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w odpowiedzi na Pana pisma z dnia 24 lipca 2008 r. (znak: PS-194/08) uprzejmie informujq, i2

do projektu ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niekt\rych innych ustaw zglaszam

nastEpuj4ce uwagi:

1) Art. 1 pkt 3 w zakesie wprowadzaj4cym nowe brzmienie art. l1a ust. 2 ustawy z dnia 13

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (j. Dz. U. z 2006 r. Nr 234. poz. 1694, z poin. zm.) przewiduje,

2e pisma mogq r6wnie2 byi dorgczane w miejscu pracy adresata osobie upowa2nionej przez

pracodawcp do odbioru korespondencji. Tymczasem tak Sqd Najwy2szy, jak i Naczelny S4d

Administracyjny wypowiedzialy siE w kwestii skutecznoSci dorqczania osobie fizycznej przesylek

w miejscu jej pracy. I tak, z treSci postanowienia Sqdu Najwylszego - Izby Adninistracyjnej, Pracy

i Ubezpieczeri Spolecmych z dnia 14 listopada 2002 r. (znak: III RN 115/2002) wynika, iZ

dorEczenie pisma osobie frzycznel w jej miejscu pracy moZe byi dokonane wyl4cznie adresatowi. Z

kolei w postanorvieniu Naczelnego Sqdu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2005 r. (nak: ll FZ

515/2005) Sqd ten zaznaczyl, iz, cyt.: ,,(...) W przypadku, gdy osoba fizyczna wskazala miejsce

pracyjako adres do dorgczeri, dorEczenie w tym miejscu dokonywane w trybie art. 69 ustawy z dnia

30 sierpnia 2002 r. Prawo o postEpowaniu przed s4dami administracyjnymi (Dz. U. 2002 r. Nr 153.

poz. 1270 ze zm.) jest skuteczne tylko w6wczas. gdy pismo odbierze ta osoba frzyczna, nie zai inna

osoba uprawniona do odbioru pism w tym miejscu (zakladzie pracy) (...)". Wprawdzie ostatnie z
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przytoczonych orzeczeh dotyczy inna, niz opisana, sruacji, jednakze moze stanowii cenn4

wskaz6wkg interpretacyj nq.

St4d trudno jest uznai za zgodnE z literq prarva proponowan4 tre36 cytowanego powy2ej

przepisu.

2) Podobnie negatyrvnie nalezy ustosunkowai siq do przewidywanej w art. 1 pkt 4 w czpsci

dotyczqcej nowowprowadzonego do ustawy o cudzoziemcach art. 11c ust. 2 mo2liwosci

dokon)'wania przez funkcjonariuszy ,,sprawdzania lokalu". Z dotychczasowych przepis6w ustawy

o cudzoziemcach wynika obci4zaj4cy cudzoziemca obowi4zek przedstawiania - w wielu sltuacj ach

dotyczqcych np. skladania przez niego wniosku o zezwolenie na osiedlenie sig, zezwolenie na poblt

rezydenta dlugoterminowego (art. 71 ust. 5 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach), czy zezwolenie na

zamieszkanie na czas oznaczony (ej art. 60 ust. 5a pkt 1) - tytulu prawnego do zajmowanego

lokalu mieszkalnego, w kt6rym cudzoziemiec przebywa lub zarnierza przebywal. Nie wydaje siE

zatem koniecznym dokonywanie dodatkowo przez funkcjonariuszy ,,sprawdzania,', o kt6rym jest

mowa w powy2szym przepisie. Wprawdzie projektodawca uzale2nll sprawdzenie w tym

przedmiocie od zgody cudzoziemca (dodany mocE art. I pkt 4 przedlozonego projektu art. 1lc ust.

5), ale powstaje zasadnicza w4tpliwos6 w zakesic mo2liwoSci jej niewyrazenia lub skutk6w

odmowy. Trudno natomiast w takim przypadku m6wii o swobodzie podjgcia decyzji w zakresie

wyra2enia zgody.

3) W krvestii prowadzenia przez Komendanta plac6wki Strazy Granicznej ewidencji, w kt6rej

odnotowuje siE - zgodnie z projektowanym art. I pkt 6 w czqSci dotyczqcej nowowprowadzonego

art. l3a ust. 11 - wydanie, przedluZenie oraz uniewaZnienie przepustki wydawanej cudzoziemcowi

bgd4cemu czlonkiem zalogi morskiej przyplywajqcej do polskiego portu morskiego, w celu zejScia

na l4d i pobytu w granicach miasta portowego. nale2y zwr6cii uwagg na dwa problemy. W

pierwszej kolejno5ci - brak przepisu materialnego, kt6ry bezpoSrednio przyznawalby

komendantowi uprawnienie do prowadzenia takiej ewidencji (z brzmienia ww. artykulu mo2na

wysnud wniosek, 2e ewidencja taka bEdzie prowadzona, jednakZe nie wynika to wprost z Ladnego

przepisu). Po wt6re zaS, nale2aloby okreSlii zakres danych przetwarzanych w ewidencji przepustek

celem uniknigcia sy.tuacj i przetwarzania w niej danych ,.nadmiemych", co jest sprzeczne z zasadq

adekwatnoSci danych w stosunku do cel6w ich przelwarzania, okeSlon4 w art. 26 ust. I pkt 3

ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Powy2sz4 zasadg adekwatnodci danych w stosunliu do cel6w ich przetwarzania naruszai

moZe takze u2ycie w art. 1 pkt 17 w czgSci dotyczqcej art. 25 ust. 4 zwrotu.,inne informacje" oraz

,,w szczeg6lnodci", poprzedzaj4cego katalog danych osobowych, jakie mog4 znale26 sig w wizie.

Podkre6lenia wymaga, iZ z punktu widzenia ochrony danych osobowych istotne jest, aby katalog

informacji, stanowi4cych dane osoborve byl katalogiem zamkniEtym. PowyZsze nie jest natomiast



mozliwe w pzlpadku u2ycia sformulowania, cyt.: ,,(...) wiza mo'e okeslai inne warunki wiazdu.
a takze zawiera(. inne informacje. a w szczeg6lnoSci i....1...

5) Podkreslenia wymaga takze, iz w ceru unikniEcia wqlpliwosci interpretacyjnych, co nare2y
rozumiei pod pojqciem ,,danych cudzoziemca" lub,,dane objgtych wnioskiem dzieci,, nalezaloby
poiEcia te wyjasni. (choiby rozszerzai4c slowniczek poiqciowy do ustawy). Niejednokrotnie
bowiem sformulowanie takie pada w przepisach projektu (np. art. 3g ust. 1 wprowadzony do
ustawy art l pkt 17, czy art. 126 ust.6 pkt 3 i pkt g) nie oke.lai4c, o jakiego rodzaju intbrmacie
chodzi.

6) Podobnie, jak w pkt 4 niniejszego pisma naleZy siE odniedi do u,ytego w przepisach
projektu zwrotu ,,Protok6l kontrori powinien zawiera| w szczeg6lnosci,, (art. 6 pkt 2 w zakresie
nowowprowadzonego do przepis6w ustawy o strazy Granicznej art. 10d ust. r5) oraz
sformuiowania: ',Notatka powinna zawierac w szczeg6lnosci" (art. 6 pkt 2 w zakesie dotycz4cym
art.l0d ust. 16).
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