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SPRAWOZDANIE

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH

o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o
zmianie ustawy o cudzoziemcach (druk nr 1966).

Marszałek Sejmu, zgodnte z art. 73 ust. 1 regulaminu Sejmu - skierował w dniu

8 nraja 2009 r. powyiszy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do

pierwsze go czytutta.

Komisja Administracji i Spraw Wbwnętrznych po przeprowadzeniu pierwszego

czytanta t rozpatrzentu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 19 maja 2009 r. oraz

wysłuchaniu oświadczen|a przedstawiciela Komitetu Integracji Europejskiej, ze przedmiot

projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej,

wnosl:

Wy s o k i S e j m uchwalić raczyzałączonvprojektustawy.

Warszawa, dnia 19 maia 2009 r.

Prz ewo d n|c Zący Komi sj i
Sprawozdawca

l-l Mirosław Pawlak l-l Marek Biernacki
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Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia       2009 r. 

 

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz ustawy o cudzoziemcach 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.1)) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) dane biometryczne – wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych pobrane 
w celu umieszczenia w dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji 
Genewskiej w formie elektronicznej;”; 

2) w art. 89i: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje się 
po pobraniu danych biometrycznych cudzoziemca.”, 

b) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

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

6. Kartę pobytu wydaje się po dostarczeniu przez cudzoziemca 3 fotogra-
fii.”; 

3) po art. 89i dodaje się art. 89ia i 89ib w brzmieniu: 

„Art. 89ia. W dokumencie podróży przewidzianym w Konwencji Genew-
skiej zamieszcza się dane i informacje, o których mowa w załącz-
niku do Konwencji Genewskiej, oraz dane biometryczne. 

Art. 89ib. 1. Cudzoziemiec odbiera dokument podróży przewidziany w Kon-
wencji Genewskiej osobiście, co potwierdza własnoręcznym pod-
pisem. 

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 

818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 216, poz. 1367 i Nr 234, poz. 1570. 
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2.  Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej dla 
małoletniego może odebrać jeden z rodziców lub opiekunów. Ma-
łoletni, który ukończył 13 lat lub osoba ubezwłasnowolniona, od-
bierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej jedne-
go 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 doku-
mencie są zgodne ze stanem faktycznym.”; 

4) art. 89m otrzymuje brzmienie: 

„Art. 89m.  Wymiana lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzia-
nego w Konwencji Genewskiej następuje na wniosek cudzoziem-
ca, po pobraniu jego danych biometrycznych.”; 

5) art. 89o otrzymuje brzmienie: 

„Art. 89o. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze roz-
porządzenia: 

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

2) wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego 
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genew-
skiej, uwzględniając dane, o których mowa w art. 8, dotyczą-
ce cudzoziemca i małoletnich dzieci towarzyszących cudzo-
ziemcowi, 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 cudzo-
ziemca.”; 

6) w art. 121: 

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz pkt 1 w ust. 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postano-
wieniach, decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadcze-
niach tożsamości, kartach pobytu i dokumentach podróży przewidzia-
nych w Konwencji Genewskiej, informację, czy cudzoziemiec jest ma-
łoletnim bez opieki, dane, o których mowa w art. 8, oraz dane biome-
tryczne, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których 
mowa w pkt 1;”, 

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Dane biometryczne przechowuje się do dnia odebrania przez cudzo-
ziemca dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, 
a w przypadku jego nieodebrania, do dnia upływu ważności tego do-
kumentu.”. 
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Art. 2. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 
1694, z późn. zm.2)) po art. 133 dodaje się art. 133a w brzmieniu: 

„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 Genew-
skiej, przetwarzanych w rejestrze spraw o nadanie statusu u-
chodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o udzielenie 
pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu u-
chodźcy.”. 

 

Art. 3. 

Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 89o ustawy zmienianej w art. 1 za-
chowują moc do czasu wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych wyda-
nych na podstawie art. 89o ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szą ustawą, jednakże nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej 
ustawy. 

 

Art. 4. 

Dokumenty podróży przewidziane w Konwencji Genewskiej wydane na podstawie 
dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wyda-
ne. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2009 r. 

 

 

 

 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 

818 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1367, Nr 227, 
poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33 i Nr 31, poz. 206. 


