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IV 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 cudzoziemcach
(druk nr 1300).

Sejm na  49 posiedzeniu w dniu 20  maja 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1570 do Komisji

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim

czytaniu.

Do prac nad projektem ustawy Prezydium Komisji Ustawodawczej wyznaczyło

przedstawiciela Komisji.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu poprawek na

posiedzeniu w dniu 21 maja 2003 r. oraz wysłuchaniu oświadczenia przedstawiciela Komitetu

Integracji Europejskiej, że poprawki zawarte w dodatkowym sprawozdaniu są zgodne z

prawem Unii Europejskiej,

wnosi:

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

1) w art. 4 pkt 5 nadać brzmienie:

„5) wiza - zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego
właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, uprawniające go do wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i



wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie, w celu i na warunkach
w nim określonych.”;

- przyjąć

2) w art. 8 wyrazy „mogą odstąpić” zastąpić wyrazem „odstępują”;

- odrzucić

3) w art. 11 w ust. 4 na końcu dodać wyrazy „oraz jego adres”;

- odrzucić

4) w art. 12 w ust. 1 w pkt 8 wyraz „miejscowość” zastąpić wyrazem „miejsce”;

- przyjąć

5) w art. 15:

a) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastąpić średnikiem i dodać pkt 3 w brzmieniu:

„3) uczestnicy akcji ratunkowych.”,

- przyjąć

b) w ust. 5 wyrazy „które cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej powinien posiadać” zastąpić wyrazami „które powinien posiadać
cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”;

- przyjąć

6) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1 w lit. a skreślić wyraz „zawód,”;

- odrzucić

7) w art. 24 w ust. 1 wyrazy „ogranicza się do” zastąpić wyrazem „obejmuje”;

- odrzucić

Uwaga: konsekwencją poprawki są odpowiednie zmiany gramatyczne w pkt 1-4 tego
ustępu.

8) w art. 31 ust. 5 nadać brzmienie:

„5. Okres ważności wizy pobytowej może wynosić:
1) dla wizy krótkoterminowej do 3 lat;
2) dla wizy długoterminowej do 5 lat.”;

- odrzucić

9) w art. 57:



a) w ust. 1 w pkt 10 po wyrazach „art. 50” dodać przecinek i wyrazy „art. 59”,

- przyjąć

b) w ust. 3 po wyrazach „status uchodźcy” dodać wyrazy „oraz małoletniemu
cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przebywającemu na tym terytorium bez opieki rodziców”;

- przyjąć

10) art. 59 nadać brzmienie:
„Art. 59. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

przed upływem terminu ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, chyba że uzyskał kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony lub zezwolenie na osiedlenie się.”;

- przyjąć

11) w art. 62 w ust. 2 skreślić wyrazy „właściwego ze względu na miejsce zamieszkania”;

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawką nr 13a.

12) w art. 64 po ust. 6 dodać ust. 7 w brzmieniu:

„7. Nielegalny pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa
okresy pobytu wymagane do uzyskania zezwolenia na osiedlenie się, o których
mowa w ust. 1.”;

- odrzucić

13) w art. 70:

a) w ust. 2 skreślić wyrazy „właściwego ze względu na miejsce jego pobytu”,

- przyjąć

b) w ust. 7 po wyrazach „Ministra Obrony Narodowej” dodać wyrazy „Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego”;

- przyjąć
14) w art. 95:

a) ust. 2 nadać brzmienie:

„2. Obowiązek doprowadzenia cudzoziemca do granicy wykonuje komendant
wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.”,

b) po ust. 2 dodać ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Obowiązek doprowadzenia cudzoziemca do granicy państwa, do którego
następuje wydalenie lub do portu lotniczego albo morskiego tego państwa
wykonuje Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży
Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w którym cudzoziemiec przekracza
granicę.”;



- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 14 należy głosować łącznie z poprawką nr 19.

15) w art. 98 w ust. 1 po wyrazie „powiatowy” dodać wyraz „(miejski)”;

- przyjąć

Uwaga: poprawkę nr 15 należy głosować łącznie z poprawką nr 16.

16) w art. 125 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „powiatowy” dodać wyraz „(miejski)”;

- przyjąć

17) w art. 142 w ust. 2 w zdaniu wstępnym po wyrazach „Prezesa Urzędu” dodać wyrazy „lub
jego zastępcy”;

- przyjąć

18) w art. 154 po ust. 3 dodać ust. 4-6 w brzmieniu:

„4. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
cudzoziemcowi, którego dane znajdują się w wykazie, wojewoda jest obowiązany
zwrócić się o przekazanie informacji w zakresie niezbędnym do ustalenia, czy pobyt
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa  i porządku
publicznego także do Prezesa Urzędu.

5. W decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
określa się termin, w którym cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Do decyzji tej stosuje się odpowiednio przepisy o
postępowaniu w sprawie zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. W przypadku gdy cudzoziemiec opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 5, jego danych nie umieszcza się
w wykazie, chyba że wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa
albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.”;

- przyjąć

19) po art. 162 dodać art. 162a w brzmieniu:
„Art. 162. Zadania określone w art. 95 ust. 2a do dnia 31 grudnia 2003 r. wykonuje

komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca.”;

- przyjąć

Warszawa, dnia 21 maja 2003 r.

Sprawozdawca Zastępca Przewodniczącego Komisji
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