 1b, nie można 

dochodzić innych roszczeń. 

1d. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, nie podlegają zajęciu na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2022 

r. poz. 479).”;”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

8) w art. 1 w pkt 9 dodać lit. d i e w brzmieniu: 

„d) w ust. 4 po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu: 

„5a) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub braku 

wpisu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;”, 

e) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:  

„4a. Podmiot, do którego skierowano wniosek, o którym mowa w ust. 4, może 

zwrócić się do właściwych instytucji w celu weryfikacji informacji w nim 

zawartych, w szczególności treści oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 

5a.”;”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 
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9) w art. 1 w pkt 10 po lit. c dodać lit. ca w brzmieniu: 

„ca) ust. 8 i 9 otrzymują brzmienie: 

„8. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na: 

1) finansowanie, dofinansowanie lub zwrot wydatków lub kosztów poniesionych 

na realizację zadań, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 4; 

2) finansowanie i zwrot wydatków, o których mowa w ust. 6 pkt 6; 

3) finansowanie lub zwrot wydatków lub kosztów poniesionych na realizację 

zadań, o których mowa w ust. 6a 

– również w przypadku, gdy ustawa lub przepisy odrębne przewidują finansowanie 

tego rodzaju zadań z budżetu państwa, w tym w formie wpłat lub dotacji z budżetu 

państwa. 

9. Środki Funduszu mogą być przeznaczone na zwrot wydatków lub kosztów, o których 

mowa w ust. 6 pkt 4 i 6, ust. 6a i 8, poniesionych na realizację zadań, na rzecz 

pomocy obywatelom Ukrainy od dnia 24 lutego 2022 r., przy czym nie później niż 

do dnia 31 grudnia 2022 r.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

10) w art. 1 w pkt 10 dodać lit. e w brzmieniu: 

„e) po ust. 22 dodaje się ust. 22a–22c w brzmieniu: 

„22a. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, do zmian w planie finansowym 

jednostek sektora finansów publicznych wymogów określonych w art. 52 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz innych 

przepisach regulujących zwiększenie kosztów tych jednostek nie stosuje się. 

22b. W przypadku, o którym mowa w ust. 22, w planie finansowym: 

1) agencji wykonawczej – mogą być dokonywane zmiany przychodów lub 

kosztów mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 21 ust. 4–6 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

2) instytucji gospodarki budżetowej – mogą być dokonywane zmiany 

przychodów lub kosztów mimo niespełnienia wymogów określonych w 

art. 24 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 

3) państwowego funduszu celowego – mogą być dokonywane zmiany mimo 

niespełnienia wymogów określonych w art. 29 ust. 12 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
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– oraz innych przepisach regulujących zmianę planów finansowych tych 

jednostek. 

22c. O zmianach, o których mowa w ust. 22a i 22b, informuje się niezwłocznie 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

11) w art. 1 w pkt 16 lit. e nadać brzmienie:  

„e) ust. 3c otrzymuje brzmienie:  

„3c. W przypadku gdy opiekun tymczasowy ma pod opieką więcej niż 8 dzieci, 

kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie zatrudnia, na podstawie 

umowy o pracę lub umowy zlecenia, realizowanych w wymiarze co najmniej 8 

godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, na każdą grupę 8 dzieci, liczoną 

począwszy od 9. dziecka, nad którym opiekun tymczasowy sprawuje opiekę, 

osobę do pomocy w sprawowaniu opieki.”,”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

12) w art. 1 w pkt 16 po lit. e dodać lit. ea w brzmieniu: 

„ea) po ust. 5 dodaje się ust. 5a–5c w brzmieniu:  

„5a. Sąd, kierując się dobrem dziecka, może uchylić ustanowienie opiekuna 

tymczasowego, w szczególności jeżeli: 

1) opiekun tymczasowy po ustanowieniu został skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo  lub umyślne przestępstwo skarbowe, 

lub 

2) istnieje uzasadnione podejrzenie, że opiekun tymczasowy jest osobą 

stosującą przemoc w rodzinie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

5b. W przypadku śmierci opiekuna tymczasowego sąd w terminie 3 dni ustanawia 

nowego opiekuna tymczasowego. 

5c. W przypadku, gdy osoba dorosła odpowiedzialna za małoletniego, o którym 

mowa w ust. 1, przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 

ustanowieniu opiekuna tymczasowego, sąd uchyla to ustanowienie.”;”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

13) w art. 1 pkt 17 nadać brzmienie: 
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„17) w art. 25a po ust. 8 dodaje się ust. 8a w brzmieniu: 

„8a. Koszty obsługi przez powiat zadań związanych z prowadzeniem ewidencji 

małoletnich oraz z obsługą zadań, o których mowa w art. 25 ust. 3b, 3ba i 3c, 

obejmują: 

1) 20 zł za każde dziecko wpisane przez powiat do ewidencji małoletnich; 

2) koszty zapewnienia przez powiat tłumaczeń związanych z wpisem do 

ewidencji małoletnich.";"; 

– KP KO 

– przyjąć 

14) w art. 1 w pkt 17 dodać lit. aa w brzmieniu:  

„aa) w ust. 4 dodaje się lit. t–w brzmieniu: 

„t) informacje o sytuacji rodzinnej małoletniego; 

u) dane biometryczne, w tym odciski palców, małoletniego, 

w) dane biometryczne, w tym odciski palców osoby, która przybyła z małoletnim 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w stosunku do którego sprawowała 

pieczę zastępczą na terytorium Ukrainy.”,”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

15) w art. 1 w pkt 17 dotychczasową treść oznaczyć jako lit.  b i dodać lit.  a w brzmieniu:  

„a) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:  

„6a. Niezwłocznie po przekroczeniu granicy przez małoletniego, o którym mowa w 

ust. 1,  dokonuje się wpisu do rejestru danych, o których mowa w ust. 5 pkt 1 lit. 

a, b, c, l, m, n, o oraz w ust. 5 pkt 2. Dane, o których mowa w niniejszym 

przepisie wprowadza powiatowe centrum pomocy rodzinie w pierwszym 

powiecie, na terenie którego znalazł się małoletni, po przekroczeniu granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej. Celem natychmiastowego zebrania danych 

powiatowe centra pomocy rodzinie oddelegowują swoich pracowników do pracy 

na przejściach granicznych, a odpowiednie jednostki Straży Granicznej tworzą 

im warunki do wykonywania zadań.”,”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

16) w art. 1 w pkt 20 dotychczasową lit. b oznaczyć jako lit. c i dodać nową lit. b w 

brzmieniu:   
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„b) ust. 4c otrzymuje brzmienie:  

„4c. Opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie, 

przyznane świadczenia wypłaca się na rachunek bankowy powiatu, na terenie 

którego opiekun ten sprawuje opiekę nad dziećmi. Powiat przekazuje przyznane 

opiekunowi tymczasowemu świadczenia na wskazane konto bankowe 

prowadzone w złotych polskich, do dysponowania którym uprawniony jest 

opiekun tymczasowy lub w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.”,”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

17) w art. 1 w pkt 20 w lit. b, w art. 26 ust. 4f nadać brzmienie: 

„4f. Koszty obsługi przez powiat świadczeń i dofinansowania, o których mowa w ust. 1, 

wypłacanych opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie 

trzecie, wynoszą 2,5% wartości wypłaconych w formie rzeczowej lub w formie 

opłacania usług świadczeń."; 

– KP KO 

– odrzucić 

18) w art. 1 w pkt 21 dotychczasową lit. a oznaczyć jako lit. b i dodać nową lit. a w 

brzmieniu:   

„a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Sąd może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka wobec dziecka będącego obywatelem Ukrainy, 

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 

2 ust. 1, obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany 

za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub innemu obywatelowi Ukrainy, którego 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest legalny z innego tytułu i 

który nie spełnia warunków dotyczących rodzin zastępczych lub prowadzących 

rodzinne domy dziecka w zakresie niezbędnych szkoleń.”,”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 18 i 19 należy głosować łącznie. 

 

19) w art. 1 w pkt 21 dodać lit. c w brzmieniu:  
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„c) w ust. 9–16 po wyrazach „obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1” dodaje się wyrazy „lub inni 

obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

legalny na innej podstawie prawnej,”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

20) w art. 1 w pkt 21 dodać lit. d w brzmieniu:  

„d) po ust. 16 dodaje się  ust. 16a w brzmieniu: 

„16a. Przepisów art. 18a i art. 94 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 

rodziny i systemie pieczy zastępczej nie stosuje się do placówek, w których 

przebywają dzieci będące obywatelami Ukrainy, przebywające na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1. Art. 12 ust. 8 

stosuje się odpowiednio.”.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

21) w art. 1 dodać pkt 21a w brzmieniu: 

„21a) w art. 28 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Dzieci do lat 3, o których mowa w art. 1 ust. 1, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, 

podlegają szczepieniom ochronnym przeciw chorobom zakaźnym określonym w 

rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie art. 17 ust. 

10 pkt 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu 

zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Art. 17 ust. 1a ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie 

stosuje się.”;”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

 

22) w art. 1 w pkt 22 dodać lit. d w brzmieniu:  

„d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zadania, o których mowa w ust. 1, realizowane są jako zadania zlecone z 

zakresu administracji rządowej.”.”; 
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– KP Polska 2050 

– odrzucić 

23) w art. 1 po pkt 22 dodać pkt 22a w brzmieniu: 

„22a) po art. 31 dodaje się art. 31a i art. 31b w brzmieniu: 

„Art. 31a. Na realizację zadań z zakresu pomocy i usług społecznych, zapewniania 

schronienia, edukacji, opieki i wychowania, organizacji czasu wolnego, w 

tym kultury i sportu oraz zdrowia publicznego, w związku z pobytem na jej 

terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu 

terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na 

podstawie art. 92, art. 111, art. 18 oraz art. 181 ustawy z dnia 26 października 

1982 r.  o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się odpowiednio. 

Art. 31b. Na realizację zadań, wskazanych w art. 31a w związku z pobytem na jej 

terenie osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, jednostka samorządu 

terytorialnego może przeznaczyć dochody z opłat za zezwolenia wydane na 

podstawie art. 9 ust. 1 oraz 2 w związku z art. 92 ust. 11 oraz art. 93 ust. 3 pkt 

1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Przepisy art. 12 ust. 6, 8 lub 9 stosuje się 

odpowiednio.”;”; 

– KP Lewica 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 23 i 35 należy głosować łącznie. 

 

24) w art. 1 dodać pkt 22b w brzmieniu: 

„22b) w art. 32 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Osobie, o której mowa w art. 2 ust. 1, zapewnia się bezpłatną pomoc 

psychologiczną, jeśli wymaga ona szczególnej pomocy, w szczególności jeżeli 

jest ona małoletnim pozbawionym opieki, została poddana torturom, zgwałceniu 

lub innym formom przemocy fizycznej, psychicznej lub seksualnej.”;”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

25) w art. 1 po pkt 23 dodać pkt 23a w brzmieniu: 

,,23a) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„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.”;”; 

– KP KO 

– odrzucić 

26) w art. 1 po pkt 23 dodać pkt 23b w brzmieniu: 

,,23b) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu: 

„Art. 36a. 1. Organ jednostki samorządu terytorialnego właściwy ze względu na 

miejsce pobytu obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

będącego osobą wymagającą całodobowej opieki z powodu wieku, 

choroby lub niepełnosprawności, niemogącą samodzielnie 

funkcjonować w codziennym życiu, może po przeprowadzeniu 

rodzinnego wywiadu środowiskowego, wydać decyzję o skierowaniu 

tej osoby do domu pomocy społecznej. Przepisy ustawy z dnia 12 

marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z 

późn. zm.) stosuje się odpowiednio. 

2. Opłata za pobyt w domu pomocy społecznej osoby, o której mowa w 

ust. 1, jest w całości finansowana z Funduszu. 

3. Wojewoda przekazuje właściwej jednostce samorządu terytorialnego 

środki na pokrycie opłat, o których mowa w ust. 2, na podstawie 

informacji o aktualnej liczbie osób, o których mowa w ust. 1, 

mieszkających w domach opieki społecznej znajdujących się we 

właściwości tego organu samorządu terytorialnego, i miesięcznych 

kosztach utrzymania tej liczby mieszkańców. 

4. Środki, o których mowa w ust. 3, przekazywane są w okresach 

miesięcznych.”;”; 
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– KP KO 

– odrzucić 

27) w art. 1 dodać pkt 30a w brzmieniu:  

„30a) w art. 62 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Za okres udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w ust. 1, lekarz 

lub lekarz dentysta stażysta otrzyma wynagrodzenie w wysokości co najmniej 

najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody 

medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.”.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

28) w art. 1 skreślić pkt 37; 

– KP KO 

– odrzucić 

29) w art. 1 w pkt 43 skreślić art. 107a; 

– KP KO 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

30) w art. 1 dodać pkt 44 w brzmieniu:  

„44) uchyla się art. 112.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

31) w art. 1 dodać pkt 45 w brzmieniu:  

„45) dodaje się art. 112a w brzmieniu:   

„Art. 112a. 1. Organ administracji publicznej, którego siedziba znajduje się na 

terenie gminy, na terenie której znajduje się również czynne 

przejście graniczne z Ukrainą, może zawiesić postępowanie 

administracyjne na okres do 90 dni, jeśli jego pracownicy zostali 

skierowani do realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom 

Ukrainy, a braków kadrowych nie da się w inny sposób uzupełnić. 

Okres zawieszenia postępowania jest proporcjonalny do braków 

kadrowych.  

2. Postępowanie zawieszone na mocy ust. 1 jest podejmowane w 

pierwszym możliwym terminie. Ponowne zawieszenie tej samej 

sprawy na mocy ust. 1 jest niedopuszczalne.   
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3. Przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania 

administracyjnego o zawieszeniu postępowania stosuje się 

odpowiednio.”.”; 

– KP Polska 2050 

– odrzucić 

32) po art. 2a dodać art. 2b w brzmieniu:  

„Art. 2b. W ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu 

ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. z 1993 r. 

Nr 17, poz. 78, z 1995 r. Nr 66, poz. 334, z 1996 r. Nr 139, poz. 646, z 1997 

r. Nr 141, poz. 943, Nr 157, poz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz. 32, z 2001 r. Nr 

154, poz. 1792, z 2021 r. poz. 175, 2052) w art. 4a w ust. 5 zdaniu drugiemu 

nadać brzmienie: 

 „Okoliczność, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stwierdza prokurator nie 

później niż 7 dni od dnia złożenia zawiadomienia o popełnieniu 

przestępstwa.”.”; 

– KP Lewica 

– odrzucić 

33) dodać art. 15b w brzmieniu:  

„Art 15b. W ustawie z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 2217; Dz. U. z 2021 r. poz. 1050) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) w art. 9 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Uprawnienia określone w ust. 1–7 przysługują osobom, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o 

pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa.”; 

2) w art. 10 w ust. 3 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) Osoby, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa, które nie posiadają nadanego 

numeru PESEL, mogą złożyć deklarację wyboru lekarza POZ w 

oparciu o posiadany dokument tożsamości.”.”; 
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– KP Polska 2050 

– odrzucić 

34) po art. 18 dodać art. 18a w brzmieniu: 

„Art. 18a. Jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu 

terytorialnego lub związek metropolitalny mogą zbierać ofiary w gotówce 

lub w naturze, w celu pomocy obywatelom Ukrainy lub społecznościom 

lokalnym lub regionalnym w Ukrainie. Do zbierania tych ofiar nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia 

zbiórek publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1672.).”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

35) skreślić art. 23a i 23b projektu.  

– KP Lewica 

– przyjąć 

 

 

Warszawa, dnia 8 kwietnia 2022 r. 

 

 

Sprawozdawca  
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