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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 37. posiedzeniu w dniu 17 września 2021 r. ustawę

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem
(-) Elżbieta Witek

U S T AWA
z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 302 w ust. 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:
„10) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa i nie
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 303 ust. 1 pkt 9a, lub”;

2)

w art. 303 w ust. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) został zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy wbrew przepisom
prawa stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu
granicznego Schengen, lub”;

3)

po art. 303a dodaje się art. 303b w brzmieniu:
„Art. 303b. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 303 ust. 1 pkt 9a,
komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce
przekroczenia granicy sporządza protokół przekroczenia granicy oraz wydaje
postanowienie

o

opuszczeniu

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej.

Na

postanowienie o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje
zażalenie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. Złożenie zażalenia nie
wstrzymuje wykonania postanowienia.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1:
1)

określa

się

nakaz

opuszczenia

przez

cudzoziemca

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

orzeka się zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i innych państw obszaru Schengen wraz z określeniem okresu tego zakazu.
3. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i

innych państw obszaru Schengen, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, orzeka się na
okres od 6 miesięcy do 3 lat.
1)

Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o ochronie
granicy państwowej oraz ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2
4. Do zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i innych państw obszaru Schengen, orzeczonego w postanowieniu, o którym mowa
w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis art. 320.
5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, w stosunku do komendanta placówki Straży Granicznej
w sprawach cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i innych państw obszaru Schengen, orzeczonego w postanowieniu, o
którym mowa w ust. 1, jest Komendant Główny Straży Granicznej.”;
4)

w art. 435 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) cudzoziemcowi zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 303b
ust. 1;”;

5)

w art. 438:
a)

w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) określony w postanowieniu, o którym mowa w art. 303b ust. 1;”,

b)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 2a w
brzmieniu:
„2a) wykonania postanowienia, o którym mowa w art. 303b ust. 1.”;

6)

w art. 441 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Organ, który wydał decyzję lub postanowienie, na podstawie których:
1)

umieszcza się dane cudzoziemca w wykazie albo

2)

zawiesza się obowiązywanie wpisu, albo

3)

usuwa się dane cudzoziemca z wykazu

– przekazuje Szefowi Urzędu tę decyzję lub postanowienie, gdy staną się
ostateczne, chyba że podlegają natychmiastowemu wykonaniu, wraz z posiadaną
fotografią cudzoziemca.”;
7)

w art. 443 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) postanowienie, o którym mowa w art. 303b ust. 1;”.
Art. 2. W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1776) po art. 18b dodaje się art. 18c w brzmieniu:
„Art. 18c. 1. Kto zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni
niezdatnymi do użytku elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie
nadgranicznej i przeznaczone do ochrony granicy państwowej, w szczególności
ogrodzenia, zasieki, zapory lub rogatki,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

3
2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie.”.
Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108) w art. 33 po ust. 1
dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Szef Urzędu może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie
ochrony międzynarodowej, który został złożony przez cudzoziemca zatrzymanego
niezwłocznie po przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa stanowiącej
granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 2016/399
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego
kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.2)), chyba że
cudzoziemiec ten przybył bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub
wolności zagrażało niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia
poważnej krzywdy, oraz przedstawił wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej niezwłocznie po przekroczeniu granicy.”.
Art. 4. Do postępowań w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu
wszczętych na podstawie ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 5. Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
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(-) Elżbieta Witek

2)

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 251 z 16.09.2016, str. 1,
Dz. Urz. UE L 74 z 18.03.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 327 z 09.12.2017, str. 1, Dz. Urz. UE L 236 z
19.09.2018, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 135 z 22.05.2019, str. 27.
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