
Warszawa, dnia 3 marca 2008 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Karcie Polaka

oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(druk nr 75)

I. Cel i przedmiot ustawy

Uchwalona przez Sejm w dniu 29 lutego b.r. ustawa nowelizuje ustawę z dnia

7 września 2007 r. o Karcie Polaka, która wejdzie w życie 29 marca b.r. Nowelizacja między

innymi:

1) dostosowuje określenie wizy zawarte w art. 5 ust. 1 ustawy o Karcie Polaka do

nomenklatury wprowadzonej przez ustawę z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale

Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji

Wizowej; zgodnie z nowymi przepisami do wjazdu i  nieprzerwanego pobytu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uprawnia wiza pobytowa krajowa (wiza pobytowa

jednolita natomiast - do wjazdu i  nieprzerwanego pobytu na terytorium państw obszaru

Schengen);

2) umożliwia konsulom występowanie do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

a w razie potrzeby także do innych organów administracji publicznej, o przekazanie

informacji, czy zachodzą okoliczności zobowiązujące do odmowy przyznania Karty

Polaka, tj. czy w odniesieniu do określonego wnioskodawcy przemawiają za tym względy

obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku publicznego Rzeczypospolitej

Polskiej lub czy wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów

Rzeczypospolitej Polskiej;

Nowelizacja uchyla także art. 30 ustawy o Karcie Polaka, który wprowadzał

w legislacyjnie wadliwy sposób zmiany do ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Prawidłowe zmiany tej ostatniej

ustawy zawarte są w art. 2 nowelizacji.
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II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa stanowi rezultat prac Sejmu nad projektem rządowym wniesionym 20 lutego

b.r. (druk sejmowy nr 226). W toku tych prac nie dokonano żadnych zmian merytorycznych.

III. Uwaga szczegółowa

Należy uznać za niepotrzebne różnicowanie terminu wejścia w życie art. 1 i art. 2

nowelizacji. Zgodnie z przepisem o wejściu ustawy w życie (art. 3) art. 1 nowelizacji -

zawierający zmiany w ustawie o Karcie Polaka - wchodzi w życie 28 marca, zaś art. 2 -

zawierający zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków

publicznych – z dniem 29 marca 2008 r. Zgodny z Zasadami Techniki Prawodawczej byłby

jednolity termin wejścia w życie całej opiniowanej ustawy, pokrywający się z terminem

wejścia w życie ustawy o Karcie Polaka, tj. 29 marca 2008 r.
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