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Obserwacja procesu legislacyjnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 
https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12280752 
 
Projekt tworzony jest w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.  
W Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów (http://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/prace-
legislacyjne-rm-i/prace-legislacyjne-rady/wykaz-prac-legislacyjny/7,Wykaz-prac-legislacyjnych-i-programowych-Rady-
Ministrow.html?szukaj=76267) projekt otrzymał nr U21. Niestety nie ma informacji kiedy nastąpił wpis do Wykazu, jednak z 
listu informującego o rozpoczęciu uzgodnień wynika, że nastąpiło to po 11 stycznia 2016 roku. Jest to postępowanie 
niezgodne z par. 31 Regulaminu pracy Rady Ministrów, który brzmi: „Skierowanie do uzgodnień, konsultacji publicznych 
lub opiniowania projektu dokumentu rządowego, który podlega wpisowi do właściwego wykazu prac legislacyjnych albo 
wykazu prac programowych Rady Ministrów, może nastąpić po wpisaniu projektu do danego wykazu.” Na brak dopełnienia 
tego obowiązku zwróciło uwagę w liście z 19 stycznia br. Rządowe Centrum Legislacji. 
Na platformie RPL został upubliczniony 11 stycznia 2016 roku. Jako osobę odpowiedzialną za opracowanie projektu 
wskazano sekretarza stanu Jakuba Skibę. Pisma dotyczące procesu legislacyjnego podpisywał podsekretarz stanu 
Sebastian Chwałek oraz zastępca dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA Jolanta Zaborska. 
 
Projekt jest objęty naszym monitoringiem od 11 stycznia 2016 roku.  
 
W uzasadnieniu do projektu pisze się, że ma on na celu dostosowanie polskich przepisów „do unormowań wynikających z 
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).” 
Projekt ustawy proponuje: 
- wydłużenie „dotychczasowego terminu przewidzianego na przekazanie” przez Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
Komendanta Głównego Policji i Szefa ABW 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, z 7 dni do 30 dni, z możliwością dalszego przedłużenia o 14 dni,” 
- wprowadzenie regulacji przewidującej związanie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazaną mu przez 
którykolwiek z w/w organów „informacją, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić 
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, w miejsce 
domniemania, że w razie braku informacji uważa się, że wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego 
pobyt na tym terytorium nie stanowią zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego.” 
W toku prac rządowych zmieniono czas na przekazanie informacji o tym czy wjazd cudzoziemca do Polski stanowi 
zagrożenie – wydłużając go do 45 dni oraz dopisano regulację stwierdzającą, że tego typu procedury sprawdzającej nie 
stosuje się do cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat. 
 
Najważniejsze spostrzeżenia poczynione w okresie od 11 stycznia do 15 lutego  2016 roku: 
 

 Większość dokumentów umieszczonych na platformie RPL ma formę „wyszukiwalną”. 
 

 Projekt tworzony był bez uprzedniego przygotowania założeń. W piśmie do Stałego Komitetu Rady Ministrów, w 
uzasadnieniu i w OSRze w żaden sposób nie uzasadniono przyczyn podjęcia takiej decyzji.  
 

 Na platformie RPL pierwsze dokumenty umieszczono 11 stycznia 2016 roku. Był to projekt ustawy w wersji z 11 
stycznia 2016 r.  oraz pisma otwierające proces konsultacji publicznych i uzgodnień. 
 

 Zaproszenie do przedstawiania uwag w ramach konsultacji publicznych (z 11 stycznia) skierowano do 5 
organizacji pozarządowych oraz Poradni Prawnej przy UJ i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców 
(UNHCR). Na przedstawienie uwag dano jedynie 9 dni. Zgodnie  z par. 129 Regulaminu pracy Rady Ministrów 
„Wyznaczenie terminu do zajęcia stanowiska w ramach uzgodnień, konsultacji publicznych lub opiniowania krótszego niż 
21 dni od udostępnienia projektu wymaga szczegółowego uzasadnienia.”  W żadnym z udostępnionych na platformie RPL 
dokumentów nie ma  uzasadnienia powodu skrócenia okresu przeznaczonego na konsultacje, opiniowanie i uzgodnienia.  
 

 Projektu nie umieszczono na rządowym portalu konsultacji publicznych http://konsultacje.gov.pl/ 
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  W OSRze z 29 stycznia 2016 roku upublicznionym (1.02.16.) w zakładce „Stały Komitet Rady Ministrów” 
napisano, że otrzymano stanowiska od Stowarzyszenia Interwencji Prawnej oraz Wysokiego Komisarza Narodów 
Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Krótki czas na przedstawienie uwag mógł być jedną z przyczyn otrzymania ich tak 
niewielu. Do 15 lutego nie opublikowano stanowiska przesłanego przez UNHCR. W OSRze napisano, że nie zawierało 
ono uwag.  
 

 Stowarzyszenie Interwencji Prawnej poparło projekt wydłużenia czasu na przedstawienie informacji czy wjazd 
cudzoziemca do Polski może stanowić zagrożenie. Krytycznie zaopiniowało projekt odebrania Szefowi Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców prawa do podejmowania decyzji w kwestii wyrażenia zgody lub odmowy na rozpoczęcie relokacji. Do 15 
lutego Ministerstwo nie opublikowało odpowiedzi na otrzymane uwagi. Natomiast w OSRze napisano, że uwaga SIP nie 
została uwzględniona gdyż: „celem ww. przepisu jest ochrona tak istotnych wartości jak obronność, bezpieczeństwo 
państwa, ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego. Do określenia zaistnienia zagrożenia lub możliwości zaistnienia 
zagrożenia dla tych wartości powołane są inne niż Szef Urzędu organy.” 
 

 Organ wnioskujący (MSW) na przesłanie uwag w procesie uzgodnieniowym wyznaczył termin 7 dni. 
Pozostając w niezgodzie z art. 129 Regulaminu pracy Rady Ministrów nie uzasadniono powodów wyznaczenia terminu  
krótszego niż 21 dni. Prośbę o przedstawienie uwag poza ministerstwami otrzymali szefowie służb specjalnych oraz 
Rzecznik Praw Obywatelskich. Trudno zrozumieć dlaczego w opiniowaniu tego projektu pominięto Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców – choć zaproponowane w nowelizacji zmiany dotyczą właśnie tego urzędu. Do 15 lutego na 
platformie RPL opublikowano uwagi Rządowego Centrum Legislacji, Ministra Koordynatora Służb Specjalnych oraz 
stanowisko Ministra Finansów nie zgłaszające uwag do projektu i MSZ stwierdzające jego zgodność z prawem europejskim. 
 

 Minister Koordynator Służb Specjalnych zaproponował wydłużenie czasu na przedstawienie informacji czy 
wjazd cudzoziemca do Polski może stanowić zagrożenie do 60 dni. Druga uwaga dotyczyła konieczności dopisania, że tego 
typu procedury sprawdzającej nie stosuje się do cudzoziemców, którzy nie ukończyli 13 lat.  
Rządowe Centrum Legislacji zwróciło uwagę na konieczność jednoznacznego sformułowania kiedy informacja uzyskana od 
właściwych organów, że wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Polski mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego - jest wiążąca dla Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców.   
 

 Do 15 lutego  na platformie RPL nie umieszczono odpowiedzi na uwagi zgłoszone w ramach procesu 
uzgodnieniowego, ani żadnych dokumentów świadczących o zorganizowaniu Komisji uzgodnieniowej. Obowiązek 
zajęcia stanowiska wobec uwag zgłaszanych w procesie uzgodnień i opiniowania zapisany jest w par. 43 Regulaminu pracy 
Rady Ministrów. 
 

 29 stycznia podsekretarz stanu w MSW Sebastian Chwałek w liście do Sekretarza Komitetu Stałego Rady 
Ministrów prosi o umieszczenie projektu ustawy w porządku obrad Komitetu. Do listu dołączono nowy (II) projekt ustawy 
datowany na 29 stycznia. Projekt ten uwzględnia uwagę RCL oraz drugą uwagę Ministra Koordynatora Służb Specjalnych. 
Do 15 lutego nie upubliczniono raportu z konsultacji. Obowiązek sporządzenia go wynika z par. 51 RpRM. 
 

 1 lutego br. Sekretarz Stałego Komitetu Rady Ministrów w zgodzie z zapisami par 63. pkt. 2 RpRM poprosiła 
członków Komitetu o przedstawienie uwag do 8 lutego br. 3 lutego MSZ ponownie potwierdził zgodność projektu z prawem 
europejskim, a Minister Finansów (4.02.16) fakt nie zgłaszania uwag do projektu. Minister Koordynator Służb Specjalnych (w 
piśmie z 9.0216) podtrzymał wniosek o wydłużenie czasu na przedstawienie informacji czy wjazd cudzoziemca do Polski 
może stanowić zagrożenie do 60 dni. 11 lutego Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji w piśmie do Sekretarza 
Stałego Komitetu Rady Ministrów częściowo przychylił się do tego wniosku i zaproponował zmianę brzmienia stosownego 
zapisu w projekcje z 30 na 45 dni. W piśmie z 29 stycznia MSWIA odmówiło przyjęcia tego wniosku uzasadniając ją 
koniecznością dostosowania polskich unormowań do prawa europejskiego (decyzja Rady (UE) 2015/1523 z dnia 14 
września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji oraz 
decyzja Rady (UE) 2015/1601 z dnia 22 września 2015 r. ustanawiającej środki tymczasowe w obszarze ochrony 
międzynarodowej na rzecz Włoch i Grecji). 
 

 Z pisma zastępczyni dyrektora Departamentu Prawnego MSWiA Jolanty Zaborskiej (z 12.02.16.) do Rządowego 
Centrum Legislacji z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku rozpatrywania projektu przez Komisję Prawniczą można 
dowiedzieć się, że Stały Komitet Rady Ministrów zajmował się projektem 11 lutego oraz że przyjął projekt ustawy i 
rekomendował go Radzie Ministrów. Do 15 lutego w zakładce „Ustalenia Komitetu [stałego RM]” nie umieszczono 
wyciągu z protokołu ustaleń podjętych na tym posiedzeniu. 
 

 Do wyżej wzmiankowanego pisma MSWiA do RCL dołączono III wersję projektu z 12 lutego. Zmieniono w niej 
czas na przekazanie informacji o tym czy wjazd cudzoziemca do Polski stanowi zagrożenie – wydłużając go z 30 do 45 dni. 
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 RCL (12.02.16.) wyraziło zgodę na nierozpatrywanie projektu przez Komisję Prawniczą pod warunkiem 
wprowadzenia kilku uwag legislacyjnych i redakcyjnych. 
 
 
Dokument zwany Oceną Skutków Regulacji jest bardzo zwięzły, ale też sam projekt ustawy jest krótki (zawiera tylko dwa 
artykuły). Język dokumentu jest zrozumiały. 
Uderza fakt, że wśród „Podmiotów, na które oddziałuje projekt” nie wymieniono Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców – 
choć zaproponowane w nowelizacji zmiany dotyczą także tego urzędu. 
Według osób przygotowujących OSR projektowana regulacja nie będzie miała żadnych skutków finansowych dla budżetu 
centralnego i budżetów samorządowych. Nie niesie też ze sobą żadnych innych skutków gospodarczych czy społecznych. 
 
 
 
15 lutego 2016 
Grażyna Kopińska 
 
 


