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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

(druk nr 144) 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa zmienia przepisy dotyczące zasad przesiedlenia i relokacji cudzoziemców.  

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy ma ona na celu dostosowanie przepisów 

ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

postanowień decyzji Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 września 2015 r. ustanawiającej środki 

tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji (Dz. Urz. UE L 

239 z 15.09.2015, str. 146) oraz decyzji Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. 

ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch 

i Grecji (Dz. Urz. UE L 248 z 24.09.2015, str. 80). 

Ustawa wydłuża – z 7 do 45 dni – termin na przekazanie informacji o możliwym 

zagrożeniu dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa 

i porządku publicznego, spowodowanym ewentualnym wjazdem i pobytem przesiedlanego 

lub relokowanego cudzoziemca na terytorium Polski. W szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, ustawa pozwala przedłużyć (nowy) czterdziestopięciodniowy termin na 

przekazanie informacji, o kolejne 14 dni. Tak jak dotychczas informacje o zagrożeniu 

przekazywane mają być Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców, na jego wniosek, przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a także w razie potrzeby, przez inne organy.  
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Ustawa zakłada, że dokonanie przesiedlenia lub relokacji nie będzie możliwe, jeżeli 

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców otrzyma choćby jedną informację potwierdzającą 

możliwość wystąpienia zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ustawa rezygnuje także z obowiązującego obecnie 

domniemania, iż nieprzekazanie informacji w terminie oznacza brak takiego zagrożenia. 

Ostania wprowadzana zmiana przewiduje, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców nie 

będzie składał wniosku o przekazanie informacji o możliwym zagrożeniu dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w stosunku do 

cudzoziemca, który nie ukończył trzynastu lat. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 16. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2016 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 290).  

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych. Komisja wprowadziła do ustawy przepis przejściowy przesądzający, że 

w postępowaniach wszczętych na podstawie przepisów dotychczasowych i niezakończonych 

do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy nowe. W trakcie drugiego czytania (na 

posiedzeniu Sejmu), nie zgłoszono dodatkowych poprawek. Ustawa została uchwalona 

w brzmieniu przedłożenia rządowego, ze zmianami wynikającymi z poprawek komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Przepis art. 86f ust. 4 stanowi, że w przypadku, gdy 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 

to cudzoziemiec nie podlega przesiedleniu (pkt 1). Jednocześnie przepis ten pomija 

analogiczne rozstrzygnięcie, w przypadku relokacji. Stanowi bowiem jedynie, że Szef Urzędu 

do Spraw Cudzoziemców zawiadamia właściwy organ, że cudzoziemiec nie został 

zakwalifikowany do relokacji (pkt 2). Zasadnym powinno być skorygowanie przepisu, tak 

aby brak możliwości relokacji, tak jak w przypadku przesiedlenia, wynikał expressis verbis, 

z przepisów ustawy.  
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Przy postulowanej zmianie uwzględnić też należy, że nienowelizowany art. 86c już teraz 

stanowi o cudzoziemcu „zakwalifikowanym do przesiedlenia lub relokacji”. Jeśli 

cudzoziemiec zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji (z art. 86c) to cudzoziemiec 

w stosunku, do którego miała miejsce procedura z art. 86f ustawy (a nie cudzoziemiec jeszcze 

przed tą procedurą), to zasadnym powinno być ujednolicenie przepisów ustawy, także w tym 

aspekcie. 

Nielogicznym wydaje się także sformułowanie art. 86f ust. 4, zgodnie z którym Szef 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje o niezakwalifikowaniu do relokacji, organ 

państwa, z którego „ma nastąpić” relokacja. Jeśli cudzoziemiec nie zostanie zakwalifikowany 

do relokacji, to powiadomić można państwo, z którego „miała nastąpić”, a nie „ma nastąpić”, 

relokacja. 

Jeśli przyjąć powyższe założenia, to przedstawiona propozycja poprawki porządkuje 

(uzupełnia i ujednolica) przepisy ustawy. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1, w art. 86f: 

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„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, cudzoziemiec ten nie zostaje zakwalifikowany do przesiedlenia 

lub relokacji.”, 

b) po ust. 4 dodaje się ust. … w brzmieniu: 

„…. Szef Urzędu zawiadamia właściwy organ państwa członkowskiego, z którego 

terytorium miała nastąpić relokacja, że cudzoziemiec nie został zakwalifikowany do 

relokacji.”. 

Niezależnie od przedstawionej wyżej propozycji poprawki zauważyć trzeba, że 

obowiązujący dotychczas art. 86f sugeruje, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wyraża 

zgodę na rozpoczęcie relokacji cudzoziemca albo odmawia wyrażenia zgody na relokację 

(jednocześnie przepis ten pomijał przesiedlenie). Projektowane przepisy zakładają jedynie, że 

cudzoziemiec nie został zakwalifikowany do relokacji (lub przesiedlenia). W tym kontekście 

można zadać pytanie, czy przepisy ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej nie powinny stanowić o formie w jakiej ma dojść do 

zakwalifikowania do relokacji lub przesiedlenia. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


