SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 8 października 2008 r.

Druk nr 249 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 19 września 2008 r.
ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Marszałek Senatu dnia 23 września 2008 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 8 października 2008 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Mariusz Witczak

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 19 września
2008 r. ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, wprowadza
do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy "25, 28, 30-33 i 46" zastępuje się wyrazami "art. 25, art.
28, art. 30-33 i art. 46";

2)

w art. 1 w pkt 4, w art. 11c w ust. 8:
a) w pkt 1 wyrazy "oraz jego zakres" zastępuje się wyrazami ", zakres wywiadu oraz
miejsce i czas jego przeprowadzania",
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) tryb sprawdzania lokalu, o którym mowa w ust. 2, dokumenty upoważniające do
przeprowadzenia sprawdzenia, a także sposób dokumentowania tych czynności,
uwzględniając konieczność właściwej organizacji przeprowadzania sprawdzenia
lokalu, w tym zawiadomienia cudzoziemca, oraz uzyskania przez Straż Graniczą
informacji o faktycznym miejscu i okolicznościach pobytu cudzoziemca.";

3)

w art. 1 w pkt 6, w art. 13a:
a) w ust. 8 wyrazy "art. 21 ust. 1 pkt 7-10" zastępuje się wyrazami "art. 21 ust. 1 pkt
7-11",
b) w ust. 9 w pkt 2 wyrazy "art. 21 ust. 1 pkt 4 lub 7-10" zastępuje się wyrazami "art. 21
ust. 1 pkt 7-11";

4)

w art. 1 w pkt 11, w art. 21 w ust. 1 w pkt 6 po wyrazie "tranzyt" dodaje się wyrazy "albo
dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem";

5)

w art. 1 w pkt 17, w art. 26 w ust. 6 wyrazy "licząc od daty jej ważności" zastępuje się
wyrazami "w okresie jej ważności";

-3-

6)

w art. 1 w pkt 17, w art. 28 w ust. 1:
a) po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
"7a) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych
studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;",
b) w pkt 8 po wyrazie "dydaktycznym" dodaje się wyrazy ", z wyłączeniem celu,
o którym mowa w pkt 7a";

7)

w art. 1 w pkt 17, w art. 35 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
"7) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.";

8)

w art. 1:
a) w pkt 17 pozostawia się nowe brzmienie art. 25 – 42 ze zdaniem wstępnym
w brzmieniu:
"art. 25 – 42 otrzymują brzmienie:",
b) dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
"17a) uchyla się art. 42a;",
c) zmianę brzmienia art. 43 – 45 umieszcza się w pkt 17b ze zdaniem wstępnym
w brzmieniu:
"art. 43 – 45 otrzymują brzmienie:",
d) dodaje się pkt 17c w brzmieniu:
"17c) uchyla się art. 45a i art. 45b;",
e) zmianę brzmienia art. 46 – 48 umieszcza się w pkt 17d ze zdaniem wstępnym
w brzmieniu:
"art. 46 – 48 otrzymują brzmienie:";

9)

w art. 1 w pkt 29 w lit. b:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"ust. 3-7 otrzymują brzmienie:"
b) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
"7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy, o którym mowa w
ust. 5, może być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do
przekazania informacji zawiadamia wojewodę.".
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