
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 21 maja 2009 r.

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach

(druk nr 569)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695,

z późn. zm.)

Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) areszt w celu wydalenia - areszt w celu wydalenia w rozumieniu ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694);

2)  (uchylony);
3)  (uchylony);
4) cudzoziemiec - cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o

cudzoziemcach;
<4a) dane biometryczne – wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych pobrane

w celu umieszczenia w dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji
Genewskiej w formie elektronicznej;>

5) dokument podróży - dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany przez organ państwa
obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony
przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym;

6) granica - granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia
12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
poz. 1944);

7)  karta pobytu - dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany;

8) Konwencja Genewska - Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w
Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516);

9) kraj pochodzenia - państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku
cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada
obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje;
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9a) małoletni bez opieki - małoletniego cudzoziemca, który przybywa lub przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych
za niego zgodnie z prawem lub zwyczajem;

9b) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo,
które stosuje rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r.
ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw
Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109), zwane dalej
"rozporządzeniem Rady (WE) nr 343/2003";

10) strzeżony ośrodek - strzeżony ośrodek w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach;

11)  (uchylony).

Art. 89i.
1. Cudzoziemcowi, któremu nadaje się status uchodźcy, wydaje się dokument podróży

przewidziany w Konwencji Genewskiej i kartę pobytu ważną przez okres 3 lat od dnia
wydania.

2. Cudzoziemcowi, któremu udziela się ochrony uzupełniającej, wydaje się kartę pobytu
ważną przez okres 2 lat od dnia wydania.

3. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej jest ważny przez okres 2 lat
od dnia wydania.

[4. Cudzoziemiec, któremu doręczono decyzję o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu
ochrony uzupełniającej, jest obowiązany dostarczyć Szefowi Urzędu 3 fotografie.]

<4. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje się po pobraniu
danych biometrycznych cudzoziemca.>

<5. W dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej wydawanych
cudzoziemcom, od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.

6. Kartę pobytu wydaje się po dostarczeniu przez cudzoziemca 3 fotografii.>

<Art. 89ia.
W dokumencie podróży przewidzianym w Konwencji Genewskiej zamieszcza się dane
i informacje, o których mowa w załączniku do Konwencji Genewskiej, oraz dane
biometryczne.

Art. 89ib.
1. Cudzoziemiec odbiera dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej

osobiście, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
2. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej dla małoletniego może

odebrać jeden z rodziców lub opiekunów. Małoletni, który ukończył 13 lat, lub
osoba ubezwłasnowolniona, odbierają ten dokument osobiście, w obecności
przynajmniej jednego z rodziców lub opiekunów.

3. Cudzoziemiec odbierający dokument przewidziany w Konwencji Genewskiej
sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i dane
biometryczne zamieszczone w tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.>
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[Art. 89m.
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej
następuje na wniosek cudzoziemca. Do wniosku należy dołączyć fotografie.]

<Art. 89m.
Wymiana lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej następuje na wniosek cudzoziemca, po pobraniu jego danych
biometrycznych.>

[Art. 89o.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór:

1) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając
postanowienia załącznika do Konwencji Genewskiej;

2) formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając dane, o których mowa w
art. 8, dotyczące cudzoziemca i małoletnich dzieci towarzyszących cudzoziemcowi, w
zakresie niezbędnym do wymiany lub wydania nowego dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej, a także liczbę fotografii i wymogi
dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.]

<Art. 89o.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
uwzględniając postanowienia załącznika do Konwencji Genewskiej oraz
obowiązek zamieszczania danych biometrycznych;

2) wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając dane, o których mowa
w art. 8, dotyczące cudzoziemca i małoletnich dzieci towarzyszących
cudzoziemcowi, w zakresie niezbędnym do wymiany lub wydania nowego
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;

3) sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach
podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej, który umożliwi
potwierdzenie tożsamości cudzoziemca.>

Art. 121.
<1.> W rejestrach, o których mowa w art. 119:

[1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadczeniach tożsamości, kartach
pobytu i dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej, informację
czy cudzoziemiec jest małoletnim bez opieki oraz dane, o których mowa w art. 8,
dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 1;]

<1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadczeniach tożsamości,
kartach pobytu i dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji
Genewskiej, informację, czy cudzoziemiec jest małoletnim bez opieki, dane, o
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których mowa w art. 8, oraz dane biometryczne dotyczące cudzoziemców
objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 1;>

2) w pkt 2, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu
oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, o których mowa w
pkt 2;

3) w pkt 3, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, kartach pobytu oraz dane, o których
mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których mowa
w pkt 3;

4) w pkt 4, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych, wyrokach sądu i
kartach pobytu oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców
objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 4;

5) w pkt 5, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych i kartach pobytu
oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, którym udzielono
ochrony czasowej;

6) w pkt 6, przechowuje się informacje o podstawie prawnej i dacie pobrania odcisków
linii papilarnych, informacje o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków
linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków oraz
dane osobowe cudzoziemca dotyczące:

a) imienia (imion) i nazwiska,
b) daty i miejsca urodzenia,
c) obywatelstwa;

7)  w pkt 7, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych decyzjach, miejscu i
dacie przekroczenia granicy przez wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której
wnioskodawca występuje, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr
343/2003, oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące wnioskodawcy lub osoby,
w imieniu której wnioskodawca występuje.

<2. Dane biometryczne przechowuje się do dnia odebrania przez cudzoziemca
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, a w przypadku jego
nieodebrania, do dnia upływu ważności tego dokumentu.>

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.

1694, z późn. zm.)

Art. 133.
1.  Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1

lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych od cudzoziemca na
podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, udostępnia się:

1)  organom Policji,
2)  organom Straży Granicznej,
3) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
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4) Szefowi Agencji Wywiadu,
4a) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

5) Ministrowi Obrony Narodowej,
6) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych,
7) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,

7a)  ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;
8) Radzie do Spraw Uchodźców,
9) sądowi,

10) sądowi administracyjnemu,
11) prokuratorowi,
12) wojewodzie,
13) konsulowi,
14) Szefowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Szefowi Służby Wywiadu

Wojskowego,
15) Komendantowi Głównemu Żandarmerii Wojskowej
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.

2.  Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1
lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na
podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, są udostępniane na
pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1, z tym że wniosek o udostępnienie
danych przetwarzanych w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca, któremu wydano decyzję o wydaleniu, może złożyć także Szef Urzędu do
Spraw Cudzoziemców.

3.  Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1
lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca na
podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, można udostępniać,
bez konieczności składania pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 2, za pomocą
urządzeń do teletransmisji danych, podmiotom, o których mowa w ust. 1, które spełniają
łącznie następujące warunki:

1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w Systemie Pobyt kto, kiedy, w
jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywanych zadań.
4.  Organ obowiązany do prowadzenia rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 124 ust.

1 pkt 1 lit. a-h, j-l, n i pkt 2 i 3, art. 124a oraz w art. 132 ust. 2 pkt 4-15, posiada dostęp
do danych przetwarzanych w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust.
1 pkt 1 lit. k i n, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca
na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, w zakresie danych
gromadzonych w rejestrach i ewidencji, które ten organ prowadzi.

5. Organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 i 13, nie udostępnia się danych o podstawie
prawnej i faktycznej wpisu do wykazu.

6.  Dane przetwarzane w Systemie Pobyt udostępnia Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. k - komendant
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wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, komendant oddziału Straży
Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojej
właściwości, dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa w art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. n -
Komendant Główny Straży Granicznej, a dane przetwarzane w rejestrze odcisków linii
papilarnych pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98
ust. 4 i art. 101 ust. 3 - Komendant Główny Policji.

<Art. 133a.
Przepisu art. 133 nie stosuje się do przetwarzania odcisków linii papilarnych pobranych
od cudzoziemca w celu ich zamieszczenia w dokumencie podróży przewidzianym w
Konwencji Genewskiej, przetwarzanych w rejestrze spraw o nadanie statusu uchodźcy
i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy.>


