
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 25 listopada 2010 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

29 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 w pkt 7 w zdaniu wstępnym po wyrazach "w art. 31" dodaje się dwukropek,

pozostałą treść oznacza się jako lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu:

"a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie,

trwających łącznie dłużej niż 3 miesiące.",";

2) w art. 2, w ust. 3 po wyrazach "o cudzoziemcach" dodaje się wyrazy "(Dz. U. z 2006 r.

Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.)";

3) po art. 5 dodaje się art. … w brzmieniu:

"Art. …. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. Nr 217,

poz. 1427) w art. 43 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy

przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na

podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku

posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr
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234, poz. 1694, z późn. zm.) – dokument podróży, tymczasowe

zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na

zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot

Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej

Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej

lub zgody na pobyt tolerowany.".";

4) w art. 7 w ust. 1 użyte po raz pierwszy wyrazy "art. 48g ust. 1" zastępuje się wyrazami

"art. 48g ust. 1 i 4".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2010 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie

ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 4 poprawki.

Mając na względzie regułę, zgodnie z którą racjonalny ustawodawca zamieszcza w

ustawie tylko te wypowiedzi, które mają określoną wartość normatywną, celem uniknięcia

ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych, Senat uchwalił poprawkę nr 1. Nowe

rozwiązanie ustawy zakładające, że okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć

jednego roku, czyni bowiem bezprzedmiotowym zastrzeżenie w art. 31 ust. 1 ustawy, zgodnie

z którym "wiza krajowa uprawnia do (…) kilku pobytów (…) nieprzekraczających łącznie

roku w okresie ważności wizy".

Poprawka nr 2 wskazuje na adres publikacyjny ustawy o cudzoziemcach,

przywoływanej w zmienianym przepisie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji

ludności i dowodach osobistych.

Przyjmując poprawkę nr 3 Senat uznał za zasadne dokonanie stosownych zmian w

ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, tak aby dostosować jej przepisy do

nowych rozwiązań ustawy o cudzoziemcach.

Poprawka nr 4 zmierza do prawidłowego utrzymania w mocy dotychczasowych

przepisów wykonawczych. Senat zauważa, że podstawą obowiązywania, utrzymywanego

w mocy, rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca

2010 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców jest art. 48g ust. 1 i 4 ustawy (rozporządzenie to

zostało wydane zarówno na podstawie ustępu 1, jak i ustępu 4 art. 48g). Wobec czego dla

uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych, związanych z zakresem obowiązywania

rozporządzenia, w przepisie przejściowym należy wskazać również na drugi z przepisów

upoważniających. Nie można bowiem założyć, że rozporządzenie utraciłoby moc jedynie

w części (zgodnie z § 33 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej nie zachowuje się czasowo

w mocy tylko niektórych przepisów aktu wykonawczego).


