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Opinia do ustawy  

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 992) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/32/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. 

w sprawie wspólnych procedur udzielania i cofania ochrony międzynarodowej (wersja 

przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 60), a także dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2013/33/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia norm 

dotyczących przyjmowania wnioskodawców ubiegających się o ochronę międzynarodową 

(wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 96). Celem ustawy jest także 

dostosowanie prawa krajowego do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów 

i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 

członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 

przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 31). Akty te stanowią część przepisów 

prawa unijnego tworzących Wspólny Europejski System Azylowy II generacji, czyli tzw. 

„pakiet azylowy”. Zgodnie z dyspozycją przewidzianą w art. 31 dyrektywy 2013/33/UE 

państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobligowane wprowadzić do prawa krajowego 

unormowania wynikające z tej dyrektywy w terminie do dnia 20 lipca 2015 r. Natomiast 

dyrektywa 2013/32/UE przewiduje dwa terminy na dostosowanie krajowego porządku 

prawnego, 20 lipca 2015 r. oraz 20 lipca 2018 r. – w zakresie w niej wskazanym. Opiniowana 

ustawa wdraża całość postanowień obu dyrektyw.  
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Ustawa zawiera między innymi: znaczącą zmianę przepisów rozdziału 2 w dziale II, 

regulujących postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej (według nowej nomenklatury w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej), nowe rozwiązania, zgodnie z którymi w sprawach o udzielenie ochrony 

międzynarodowej przyznawana jest bezpłatna pomoc prawna oraz zmiany w zakresie 

przepisów dotyczących relokacji i przesiedleń. Ustawa modyfikuje też przepisy dotyczące 

zatrzymania cudzoziemca oraz umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania 

wobec niego aresztu. Poza wskazanymi zmianami (dokonanymi w ustawie o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) opiniowana ustawa zmienia 

cały szereg innych ustaw. Są to w większości zmiany terminologiczne i dostosowawcze do 

„głównych” zmian w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. W tej grupie przepisów najistotniejsza nowelizacja dotyczy ustawy 

o cudzoziemcach. Zmiany w tej ustawie związane są między innymi z dodaniem nowego 

zadania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców jakim jest pełnie funkcji punktu 

kontaktowego do udzielenia innym państwo Unii Europejskiej informacji w sprawach 

udzielenia ochrony międzynarodowej oraz z wprowadzeniem przepisów dotyczących 

przekazania cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej, do 

innego państwa członkowskiego UE.  

Opiniowana ustawa, co do zasady, ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 

ogłoszenia. Z dniem 1 stycznia 2016 r. mają wejść w życie przepisy wprowadzające 

nieodpłatną pomoc prawną dla cudzoziemców oraz zmiany art. 106 i art. 107 ustawy 

o cudzoziemcach. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 96. posiedzeniu w dniu 10 lipca 2015 r. w  oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 3433). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej 

Komisji Spraw Wewnętrznych. Komisja wprowadziła do projektu poprawki mieszczące się 

w materii przedłożenia rządowego. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) 

zgłoszono jedną dodatkową poprawkę. Poprawka ta nie uzyskała akceptacji. Sejm uchwalił 

ustawę w brzmieniu przedłożenia rządowego, ze zmianami wprowadzonymi przez Komisję 

Spraw Wewnętrznych. 

 



– 3 – 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1 pkt 5 i pkt 27 noweli, art. 9 pkt 1 i art. 69c ust. 2 ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna ujednolicająca przepisy ustawy. Ustawa 

co do zasady stanowi o postępowaniu w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej (tytuł rozdziału 2 w dziale II, art. 54a – 54d, art. 54f, art. 69c-69e i nast.). 

Jedynie art. 9 pkt 1 oraz art. 69c ust. 2 tą samą instytucję określają „postępowaniem w 

sprawie pozbawienia ochrony międzynarodowej”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1: 

a) w pkt 5, w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

1) jest w toku lub zakończyło się postępowanie w sprawie: 

a) udzielenia ochrony międzynarodowej albo pozbawienia statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej, 

b) udzielenia albo pozbawienia azylu wobec cudzoziemca,”, 

b) w pkt 27, w art. 69c w ust. 2 wyrazy „udzielenia lub pozbawiania ochrony 

międzynarodowej” zastępuje się wyrazami „udzielenia ochrony międzynarodowej, 

pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej”; 

2) art. 1 pkt 10 noweli, art. 26 ust. 3 oraz art. 28 ust. 4 ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Propozycja poprawki dotyczy korekty odesłań. 

Wątpliwość budzi, czy przepis stanowiący o złożeniu wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej na stosownym formularzu oraz przepis o deklaracji zamiaru złożenia 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, nie powinny odsyłać nie tylko do osób, 

o których mowa w art. 25 ust. 1, ale także osób, o których mowa w art. 25 ust. 2. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 10: 

a)  w art. 26 w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia,  

b) w art. 28 w ust. 4  
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- wyrazy „art. 25 ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 25”; 

3) art. 1 pkt 10 noweli, art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. i oraz art. 40 ust. 2 pkt 1–3 i ust. 3 ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 5 lit i ustawy organ Straży Granicznej informuje 

wnioskodawcę o adresie ośrodka recepcyjnego, w którym powinien się stawić cudzoziemiec 

w terminie dwóch dni od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

Zgodnie z art. 40 ust. 2 pkt 1 wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej uznaje się za 

wycofany jeśli cudzoziemiec nie stawił się w ośrodku recepcyjnym w terminie dwóch dni od 

dnia złożenia wniosku. 

Zgodnie z art. 89ca organ Straży Granicznej informuje cudzoziemca o adresie ośrodka 

recepcyjnego, w którym powinien się stawić w terminie dwóch dni od dnia zwolnienia ze 

strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców. Jednocześnie, zgodnie z art. 40 ust. 2 

pkt 2 wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej uznaje się za wycofany jeśli 

cudzoziemiec nie stawił się w ośrodku recepcyjnym w terminie dwóch dni od dnia zwolnienia 

ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców. 

Powyższe przepis stanowią o obowiązku udzielenia informacji o adresie ośrodka, 

w którym powinien się stawić cudzoziemiec w ciągu 2 dni od złożenia wniosku o objęcie 

ochroną międzynarodową (lub od dnia zwolnienia ze strzeżonego ośródka lub aresztu dla 

cudzoziemców) oraz o przesłance dorozumianego wycofania wniosku, jaką jest niestawienie 

się w tym terminie. W ustawie brak jest natomiast wyraźnego przepisu nakładającego na 

cudzoziemca obowiązek stawienia się w ośrodku recepcyjnym (jeśli cudzoziemiec nie 

wskazał innego adresu pod którym będzie przebywał). 

W ustawie brak jest także wyraźnego przepisu wskazującego na obowiązek 

przebywania cudzoziemca w ośrodku dla cudzoziemców (jeśli nie wskazuje innego 

miejsca przebywania). Obowiązek ten wynika jedynie pośrednio z art. 40 ust. 2 pkt 3, zgodnie 

z którym wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej uznaje się za wycofany w sposób 

dorozumiany, w przypadku gdy wnioskodawca opuścił ośrodek i nie powrócił do niego przez 

okres dłuższy niż 7 dni bez usprawiedliwionej przyczyny. 

Wreszcie, zgodnie z art. 40 ust. 3 pkt 3 Szef Urzędu umorzy postępowanie jeśli 

małżonek lub dziecko wnioskodawcy opuścili ośrodek dla cudzoziemców. Również w tym 
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przypadku należy zadać pytanie, z jakich przepisów ustawy wynika obowiązek przebywania 

w ośrodku dla cudzoziemców. 

Rozważyć należy wprowadzenie do ustawy wyraźnego przepisu statuującego takie 

obowiązki cudzoziemca. 

4) art. 1 pkt 10 noweli, art. 34 ust. 2 pkt 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 4 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Modyfikacja normy kodeksowej jest m. in. art. 34 ust. 2 pkt 1 dotyczący terminów 

załatwienia sprawy. Stanowi on, że jeśli sprawa jest „szczególnie skomplikowana pod 

względem faktycznym lub prawnym”, termin na załatwienie sprawy może być przedłużony 

do 15 miesięcy. Tymczasem Kodeks postepowania administracyjnego posługuje się pojęciem 

„sprawy szczególnie skomplikowanej” bez precyzowania, że jest to sprawa skomplikowana 

„pod względem faktycznym lub prawnym”, choć bez wątpienia kodeksowe rozumienie 

„spraw szczególnie skomplikowanej” obejmuje każdą sprawę skomplikowaną zarówno pod 

względem faktycznym jak i prawnym. 

Wskazane jest ujednolicenie przepisów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 10, w art. 34 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „pod względem 

faktycznym lub prawnym”; 

5) art. 1 pkt 10 noweli, art. 40 ust. 1 pkt 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z powyższym przepisem, nawet jeśli cudzoziemiec oświadczy, że wycofuje 

wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, to organ prowadzący postępowanie będzie 

mógł umorzyć postępowanie, jedynie w przypadku gdy nie jest to sprzeczne z interesem 

społecznym. Powstaje pytanie, czy taki był cel przepisu. 
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6) art. 1 pkt 16 noweli, art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1 właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia wzór 

tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca uwzględniając dane, które powinny 

być w nich zawarte, określone w art. 56 ust. 1 ustawy. Wytyczną do wydania rozporządzenia 

uznać należy za pozorną. Odsyła bowiem do przepisów, które organ upoważniony powinien 

brać pod uwagę niezależnie od tego, czy ta dyrektywa została sformułowana w upoważnieniu, 

czy też nie.  

Zgodnie z analizowanym upoważnieniem, jedyną wskazówką do określenia treści 

rozporządzenia jest zakres informacji ujęty w zaświadczeniu tożsamości cudzoziemca. 

Tymczasem stwierdzić można, że minister właściwy do spraw wewnętrznych, wydając 

rozporządzenie określające wzór zaświadczenia tożsamości, musiałby brać pod uwagę 

przepisy zakreślające zakres informacji podawanych w zaświadczeniu nawet wtedy, gdy nie 

uzyskałby takiej wytycznej wprost w przepisie upoważniającym (w przeciwnym razie 

rozporządzenie pozostawałoby w sprzeczności z normami ustawowymi). Sam zakres 

informacji zamieszczonych w zaświadczeniu jest bowiem wprost wskazany w ustawie (jest w 

tym wypadku materią ustawową), a rozporządzenie określać ma jedynie wzór zaświadczenia.  

7) art. 1 pkt 27 noweli, art. 69e ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 69e ust. 2 udzielona nieodpłatna pomoc prawna nie stanowi przychodu 

w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.  

Przepis w powyższym brzmieniu może stać się źródłem wątpliwości co do skutków 

podatkowych udzielenia analogicznej pomocy na podstawie innych ustaw, jak chociażby 

pomocy prawnej finansowanej ze środków publicznych, udzielanej na etapie postępowania 

sądowego z zastosowaniem przepisów poszczególnych procedur (pomoc prawna z urzędu). 

W przypadku takiej pomocy ustawodawca nie wyartykułował wprost jakichkolwiek wyłączeń 

z reżimu podatkowego, ale też – co należy w tym miejscu podkreślić – okoliczność, że nie 

podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w istocie nie wywoływała jak dotąd 

żadnych kontrowersji. Można więc przyjąć, że w obowiązującym stanie prawnym nieodpłatna 

pomoc prawna gwarantowana przez państwo nie rodzi przychodu podlegającego 
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opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a kwestionowany przepis ma 

jedynie walor informacyjny. 

Należy też zwrócić uwagę, że gdyby przedmiotowy przepis miałby nieść za sobą 

wartość normatywną, to z punktu widzenia kompletności ustawy podstawowej dla danej 

dziedziny spraw, powinien znaleźć swe miejsce bezpośrednio w ustawie o podatku 

dochodowym od osób fizycznych, która w sposób kompletny normuje wszelkie wyłączenia 

czy zwolnienia podatkowe. Powinien też uwzględnić obowiązujący art. 21 ust. 1 pkt 117a 

ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym wolna od podatku 

dochodowego jest wartość nieodpłatnego świadczenia z tytułu pomocy prawnej udzielonej 

osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy społecznej lub zasiłek rodzinny. 

W tym ostatnim przypadku pomoc prawna, nie jest pomocą gwarantowaną przez państwo, 

a jest świadczeniem nieodpłatnym udzielanym niezależnie od ustawowych uprawnień jej 

beneficjentów. Stąd obecnie obowiązujące zwolnienie z ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych można uznać za uzasadnione. 

Analogiczny przepis – do krytykowanego art. 69e ust. 2 ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przewidywała, rozpatrzona 

przez Senat na 79. Posiedzeniu, ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji 

prawnej. Senat uznał przepis za wadliwy i skreślił go. Sejm rozpatrzy poprawki Senatu na 

posiedzeniu w dniach 4 i 5 sierpnia tego roku. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 27, w art. 69e skreśla się ust. 2; 

8) art. 1 pkt 27 noweli, art. 69f ust. 1 i art. 69k ust. 2 pkt 3 ustawy o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zgodnie z art. 69f ust. 1 nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat lub radca 

prawny albo osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym zatrudniona przez organizację 

pożytku publicznego. Przepis ten wyłącza spod jego literalnego brzmienia radcę prawnego 

zatrudnionego przez taką organizację. Także inne przepisy ustawy nie pozwalają na 

stwierdzenie, że radca prawny zatrudniony przez organizacje świadczącą pomoc prawną 

będzie mógł udzielać nieodpłatnych porad prawnych.  
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Przepis art. 69k ust. 2 pkt 3 stanowi, że wpisu na listę organizacji świadczących pomoc 

prawną dokonuje się, jeśli organizacja (miedzy innymi) zawarła umowy o świadczenie 

pomocy prawnej z adwokatem lub radcą prawnym. Wyjście poza literalną wykładnię 

przepisów pozwalałoby więc na stwierdzenie, ze organizacja świadcząca pomoc prawną 

mogłaby świadczyć tą pomoc także przez profesjonalnych pełnomocników, choć w dalszym 

ciągu jedynie w ramach zawartych umów cywilnoprawnych, a nie poprzez zatrudnionego (na 

umowę o pracę) radcę prawnego.  

Poza wyżej przedstawionymi przedmiotowe przepisy mogą powodować kolejne 

wątpliwości, co do precyzyjnego ustalenia adresatów art. 69j (art. 69j w zw. z art. 69k ust. 9), 

art. 69l, art. 69f ust. 2–5 oraz art. 69d ust. 3. 

9) art. 1 pkt 27 noweli, art. 69f ust. 2 i 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zasadną jest zmian jednoznacznie wskazująca, ze adwokat lub radca prawny (osoba 

zatrudniona w organizacji pożytku publicznego) może odmówić udzielenia nieodpłatnej 

pomocy tylko z ważnych powodów. Obecne brzmienie przepisów wskazuje, że obowiązek 

poinformowania o innych osobach świadczących taką pomoc aktualizuje się w przypadku 

odmówienia udzielenia pomocy z ważnych powodów (a już nie w przypadku odmówienia 

udzielenia pomocy z powodów innych niż ważne). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 27, w art. 69f ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów udzielenia 

nieodpłatnej pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego o innych 

adwokatach, radcach prawnych lub osobach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2 może odmówić z ważnych powodów 

udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja pozarządowa prowadząca 

działalność pożytku publicznego uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, zatrudniająca tą osobę, informuje cudzoziemca uprawnionego o adwokatach, 

radcach prawnych lub osobach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, udzielających 

nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa.”; 
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10) art. 1 pkt 27 noweli, art. 69k ust. 4 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna, uwzgledniająca, że każde 

rozstrzygniecie organu administracji kończące sprawę co do istoty (w tym wypadku wpis na 

listę) jest decyzją administracyjną. Propozycja poprawki ujednolica przepisy w tym zakresie 

(zobacz np. art. 69k ust. 7). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 27, w art. 69k w ust. 4 skreśla się wyraz „administracyjnej”; 

11) art. 1 pkt 27 noweli, art. 69l ust. 1 pkt 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wskazany przepis wiąże wysokość wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego 

udzielającego bezpłatnej pomocy prawnej z wysokością stawek minimalnych 

w postępowaniu przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji w sprawie, w której 

przedmiotem nie jest należność pieniężna ani orzeczenie Urzędu Patentowego. Stawki te 

wynikają z odpowiednich przepisów wykonawczych do ustawy – Prawo o adwokaturze. 

Powyższe rozwiązanie budzi wątpliwości. 

Po pierwsze, normy prawne powinny być zbudowane z przepisów zawartych w aktach 

prawnych tej samej rangi. W przeciwnym wypadku powstaje istotna wątpliwość co do ich 

pozycji w hierarchicznym porządku źródeł prawa. Należy zwrócić uwagę, że konstrukcja 

przyjęta w uchwalonej przez Sejm ustawie, zakłada możliwość arbitralnej modyfikacji 

kwestionowanych przepisów (a nawet uczynienia ich niemożliwymi do zrealizowania) przez 

ministra. W każdym czasie może on bowiem – drogą jednostronnej decyzji – zmienić zasady 

ustalania stawek za czynności adwokackie przed organami wymiaru sprawiedliwości, 

kierując się wytyczną rodzaju i zawiłość sprawy oraz wymaganego nakładu pracy adwokata, 

nie odnosząc się natomiast – jak chce przedmiotowy przepis – do postępowania w określonej 

instancji, przed sadami administracyjnymi, w sprawie, w której przedmiotem nie jest 

należność pieniężna ani postanowienie Urzędu Patentowego. 

Po drugie, zauważyć należy, że podstawą o określenia wysokości stawek minimalnych 

nie jest art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 Prawa o adwokaturze, a jest nią jedynie art. 16 

ust. 3 tej ustawy.  
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Propozycja poprawki uwzględnia jedynie tą drugą uwagę: 

– w art. 1 w pkt 27, w art. 69l w ust. 1 w pkt 1wyrazy „art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2” 

zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 3”;  

12) art. 1 pkt … noweli, tytuł rozdziału 6 w dziale II ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Tytuł rozdziału 6 brzmi: „Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w 

strzeżonym ośrodku lub zastosowanie aresztu dla cudzoziemców w postępowaniu w sprawie 

nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej”. Tymczasem zgodnie z 

nową nomenklaturą ustawy przedmiotowe postępowanie jest „postępowaniem w sprawie 

udzielenia ochrony międzynarodowej”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 po pkt 55 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w dziale II tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub 

zastosowanie aresztu dla cudzoziemców w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej”; 

13) art. 1 pkt 62 noweli, art. 89ca ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna ujednolicająca przepisy ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 62, w art. 89ca skreśla się wyrazy „pełniącego funkcję ośrodka”; 

14) art. 11 pkt 19 noweli, rozdział 5a działu VIII ustawy o cudzoziemcach. 

Wskazana jest zmiana techniczno-legislacyjna uwzgledniająca, że nowododawany 

rozdział jest ostatnim rozdziałem w dziale VIII ustawy o cudzoziemcach. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 11 w pkt 19: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „rozdział 5a” zastępuje się wyrazami „rozdział 6”, 

b) rozdział 5a oznacza się jako rozdział 6; 
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15) art. 20 noweli. 

Opiniowana ustawa zakłada, że przepisy dotyczące bezpłatnej pomocy prawnej mają 

wejść w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. Wśród grupy przepisów wskazanych jako mające 

wejść w życie w tym terminie, pominięto załączniki do ustawy określające wzory 

odpowiednich oświadczeń cudzoziemca uprawnionego do bezpłatnej pomocy prawnej. Takie 

rozwiązanie czyni przepisy ustawy niespójnymi. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 20 po wyrazach „i art. 69m” dodaje się wyrazy „, pkt 71”; 

Pomimo późniejszego wejścia w życie grupy przepisów przyznających z dniem 

1 stycznia 2016 r. uprawnienie do bezpłatnej pomocy prawnej, w terminie wcześniejszym 

(30 dni od dnia ogłoszenia ustawy) wejdą w życie przepisy art. 30 ust. 1 pkt 5 lit. h 

(stanowiące o obowiązku poinformowania cudzoziemca o trybie i zasadach udzielania 

nieodpłatnej pomocy prawnej), przepisy art. 53 ust. 1 i art. 54e ust. 1 (stanowiące 

o obowiązku zamieszczania w decyzjach z zakresu ochrony międzynarodowej pouczenia 

o prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej) oraz przepisy art. 82a (stanowiące o prawie do 

informacji o podmiotach udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej).  

Jeśli te przepisy również mają wchodzić w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. to wskazana 

jest stosowna poprawka.  

W tym jednak przypadku można przyjąć, że statuowane przez powyższe przepisy 

obowiązki informacyjne i prawo do informacji, do końca 2015 r., obejmować będą pouczenie 

(informację) o przyszłym stanie prawnym. 

16) art. 1 pkt 71 noweli, załącznik nr 3 do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

W załączniku nr 3 do ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej stanowiącym wzór oświadczenia osoby uprawnionej do 

nieodpłatnej pomocy prawnej, składanego organizacji pozarządowej świadczącej taką pomoc, 

znalazł się fragment następującej treści: 

„Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-na), że jakakolwiek odpowiedzialność 

odszkodowawcza osoby udzielającej mi nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyłączona, 

z wyjątkiem przypadku wyrządzenia szkody z winy umyślnej.” 
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Żaden przepis ustawy nie stanowi o powyższym obowiązku informacyjnym. Żaden 

z przepisów ustawy nie stanowi też o wyłączeniu: „jakiejkolwiek odpowiedzialności 

odszkodowawczej osoby udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej, z wyjątkiem przypadku 

wyrządzenia szkody z winy umyślnej”.  

Stąd pojawia się pytanie o cel zamieszczenia powyższego oświadczenia,  

a w szczególności, czy z powyższego stwierdzenia (na wzorze oświadczenia) można wywieść 

jakąkolwiek wartość normatywną.  

Propozycja poprawki: 

– w załączniku nr 3 skreśla się zdanie „Oświadczam, że zostałem (-am) poinformowany (-

na), że jakakolwiek odpowiedzialność odszkodowawcza osoby udzielającej mi 

nieodpłatnej pomocy prawnej jest wyłączona, z wyjątkiem przypadku wyrządzenia 

szkody z winy umyślnej.”. 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


