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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy 

 

 - o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz 
ustawy o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 

 
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Prezes Rady 
Ministrów. 

 

 

(-) Donald Tusk 



Projekt 

 

 

U S T A W A 

z dnia                                  

                          

 

 

o zmianie ustawy o Karcie Polaka oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowot-

nej finansowanych ze środków publicznych  

 

Art.  1.  W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1280) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Posiadacz Karty Polaka może ubiegać się o zwolnie-

nie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku o wy-

danie wizy pobytowej krajowej lub refundację tej opła-

ty.”; 

2) w art. 9 w ust. 5 po pkt 3 skreśla się przecinek i skreśla 

się pkt 4; 

3) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Przed wydaniem decyzji o przyznaniu Karty 

Polaka właściwy konsul może zwrócić się 

do Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego, a w razie potrzeby także do in-

nych organów administracji publicznej,  

z wnioskiem o przekazanie informacji, czy 

wobec wnioskodawcy zachodzą okoliczno-

ści, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6. 

2.  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrzne-

go i inne organy administracji publicznej 



przekazują informacje, o których mowa 

w  ust. 1, w terminie 14 dni od dnia otrzy-

mania wniosku o ich przekazanie. Nieprze-

kazanie informacji w tym terminie uznaje się 

za równoważne z brakiem okoliczności, 

o  których mowa w art. 19 pkt 5 i 6.”; 

4) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1.  Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 ust. 1, są 

udostępniane za pośrednictwem urządzeń teleinfor-

matycznych, bez konieczności składania pisemnych 

wniosków, ministrowi właściwemu do spraw we-

wnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom 

oraz organom Policji i Straży Granicznej, w zakresie 

niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych 

tych organów.”;  

5) uchyla się art. 30. 

 

Art.  2. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, 

z  późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje 

się pkt 9 w brzmieniu: 

„9)  art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. 

o  Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280).”; 

2) w art. 13a pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2)  o których mowa w art. 12 pkt 2-5 i 9 oraz w art. 12a”; 

3) w art. 97 w ust. 3 pkt 2a otrzymuje brzmienie: 

„2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udziela-

nych osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 

oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3;”; 
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4) w art. 108 ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

„1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadcze-

niodawcy, mającemu siedzibę na terenie wojewódz-

twa, z którym zawarto umowę o udzielanie świad-

czeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych na terenie danego woje-

wództwa osobom, o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 

6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem  

ust. 2.”. 

 

Art.  3. Ustawa wchodzi w życie z dniem 28 marca 2008 r., z wyjąt-

kiem art. 2, który wchodzi w życie z dniem 29 marca 2008 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, 

poz. 1110, Nr 138, poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1411  
i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, 
Nr  170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249, poz. 1824 oraz z 2007 r. 
Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82, poz. 559, Nr 115, poz. 793, Nr 133, poz. 922, Nr 166, poz. 1172 
i Nr 171, poz. 1208. 
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U Z A S A D N I E N I E 

 

 

Nowelizacja wynika z konieczności: 

− dostosowania brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy do terminologii w zakresie wiz, 

obowiązującej po wejściu Polski do strefy Schengen (zamiast wyrażenia 

„wiza pobytowa długoterminowa uprawniająca do wielokrotnego wjazdu” 

funkcjonuje obecnie wyrażenie „wiza pobytowa krajowa”), 

− umożliwienia konsulom występowania do Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów administracji 

publicznej, o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6, 

− uchylenia art. 30 ustawy o Karcie Polaka i dokonania odpowiedniej noweli-

zacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-

nansowanych ze środków publicznych. 

Termin wejścia w życie ustawy wynika z konieczności umożliwienia praktyczne-

go stosowania przepisów ustawy. Wejście w życie przepisu art. 2 z dniem 

29  marca 2008 r. zapobiegnie sytuacji, w której (przez jeden dzień) w ustawie 

o  świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wy-

stępowałoby odwołanie do Karty Polaka, zaś sama ustawa o Karcie Polaka nie 

weszłaby jeszcze w życie. 

Zgodnie z opinią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wyrażoną w piśmie 

z  dnia 6 lutego 2008 r., projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 



OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

 

1.  Podmioty, na które oddziałuje projekt:  

–  konsulowie Rzeczpospolitej Polskiej i placówki konsularne, 

–  Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy administracji 

 publicznej. 

2. Uzgodnienia i konsultacje 

Projekt został uzgodniony z członkami Rady Ministrów, Szefem Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz z wybranymi komórkami organizacyj-

nymi KPRM – zgłoszone uwagi uwzględniono. Projekt został ponadto, 

zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności lobbingowej 

w  procesie stanowienia prawa, umieszczony na stronie Biuletynu Informa-

cji Publicznej KPRM – uwag w tym trybie nie zgłoszono. 

3. Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa 

i  budżety jednostek samorządu terytorialnego 

Brak wpływu. 

4. Wpływ regulacji na rynek pracy 

Brak wpływu. 

5. Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 

na funkcjonowanie przedsiębiorstw 

Brak wpływu. 

6. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny 

Brak wpływu. 
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