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M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy 13 kwietnia 2016 r. 

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

(druk nr 144) 

 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.)  

 

[Art. 86f. 

1. Przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca Szef Urzędu zwraca się 

do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów z 

wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

przekazują informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia otrzymania 

wniosku. 

3. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, nie przekaże 

jej w terminie określonym w ust. 2, uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium nie będzie stanowić zagrożenia 

dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego. 

4. Szef Urzędu niezwłocznie po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2, przekazuje 

właściwemu organowi państwa członkowskiego, z którego terytorium ma nastąpić 

relokacja, informację o wyrażeniu zgody na rozpoczęcie relokacji lub odmowie wyrażenia 

zgody na relokację ze względu na zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 

lub ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego.] 

 

<Art. 86f. 

1. Przed przystąpieniem do przesiedlenia lub relokacji cudzoziemca Szef Urzędu zwraca 

się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych 

organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić 

zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego. 

2. Komendanci, o których mowa w ust. 1, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

lub inne organy, do których Szef Urzędu zwrócił się z wnioskiem o przekazanie 
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informacji, o której mowa w ust. 1, przekazują ją w terminie 45 dni od dnia 

otrzymania wniosku. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 2, może być 

przedłużony o 14 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji, o której 

mowa w ust. 1, zawiadamia Szefa Urzędu. 

4. W przypadku gdy przynajmniej jeden z organów obowiązanych do przekazania 

informacji, o której mowa w ust. 1, poinformował Szefa Urzędu, że wjazd 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium 

mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

1) cudzoziemiec ten nie podlega przesiedleniu albo 

2) Szef Urzędu zawiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, z którego 

terytorium ma nastąpić relokacja, że cudzoziemiec nie został zakwalifikowany do 

relokacji. 

5. Szef Urzędu nie występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli cudzoziemiec 

nie ukończył 13. roku życia.> 

 

 

 

 

 

 

 


