Druk nr 2314-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE J
IX kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
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 2290)
Sejm na 56. posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2022 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2314 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 8 czerwca 2022 r.
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 pkt 1 nadać brzmienie:
„1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także
nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka 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 ani obywatelem innego niż
Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej.”;”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
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2) w art. 1 pkt 2 nadać brzmienie:
„2) w art. 3:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
,, 1. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1
ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany
przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej
lub nastąpił przez granicę, na której nie jest prowadzona kontrola
graniczna osób przekraczających tę granicę, Komendant Główny Straży
Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust.
1, z zastrzeżeniem ust. 1 a.”,
b) dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. W przypadku, gdy osoba, o której mowa w ust. 1, nie deklaruje woli
pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskanie
potwierdzenia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
nastąpić w każdej placówce Straży Granicznej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności składania wniosku, o którym
mowa w art. 4 ust. 1.”.”;
– KP Polska 2050
– odrzucić
3) w art. 1 w pkt 4 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. a i dodać lit. b i c w brzmieniu:
,,b) po ust. 17 dodaje się ust. 17a–17j w brzmieniu:
„17a. Status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności, zwany dalej „statusem UKR”, jest automatycznie
zmieniany na status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. c tej ustawy, po
przekazaniu przez Komendanta Głównego Straży Granicznej z rejestru, o
którym mowa w art. 3 ust. 3, informacji o wyjeździe z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 11 ust. 2 lub o posiadaniu
przez obywatela Ukrainy dokumentu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 1 albo o
złożeniu lub zamiarze złożenia wniosku, o którym mowa w art. 2 ust. 3 pkt 2.
17b. W przypadku automatycznej zmiany statusu, o której mowa w ust. 17a, jeżeli
osoba, której nadano numer PESEL, potwierdzi, że jej pobyt poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej nie trwał dłużej niż okres, o którym mowa w art. 11
ust. 2, status UKR może zostać przywrócony w trybie art. 11 ustawy z dnia 24
września 2010 r. o ewidencji ludności.
17c. W przypadku wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym
mowa w art. 11 ust. 2, w ramach granic wewnętrznych Rzeczypospolitej
Polskiej z państwami strefy Schengen, status UKR, może zostać zmieniony na
podstawie oświadczenia o wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
okres, o którym mowa w art. 11 ust. 2, złożonego przez osobę, której nadano ten
status, lub osobę ją reprezentującą.
17d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 17c, zawiera imię, nazwisko, numer
PESEL osoby, która posiada status UKR oraz wskazanie kraju wyjazdu, rodzaj
wyjazdu, deklarowaną datę tego wyjazdu oraz oświadczenie, o którym mowa w
art. 4 ust. 4 pkt 21. Kraj wyjazdu i data wyjazdu rejestrowane są w rejestrze
PESEL jako wyjazd na pobyt stały lub czasowy na okres powyżej 6 miesięcy.
17e. Przepis ust. 17c stosuje się odpowiednio do wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez granice zewnętrzne strefy Schengen. W takim
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przypadku Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia możliwość
weryfikacji daty wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
17f. Osobom, którym zmieniono status UKR, w wyniku czynności, o których
mowa w ust. 17a lub 17e, na inny, status ten może zostać ponownie nadany w
wyniku przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Opuszczenie terytorium Ukrainy musi zostać udokumentowane lub
zarejestrowane w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3.
17g. W przypadku, o którym mowa w ust. 17f, jeżeli ponowny wjazd nastąpił przez
granice Rzeczypospolitej Polskiej będące zewnętrznymi granicami strefy
Schengen, ponowne nadanie statusu UKR następuje automatycznie w wyniku
przekazania informacji z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wraz ze
wskazaniem daty wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
17h. W przypadku, o którym mowa w ust. 17f, status UKR może zostać ponownie
nadany również w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru
PESEL, o którym mowa w art. 4 ust. 1. Od wnioskodawcy nie pobiera się
odcisków palców, chyba że nie pobrano ich przy nadaniu numeru PESEL.
17i. Rejestracji danych, o której mowa w ust. 17b, 17c, 17e i 17f, dokonuje
dowolny organ wykonawczy gminy. Organem rejestrującym dane na podstawie
ust. 17a i 17g, o którym mowa w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności, jest Komendant Główny Straży Granicznej.
17j. Informacja, o której mowa w ust. 17c, przekazywana jest do rejestru, o którym
mowa w art. 3 ust. 3.”,
c) w ust. 18 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 17c.”;”;
– KP PiS
– przyjąć
Uwaga: poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawką nr 14.

4) w art. 1 w pkt 4 dotychczasową treść oznaczyć jako lit. a i dodać lit. b w brzmieniu:
„b) dodaje się ust. 23 w brzmieniu:
„23. Dokument poświadczający nadanie numeru PESEL na podstawie przepisów
niniejszego artykułu stanowi dokument pobytowy w rozumieniu art. 2 lit. g
Dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 roku w sprawie
minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek
masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę
wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich
osób wraz z jego następstwami oraz polski dokument podróży w rozumieniu art.
252 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”;”;
– KP Polska 2050
– odrzucić
Uwaga: W konsekwencji w art. 2 dodać pkt 3a w brzmieniu:
,,3a) w art. 110 po ust. 9 dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 5 stanowi dokument pobytowy, o
którym mowa w art. 2 lit. g Dyrektywy Rady 2001/55/WE.”.
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5) w art. 1 w pkt 6, w art. 11 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. W przypadku, gdy obywatel Ukrainy wyjechał z terenu Rzeczypospolitej
Polskiej na teren Ukrainy na okres ponad 1 miesiąca, uprawnienie, o którym
mowa w art. 2 ust. 1, może zostać przywrócone decyzją właściwego wojewody
na szczególnie uzasadniony wniosek obywatela Ukrainy, w sytuacji, gdy wyjazd
był umotywowany ważnymi sprawami życiowymi nie cierpiącymi zwłoki.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
tryb składania wniosku oraz szczegółowe kryteria jego rozpatrzenia, biorąc pod
uwagę konieczność uwzględnienia sytuacji osobistej wnioskodawców, zasad
humanitaryzmu, sytuacji finansów publicznych oraz bezpieczeństwa
publicznego.”;”;
– KP Polska 2050
– odrzucić
6) w art. 1 pkt 9 nadać brzmienie:
„9) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej
gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, 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 120 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia może
być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Okres
wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególności, gdy
zakwaterowanie i wyżywienie jest udzielane:
1) osobom, które osiągnęły wiek emerytalny;
2) osobom samotnie wychowującym dzieci nieuczęszczające do
placówek oświatowych szkolnych, przedszkolnych i oświatowowychowawczych w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016
r. – Prawo oświatowe ani placówek organizujących opiekę nad
dziećmi do lat 3 w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o
opiece nad dziećmi do lat 3;
3) osobom, które przedstawią zaświadczenie o zarejestrowaniu w
rejestrze osób bezrobotnych i poszukujących pracy w rozumieniu art.
33 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy oraz o opracowaniu w ich sprawie
indywidualnego planu działania w rozumieniu art. 34a tejże ustawy,
które aktywnie poszukują pracy;
4) osobom niepełnosprawnym w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych;
5) osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej,”,
b) dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
„1aa. Świadczenie za okres powyżej 120 dni nie jest udzielane osobom, które
udzielają zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, którzy otrzymują
ze źródeł znajdujących się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej dochód,
który umożliwia opłacenie zakwaterowania i wyżywienia.”,

5
c) po ust. 1d dodaje się ust. 1e i 1f w brzmieniu:
„1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego
dnia okresu objętego wnioskiem.
1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym
mowa w ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.”;”;
– KP Polska 2050
– odrzucić
7) w art. 1 dodać pkt 11a w brzmieniu:
„11a) w art. 25a 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
8) w art. 1 po pkt 13 dodać pkt l3a i l3b w brzmieniu:
,,13a) w art. 26 w ust. 1 uchyla się pkt 1–4;
l3b) w art. 26 w ust. l pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie
dziecięcym lub u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z
dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r.
poz. 75, 952, 1901 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pozostaje osobą zatrudnioną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
9) w art. 1 po pkt 15 dodać pkt 15a w brzmieniu:
,,15a) w art. 38 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, udziela się
jednorazowo na okres 1 roku, licząc od dnia wydania decyzji. Do określenia
okresu, na jaki udziela się zezwolenia, stosuje się art. 57 § 3a ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, stosuje się art. 57 §
3a.”;”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
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10) w art. 1 skreślić pkt 22;
– KP Konfederacja
– odrzucić
11) w art. 1 dodać pkt 22a w brzmieniu:
„22a) w art. 59 dotychczasową treść oznacza się jako ust.1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:
„2. W przypadku, gdy w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, przewiduje się
możliwość pobierania nauki w przedszkolu lub szkole funkcjonującym w
ukraińskim systemie oświaty z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na
odległość, uczestnikom takiego kształcenia przysługują ulgi w opłatach
związanych z przejazdami transportem publicznym oraz dostępem do obiektów
użyteczności publicznej na zasadach równych ulgom przysługujących uczniom
szkół polskich oraz dzieciom uczęszczającym do przedszkoli i innych placówek
wychowania przedszkolnego, o których mowa w art. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14
grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. Minister właściwy do spraw oświaty i
wychowania określi w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, sposób
poświadczenia uprawnienia, o którym mowa w niniejszym przepisie.”;”;
– KP Polska 2050
– odrzucić
12) po art. 1 dodać art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. 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
13) po art. 3 dodać art. 3a w brzmieniu:
,,Art. 3a. W ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. 2012 poz.
161) w art. 30 ust. l pkt 1–3 otrzymują brzmienie:
„1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat na podstawie
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który
posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło
dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 5 lat na podstawie
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który:
a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z
obywatelem polskim lub
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b) nie posiada żadnego obywatelstwa;
3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat na podstawie
zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z posiadaniem
statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej.”.”;
– KP Konfederacja
– odrzucić
14) po art. 13 dodać art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłosi w Dzienniku Ustaw
Rzeczypospolitej Polskiej komunikat określający dzień wdrożenia rozwiązań
technicznych umożliwiających stosowanie przepisów, o których mowa w art.
1 pkt 4 lit. b i c.”,
– KP PiS
– przyjąć

Warszawa, dnia 8 czerwca 2022 r.

Sprawozdawca

Przewodniczący

/-/Zdzisław Sipiera

/-/Wiesław Szczepański

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

