UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 7 lutego 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 11 stycznia
2008 r. ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące
poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 13 w ust. 4 w pkt 1 wyraz "i" zastępuje się wyrazem "lub";

2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 13 w ust. 4 w pkt 5 skreśla się wyraz "zbrojnego";

3)

w art. 1 w pkt 7, w art. 14:
a) w ust. 2 wyraz "szczególna" zastępuje się wyrazem "określona",
b) w ust. 3 wyraz "szczególnej" zastępuje się wyrazem "określonej";

4)

w art. 1 w pkt 7, w art. 19 w ust. 2 oraz w art. 20 w ust. 2 wyrazy "cudzoziemcowi,
który" zastępuje się wyrazami "cudzoziemcowi, wobec którego istnieją poważne
podstawy, aby sądzić, że";

5)

w art. 1 w pkt 7, w art. 19 w ust. 3 wyrazy "po opuszczeniu terytorium kraju
pochodzenia" zastępuje się wyrazami "po ostatniej odmowie nadania statusu
uchodźcy";
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6)

w art. 1 w pkt 7, w art. 21 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazie "obywatelstwo" dodaje się
wyrazy "kraju pochodzenia";

7)

w art. 1 w pkt 7, w art. 26 w ust. 4 i 5 wyrazy "3 dni" zastępuje się wyrazami
"7 dni";

8)

w art. 1 w pkt 7, w art. 30 w ust. 2 skreśla się wyraz "dopuszczalną";

9)

w art. 1 w pkt 7, w art. 33:
a) w ust. 4:
-

po wyrazie "doręczenia" dodaje się wyraz "wnioskodawcy",

-

wyrazy "złożenie kolejnego wniosku nie stanowi nadużycia postępowania
w sprawie nadania statusu uchodźcy" zastępuje się wyrazami "złożenie
kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia wydania decyzji o
wydaleniu lub opóźnienia lub zakłócenia wykonania takiej decyzji",

b) dodaje się ust. 5 – 10 w brzmieniu:
"5. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu powinien zawierać
uzasadnienie istnienia słusznego interesu wnioskodawcy we wstrzymaniu
jej wykonania.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć wraz z kolejnym
wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, za pośrednictwem organu
przyjmującego, a w przypadku gdy decyzja o wydaleniu została wydana po
złożeniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy – bezpośrednio do
Szefa Urzędu.
7. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu
powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku w tej
sprawie przez organ przyjmujący lub od dnia otrzymania wniosku
złożonego bezpośrednio do Szefa Urzędu.
8. Strona niezadowolona z decyzji Szefa Urzędu w sprawie wstrzymania
decyzji o wydaleniu może zwrócić się do tego organu o ponowne
rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni od dnia doręczenia decyzji.
9. Szef Urzędu może zmienić lub uchylić decyzję w sprawie wstrzymania
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wykonania decyzji o wydaleniu w każdym czasie w razie zmiany
okoliczności.
10. Decyzja o wstrzymaniu wykonania decyzji o wydaleniu wygasa z mocy
prawa w dniu doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o
nadanie statusu uchodźcy wszczętej na kolejny wniosek, o którym mowa w
ust. 4.";

10)

w art. 1 w pkt 7, w art. 34 w ust. 1 w pkt 1 oraz w ust. 2 w pkt 1:
a) wyrazy "grupy społecznej lub" zastępuje się wyrazami "grupy społecznej, lub
ryzyko doznania poważnej krzywdy albo",
b) po wyrazach "związanych z obawą przed prześladowaniem" dodaje się wyrazy
"lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy";

11)

w art. 1 w pkt 7, w art. 34 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach "nie przesłuchuje się"
dodaje się wyrazy ", chyba że wnioskodawca jest małoletnim bez opieki";

12)

w art. 1 w pkt 7, w art. 58 w ust. 2 wyrazy "zawierającym dane, o których mowa w
art. 56 ust. 1" zastępuje się wyrazami ", o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 2";

13)

w art. 1 w pkt 7, w art. 70 w ust. 5 po wyrazie "prześladowania" dodaje się wyrazy
"lub nowe okoliczności związane z ryzykiem wystąpienia poważnej krzywdy";

14)

w art. 1 w pkt 7, w art. 74 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. W przypadku gdy cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o
zamiarze dobrowolnego powrotu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki
medycznej ulega przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien
opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez
Szefa Urzędu.";

15)

w art. 1 w pkt 7, w art. 75:
a) w ust. 1 wyraz "wnioskodawcy" zastępuje się wyrazem "cudzoziemcowi",
b) skreśla się ust. 2,
c) w ust. 4 wyraz "wnioskodawcy" zastępuje się wyrazem "cudzoziemca",
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d) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
"5. Dobrowolny powrót cudzoziemca odbywa się w sposób zorganizowany przez
Szefa Urzędu.";

16)

w art. 1 w pkt 7, w art. 80 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
"2. Do ewidencji mieszkańców ośrodka wpisuje się dane osobowe cudzoziemca
zawarte w zaświadczeniu tożsamości oraz jego płeć.";

17)

w art. 1 w pkt 7, w art. 89p w ust. 1 po wyrazach "o których mowa" dodaje się
wyrazy "w art. 33 ust. 4 – 9 oraz";

18)

w

art.

1

w

pkt

17

po

wyrazach

"art.

119"

dodaje

się

wyrazy

"w ust. 1";

19)

w art. 10 w pkt 2 wyrazy "w systemie wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym" zastępuje się wyrazami "gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych";

20)

w art. 20 w ust. 1 wyrazy "w art. 18" zastępuje się wyrazami "w art. 18 ust. 1".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, postanowił
wprowadzić do jej tekstu 20 poprawek.

Wprowadzając poprawkę nr 1 Senat kierował się przeświadczeniem, iż każda z
przesłanek "przemoc fizyczna" i "przemoc psychiczna" osobno, mogą świadczyć o fakcie
prześladowania.
Poprawka nr 2, której motywacją było lepsze dostosowanie ustawy do dyrektywy
kwalifikacyjnej, powoduje, iż definicją prześladowania będą objęte wszelkie działania
zmierzające do ukarania z powodu odmowy odbycia służby wojskowej podczas
jakiegokolwiek konfliktu, a nie tylko zbrojnego.
Przyjmując poprawkę nr 4 Senat uznał za konieczne dostosowanie art. 19 ust. 2 i art.
20 ust. 2 ustawy do jej przepisów wcześniejszych. Poprawka powoduje, iż w stosunku do
oceny czy doszło do przestępstwa podżegania do zbrodni, której popełnienie skutkuje
odmową nadania statusu uchodźcy, będzie wymagane jedynie uprawdopodobnienie jego
popełnienia.
Poprawka nr 5 ma na celu usunięcie sprzeczność między przepisami ustawy tj,
między uznaniem za dopuszczalne działanie cudzoziemca, które może wywołać uzasadnione
obawy przed prześladowaniem po opuszczeniu kraju pochodzenia a jednoczesnym prawem
odmówienia cudzoziemcowi nadania statusu uchodźcy, jeżeli obawa przed prześladowaniem
oparta jest tylko na okolicznościach powstałych po opuszczeniu kraju pochodzenia. Poprawka
pozwala Szefowi Urzędu odmówić nadania statusu wyłącznie gdy cudzoziemiec podejmuje
działania dopiero po ostatniej odmowie nadania statusu uchodźcy.
Poprawka nr 7 wydłuża do 7 dni okres na doręczenie lub uznanie za doręczone pisma
wnioskodawcy zamieszkującemu w ośrodku dla cudzoziemców.
Poprawki nr 9 i 17 mają na celu doprecyzować sposób postępowania w sprawie
wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu.
Przyjmując poprawki nr 10 oraz 13 Senat kierował się koniecznością uzupełnienia
treści przepisów ustawy o przesłanki udzielenia ochrony uzupełniającej.

-6Poprawka nr 11 ma zagwarantować wyższe standardy ochrony małoletniemu bez
opieki, w ten sposób że umożliwia jego przesłuchanie, z zachowaniem odpowiednich
warunków, również w przypadku gdy wniosek jest uznawany za oczywiście bezzasadny.
Pozostałe

poprawki

terminologię ustawy.

mają
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doprecyzowujący

bądź

ujednolicający

