
 

 

ul. Wiejska 6, 00-902 Warszawa, tel. 22 694-90-97, fax 22 694-91-06, e-mail: Szymon.Giderewicz@senat.gov.pl 

Warszawa, dnia 12 kwietnia 2017 r. 

Opinia do ustawy o ratyfikacji  

Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Kazachstanu 

o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 2016 r. 

(druk nr 473) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wyraża zgodę na ratyfikację Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Republiki Kazachstanu o readmisji osób, podpisanej w Warszawie dnia 22 sierpnia 

2016 r. (zwanej w dalszej części opinii „Umową”). 

Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy zawarcie Umowy zapewni skuteczną 

współpracę między obydwoma państwami w ramach międzynarodowych działań 

podejmowanych na rzecz zapobiegania i zwalczania nielegalnej migracji. 

Postanowienia Umowy obejmują: 

1) określenie zasad readmisji obywateli państw obydwu stron oraz obywateli państw 

trzecich lub bezpaństwowców, którzy nielegalnie wjechali, przebywają lub zamieszkują 

na terytorium strony Umowy, i których ta strona zgodnie ze swoimi przepisami 

wewnętrznymi ma prawo wydalić z terytorium swojego państwa, 

2) katalog formalności, których spełnienia może domagać się strona wezwana za 

pośrednictwem wniosku do przyjęcia osoby na terytorium swojego państwa (strona 

rozpatrująca wniosek) przez stronę wnioskującą,  

3) sposób postępowania w przypadku omyłkowej readmisji (gdy już po przekazaniu osoby 

okaże się, że przesłanki do jej przekazania zostały błędnie uznane za spełnione),  

4) zasady sporządzania wniosku o readmisję i jego przesyłania oraz zasady udzielania 

odpowiedzi na ten wniosek, 
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5) zasady realizowania readmisji przyspieszonej (w przypadku gdy nie ma żadnych 

wątpliwości co do spełnienia przesłanek uzasadniających spełnienie obowiązku 

readmisji),  

6) dowody potwierdzające lub uprawdopodabniające posiadanie przez osobę podlegającą 

readmisji obywatelstwa państwa strony rozpatrującej wniosek, 

7) dowody pozwalające potwierdzić fakt nielegalnego wjazdu z terytorium strony 

rozpatrującej wniosek lub potwierdzić legalny pobyt lub zamieszkanie osoby 

podlegającej readmisji na terytorium tej strony, 

8) możliwość przeprowadzenia rozmowy z osobą podlegającą readmisji (określono sposób 

przeprowadzania rozmów przez przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urząd 

konsularny państwa rozpatrującego wniosek, jeżeli nie jest możliwe ustalenie 

obywatelstwa osoby podlegającej readmisji na podstawie dokumentów wymienionych 

w umowie), 

9) terminy przesłania wniosku o readmisję i udzielania na niego odpowiedzi, 

10) warunki przekazania osoby i rodzaj transportu wykorzystywanego do tego celu, 

11) zasady tranzytu przez terytorium państwa drugiej strony, 

12) zasady wykonywania eskorty przez funkcjonariuszy konwojujących osoby podlegające 

readmisji, 

13) zasady pokrywania kosztów transportu i tranzytu, 

14) zasady ochrony przekazywanych i przetwarzanych w związku z realizacją umowy 

danych osobowych, 

15) właściwe organy, którym powierzono zadanie realizowania umowy, 

16) lotnicze przejścia graniczne wyznaczone przez strony, na których realizowane będzie 

przekazywanie osób podlegających readmisji oraz przez które realizowany będzie 

tranzyt takich osób, 

17) możliwość przeprowadzania spotkań i konsultacji ekspertów oraz wymiany informacji, 

18) zasady rozwiązywania sporów, 

19) kwestie wejścia w życie umowy, jej zmiany oraz utraty mocy obowiązującej. 

Kwestia współpracy z Kazachstanem w zakresie wykonywania readmisji nie była 

dotychczas uregulowana w wiążących obydwie strony umowach międzynarodowych. 
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Umowa dotyczy spraw określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji. Z tych 

względów zasadnym jest tryb związania Polski Umową za uprzednią zgodą na ratyfikację 

wyrażoną w ustawie. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 39. posiedzeniu w dniu 7 kwietnia 2017 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 1348). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowych: Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Spraw 

Zagranicznych. Komisje nie wprowadziły poprawek do projektu. Sejm uchwalił ustawę 

w brzmieniu przedłożenia rządowego.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

Główny legislator 


