
 

 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 7 sierpnia 2015 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 10 lipca 2015 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: 

a) w pkt 5, w art. 9 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) jest w toku lub zakończyło się postępowanie w sprawie: 

a) udzielenia ochrony międzynarodowej albo pozbawienia statusu uchodźcy 

lub ochrony uzupełniającej, 

b) udzielenia albo pozbawienia azylu wobec cudzoziemca,”, 

b) w pkt 27, w art. 69c w ust. 2 wyrazy „udzielania lub pozbawiania ochrony 

międzynarodowej” zastępuje się wyrazami „udzielania ochrony międzynarodowej, 

pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej”; 

2)  w art. 1 w pkt 10, w art. 34 w ust. 2 w pkt 1 skreśla się wyrazy „pod względem 

faktycznym lub prawnym”; 

3)  w art. 1 w pkt 16, w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „, oraz konieczność zapewnienia 

czytelności i kompletności tych wzorów”; 

4)  w art. 1 w pkt 27, w art. 69e skreśla się ust. 2; 

5)  w art. 1 w pkt 27, w art. 69f ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Adwokat albo radca prawny może odmówić z ważnych powodów 
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udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując cudzoziemca uprawnionego 

o innych adwokatach, radcach prawnych lub osobach, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa. 

3. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 2, może odmówić z ważnych powodów 

udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. Organizacja pozarządowa prowadząca 

działalność pożytku publicznego uprawniona do udzielania nieodpłatnej pomocy 

prawnej, zatrudniająca tą osobę, informuje cudzoziemca uprawnionego 

o adwokatach, radcach prawnych lub osobach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 

udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej na obszarze województwa.”; 

6)  w art. 1 w pkt 27, w art. 69k: 

a) w ust. 2 w pkt 3 po wyrazie „zatrudnia” dodaje się wyrazy „radcę prawnego lub”, 

b) w ust. 5 w pkt 2 po wyrazie „listę” dodaje się wyrazy „zatrudnionych radców 

prawnych lub”; 

7)  w art. 1 w pkt 27, w art. 69k w ust. 4 skreśla się wyraz „administracyjnej”; 

8)  w art. 1 w pkt 27, w art. 69l w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2” 

zastępuje się wyrazami „art. 16 ust. 3”;  

9)  w art. 1 po pkt 55 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w dziale II tytuł rozdziału 6 otrzymuje brzmienie: 

„Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub 

zastosowanie aresztu dla cudzoziemców w postępowaniu w sprawie udzielenia 

ochrony międzynarodowej”;”; 

10)  w art. 1 w pkt 58, w art. 88a w ust. 3 w pkt 3 po wyrazie „małoletnimi” dodaje się wyrazy 

„bez opieki”; 

11)  w art. 1 w pkt 62, w art. 89ca skreśla się wyrazy „pełniącego funkcję ośrodka”; 
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12)  w art. 11 w pkt 19: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „rozdział 5a” zastępuje się wyrazami 

„rozdział 6”, 

b) rozdział 5a oznacza się jako rozdział 6; 

13)  po art. 18 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Przepisy art. 53 i art. 54e ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, w zakresie pouczenia o prawie do nieodpłatnej pomocy 

prawnej, stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.”; 

14)  w art. 20 po wyrazach „i art. 69m” dodaje się wyrazy „, pkt 71”. 

 

 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 



 

 

U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 7 sierpnia 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych 

innych ustaw i uchwalił do niej 14 poprawek.  

 

Poprawka nr 1 ujednolica przepisy ustawy. 

Rozpatrzona ustawa co do zasady stanowi o „postępowaniu w sprawie pozbawienia 

statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej” (tytuł rozdziału 2 w dziale II, art. 54a – 54d, 

art. 54f, art. 69c-69e i nast.). Jedynie art. 9 pkt 1 oraz art. 69c ust. 2 tą samą instytucję określa 

„postępowaniem w sprawie pozbawienia ochrony międzynarodowej”. 

 

Poprawka nr 2 ujednolica przepisy ustawy z przepisami kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Zgodnie z art. 4 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje się 

przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Modyfikacją normy kodeksowej jest m. in. art. 34 ust. 2 pkt 1 dotyczący terminów 

załatwienia sprawy. Stanowi on, że jeśli sprawa jest „szczególnie skomplikowana pod 

względem faktycznym lub prawnym”, termin na załatwienie sprawy może być przedłużony 

do 15 miesięcy. Kodeks postępowania administracyjnego posługuje się pojęciem „sprawy 

szczególnie skomplikowanej” bez precyzowania, że jest to sprawa skomplikowana „pod 

względem faktycznym lub prawnym”, choć bez wątpienia kodeksowe rozumienie „spraw 

szczególnie skomplikowanej” obejmuje każdą sprawę skomplikowaną zarówno pod 

względem faktycznym jak i prawnym. 

 

Poprawka nr 3 uzupełnia przepis upoważniający do wydania rozporządzenia 

o brakujące wytyczne. 

Zgodnie z art. 60 ust. 1 pkt 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej właściwy minister określi, w drodze rozporządzenia wzór 
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tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca uwzględniając dane, które powinny 

być w nich zawarte, określone w art. 56 ust. 1 ustawy. Wytyczną do wydania rozporządzenia 

uznać należy za pozorną. Odsyła bowiem do przepisów, które organ upoważniony powinien 

brać pod uwagę niezależnie od tego, czy ta dyrektywa została sformułowana w upoważnieniu, 

czy też nie. Zgodnie z upoważnieniem, jedyną wskazówką do określenia treści 

rozporządzenia jest zakres informacji ujęty w zaświadczeniu tożsamości cudzoziemca. 

Tymczasem stwierdzić można, że minister właściwy do spraw wewnętrznych, wydając 

rozporządzenie określające wzór zaświadczenia tożsamości, musiałby brać pod uwagę 

przepisy zakreślające zakres informacji podawanych w zaświadczeniu nawet wtedy, gdy nie 

uzyskałby takiej wytycznej wprost w przepisie upoważniającym (w przeciwnym razie 

rozporządzenie pozostawałoby w sprzeczności z normami ustawowymi). Sam zakres 

informacji zamieszczonych w zaświadczeniu jest bowiem wprost wskazany w ustawie (jest 

w tym wypadku materią ustawową), a rozporządzenie określać ma jedynie wzór 

zaświadczenia. Stopień szczegółowości wytycznych powinien być dostosowany do zakresu 

spraw przekazanych do uregulowania. Z uwagi na fakt, iż rozporządzenie określać ma jedynie 

wzór zaświadczenia, poprawka formułuje dość ogólnikową wytyczną zapewnienia 

czytelności i kompletności wzoru. 

Poprawka nr 4 skreśla przepis stanowiący, że nieodpłatna pomoc prawna dla 

cudzoziemców nie stanowi przychodu w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym. 

Przepis art. 69e ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej może stać się źródłem wątpliwości co do skutków podatkowych 

udzielenia analogicznej pomocy na podstawie innych ustaw, jak chociażby pomocy prawnej 

finansowanej ze środków publicznych, udzielanej na etapie postępowania sądowego (pomoc 

prawna z urzędu). W przypadku takiej pomocy ustawodawca nie wyartykułował wprost 

jakichkolwiek wyłączeń z reżimu podatkowego, ale też – co należy w tym miejscu podkreślić 

– okoliczność, że nie podlega ona opodatkowaniu podatkiem dochodowym, w istocie nie 

wywoływała jak dotąd żadnych kontrowersji. Można więc przyjąć, że w obowiązującym 

stanie prawnym nieodpłatna pomoc prawna gwarantowana przez państwo nie rodzi 

przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,  

a art. 69e ust. 2 ma jedynie walor informacyjny. Należy też zwrócić uwagę, że gdyby 

przedmiotowy przepis miałby nieść za sobą wartość normatywną, to z punktu widzenia 

zupełności ustawy podstawowej dla danej dziedziny spraw, powinien znaleźć swe miejsce 
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bezpośrednio w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, która w sposób 

kompletny normuje wszelkie wyłączenia i zwolnienia podatkowe. Powinien też uwzględnić 

obowiązujący art. 21 ust. 1 pkt 117a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 

zgodnie z którym wolna od podatku dochodowego jest wartość nieodpłatnego świadczenia 

z tytułu pomocy prawnej udzielonej osobie uprawnionej i pobierającej świadczenie z pomocy 

społecznej lub zasiłek rodzinny. W tym ostatnim przypadku pomoc prawna, nie jest pomocą 

gwarantowaną przez państwo, a jest świadczeniem nieodpłatnym udzielanym niezależnie od 

ustawowych uprawnień jej beneficjentów. Stąd obecnie obowiązujące zwolnienie z ustawy 

o podatku dochodowym od osób fizycznych można uznać za uzasadnione. 

Analogiczny przepis – do art. 69e ust. 2 – przewidywała, rozpatrzona przez Senat na 

79. posiedzeniu, ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Senat uznał 

przepis za wadliwy i skreślił go. Sejm podzielił stanowisko Senatu i przyjął poprawkę na 

98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. 

 

Poprawka nr 5 jednoznacznie wskazuje, że odpowiedzialny za udzielanie nieodpłatnej 

pomocy prawnej może jej odmówić tylko z ważnych powodów.  

Przepisy art. 69f ust. 2 i 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zakładają, że nałożony na adwokata, radcę prawnego i osobę 

świadcząca pomoc prawną w organizacji pożytku publicznego, obowiązek poinformowania 

o innych osobach świadczących taką pomoc, aktualizuje się w przypadku odmówienia 

udzielenia pomocy z ważnych powodów, a już nie w przypadku odmówienia udzielenia 

pomocy z powodów innych niż ważne. 

 

Poprawka nr 6 umożliwia świadczenie nieodpłatnej pomocy prawnej przez radcę 

prawnego zatrudnionego w organizacji pożytku publicznego. 

Zgodnie z art. 69f ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nieodpłatnej pomocy prawnej udziela adwokat lub radca prawny 

albo osoba niebędąca adwokatem ani radcą prawnym zatrudniona przez organizację pożytku 

publicznego. Przepis ten wyłącza spod jego literalnego brzmienia radcę prawnego 

zatrudnionego przez taką organizację. Także inne przepisy ustawy (art. 69k ust. 2 pkt 3  

i ust. 5 pkt 2) nie pozwalają na stwierdzenie, że radca prawny zatrudniony przez organizację 
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świadczącą pomoc prawną będzie mógł udzielać nieodpłatnych porad prawnych. Takie 

rozwiązanie należy uznać za nieuzasadnione. Poprawka Senatu usuwa lukę w przepisach. 

 

Poprawka nr 7 uwzględnia, że każde rozstrzygniecie organu administracji kończące 

sprawę co do istoty (w tym wypadku odmowa wpisu na listę organizacji pozarządowej 

prowadzącej działalność pożytku publicznego) jest decyzją administracyjną.  

Propozycja poprawki ujednolica przepisy w powyższym zakresie. Zwraca uwagę, że 

odmowa wpisu z art. 69k ust. 4 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ma postać „decyzji administracyjnej”, a wykreślenie organizacji 

pozarządowej z rejestru, na podstawie art. 69k ust. 7, już tylko formę „decyzji”. 

 

Poprawka nr 8 koryguje odesłanie do odpowiednich przepisów wykonawczych. 

Podstawą do określenia wysokości stawek za czynności adwokackie przed organami 

wymiaru sprawiedliwości nie jest art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 29 ust. 2 Prawa o adwokaturze, 

a jest nią jedynie art. 16 ust. 3 tej ustawy.  

 

Poprawka nr 9 ujednolica przepisy. 

Tytuł rozdziału 6 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: „Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go 

w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie aresztu dla cudzoziemców w postępowaniu 

w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej”. Tymczasem 

zgodnie z nową nomenklaturą rozpatrzonej ustawy przedmiotowe postępowanie jest 

„postępowaniem w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej”. 

 

Poprawka nr 10 ma na celu wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą tylko małoletnich 

bez opieki nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku ani nie stosuje się wobec nich aresztu dla 

cudzoziemców. 

Zgodnie z art. 88a ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zastosowanie „środków wolnościowych” nie jest możliwe, 

wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje, umieszcza się 
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w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców. Zastosowanie art. 88a ust. 3 pkt 3 

w brzmieniu ustalonym w rozpatrzonej ustawie oznacza, iż w przypadku, gdy zachodzą 

przesłanki do umieszczenia wnioskodawcy w strzeżonym ośrodku, sąd wyda postanowienie 

o umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku, natomiast nie umieści tam małoletniego 

pozostającego pod jego władzą rodzicielską. Małoletni cudzoziemiec, w omawianym 

przypadku, zostanie umieszczony w pieczy zastępczej, a więc w placówce innej niż jego 

rodzice lub opiekunowie. Konsekwencją przyjętego rozwiązania jest rozdzielanie rodzin na 

okres, nawet kilku miesięcy. Przepis art. 88a ust. 3 pkt 3 doprowadza do powstania stanu, 

w którym prawo migracyjne wpływa na sytuację prawną grupy wymagającej szczególnego 

traktowania. Należy podkreślić, iż małoletni bardziej odczuwają potrzebę więzi rodzinnych, 

w związku z czym rozdzielanie ich od rodziców negatywnie wpływa na ich rozwój 

emocjonalno - społeczny. Należy również wskazać, iż pracownicy systemu pieczy zastępczej 

nie posiadają specjalistycznej wiedzy w zakresie np. strategii komunikowania się 

z cudzoziemcami, rozwiązywania sytuacji konfliktowych w środowiskach wielokulturowych 

czy identyfikacji osób należących do grupy wrażliwej, co istotnie wpływa na prawidłowe 

sprawowanie opieki nad tą kategorią cudzoziemców. Dodatkowo należy wskazać, iż 

przedmiotowa regulacja wpłynie na powstawanie u cudzoziemców umieszczonych 

w strzeżonym ośrodku dodatkowych niekorzystnych stanów napięć nerwowych, związanych 

z brakiem stałych i bliskich kontaktów z ich małoletnimi dziećmi. Tak więc tego typu 

rozwiązanie jest bezzasadne i, choć pozornie korzystne, to jednak pogarsza sytuację 

małoletnich cudzoziemców.  

 

Poprawka nr 11 ujednolica przepisy ustawy. 

Zgonie z nomenklaturą rozpatrzonej ustawy ośrodek dla cudzoziemców pełniący 

funkcję punktu przyjęć cudzoziemców, którzy złożyli wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, jest „ośrodkiem recepcyjnym”, a nie „ośrodkiem pełniącym funkcję 

ośrodka recepcyjnego”. 

 

Poprawka nr 12 wprowadza właściwe określenie jednostki systematyzacyjnej.  
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Nowododawany rozdział „Przekazanie do innego państwa członkowskiego na podstawie 

rozporządzenia 604/2013 cudzoziemca, który nie ubiega się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej” jest ostatnim rozdziałem w dziale VIII ustawy o cudzoziemcach. 

 

Poprawka nr 13 zakłada, że pouczenie o prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej stanie 

się obligatoryjnym elementem decyzji w sprawach ochrony międzynarodowej, od dnia 

wejścia w życie przepisów dotyczących tej pomocy.  

Pomimo późniejszego wejścia w życie grupy przepisów przyznających z dniem 

1 stycznia 2016 r. uprawnienie do bezpłatnej pomocy prawnej dla cudzoziemców, w terminie 

wcześniejszym (30 dni od dnia ogłoszenia ustawy), mają wejść w życie przepisy art. 53 ust. 1 

i art. 54e ust. 1 o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Przepisy te stanowią o obowiązku zamieszczania w decyzjach z zakresu ochrony 

międzynarodowej pouczenia o prawie do nieodpłatnej pomocy prawnej. Senat uznał, że 

stosowne pouczenie powinno znaleźć swój wyraz, w wydawanych decyzjach, dopiero 

z dniem wejścia w życie przepisów dotyczących nieodpłatnej pomocy prawnej. 

 

Poprawka nr 14 zmierza do zachowania spójności rozpatrywanej ustawy. 

Poprawka zakłada, że załączniki do ustawy określające wzory odpowiednich 

oświadczeń cudzoziemca uprawnionego do nieodpłatnej pomocy prawnej, powinny wchodzić 

w życie w jednym terminie, z ogółem przepisów dotyczącym tej pomocy.  

 


