Projekt z dnia 14 grudnia 2019 r.
etap: uzgodnienia, opiniowanie i konsultacje publiczne
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z dnia <data wydania aktu> r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw^
Art. 1. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094
i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do wydawania, cofania lub
unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosuje się
przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia
13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy),
zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Wizowym", z wyłączeniem art. 9 ust. 2.";

2)

po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu:
„Art. 15a. 1. W postępowaniach w sprawach cudzoziemców uregulowanych
w ustawie obowiązki związane z załatwianiem tych spraw na podstawie art. 268a
Kodeksu postępowania administracyjnego, przeprowadzaniem dowodów i innych
czynności, z wyłączeniem czynności kancelaryjnych, może wykonywać w:
1)

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, zwanym dalej „Urzędem",

2)

urzędzie wojewódzkim,

3)

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

4)

Komendzie Głównej Straży Granicznej,

5)

komendzie oddziału Straży Granicznej,

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawę
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ustawę z dnia 14 lipea 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, ustawę z dnia
16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej, ustawę z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne oraz ustawę
z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
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6)

placówce Straży Granicznej

- wyłącznie pracownik, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracowników, wobec których nie mają zastosowania
przepisy ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 201 Br.
poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020).
3. Przed zatrudnieniem pracownika, o którym mowa w ust. 1, albo członka korpusu
służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których mowa
w ust. 1, pracodawca zasięga o nim informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
4. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, pracownik, o którym mowa w ust. 1, albo członek
korpusu służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których
mowa w ust. 1, nie może dalej zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem tych
obowiązków.";
3)

w art. 19 w ust. 1 wyrazy „siedzibie Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej
„Urzędem"," zastępuje się wyrazami „siedzibie Urzędu";

4)

w art. 54 w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11) informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008.";

5)

w art. 60 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu o:
1)

zawarciu porozumień o reprezentacji wizowej lub o ich wygaśnięciu najpóźniej
20 dni przed ich wejściem w życie lub wygaśnięciem;

2)

wprowadzeniu lub zniesieniu wymogu przewidzianego w art. 22 ust. 1 oraz art. 31
ust. 1

Wspólnotowego Kodeksu Wizowego nie później niż 25 dni przed

rozpoczęciem jego stosowania.";
6)

w art. 65 w ust. 1 uchyla się pkt 6;

7)

art. 69 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen zwraca się do Szefa
Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę
wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub
vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w przypadku gdy wniosek o wydanie wizy
Schengen złożył obywatel państwa trzeciego, w stosunku do którego istnieje wymóg
zasięgnięcia opinii polskich organów przy rozpatrywaniu tego wniosku.";
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8)

po art. 74 dodaje się art. 74a w brzmieniu:
„Art. 74a. 1. Decyzję w sprawie wydania wizy krajowej wydaje się w terminie
15 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie, chyba że wniosek został uznany za
niedopuszczalny.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 dni.
3. Termin, o którym mowa w ust. I, nie ma zastosowania do wydania decyzji w
sprawie wydania wizy krajowej, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt ISa i 21

9)

w art. 76 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub
wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na
formularzu.";

10) wart. 77:
a)

w ust. 1 w pkt 1:
-

w lit. c tiret czwarte otrzymuje brzmienie:
nazwę państwa, które go wystawiło,",

-

lit. e otrzymuje brzmienie:
„e) nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz
obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską nad cudzoziemcem
lub opiekuna prawnego cudzoziemca - w przypadku osoby małoletniej,",

-

po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:
„fa) informację o kierunku lub dyscyplinie naukowej albo artystycznej studiów
bądź kształcenia w szkole doktorskiej oraz roku studiów albo kształcenia
w szkole doktorskiej - w przypadku cudzoziemców będących studentami
lub doktorantami,",

-

po lit. s dodaje się lit. sa w brzmieniu:
„sa) informacje o posiadanym zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę
sezonową,

oświadczeniu

o powierzeniu

wykonywania

pracy

cudzoziemcowi lub zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na
pracę,",
b)

po ust. 1 dodaje się ust. law brzmieniu:
„la. W przypadku cudzoziemca będącego:
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1)

osobą małoletnią - wniosek o wydanie wizy krajowej składają rodzice lub
ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden
z ustanowionych przez sąd opiekunów;

2)

osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o wydanie wizy krajowej
składa opiekun ustanowiony przez sąd;

3)

osobą małoletnią bez opieki - wniosek o wydanie wizy krajowej składa
kurator.";

11) w art. 80 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4;";
12) w art. 93 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy
Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje
się na formularzu.";
13) w art. 97 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 brzmieniu:
„3) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 93 ust. 4.".
Art. 2. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1158) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 6 ust. 1 po pkt lOa dodaje się pkt lOb i pkt lOc w brzmieniu:
„lOb) pracodawcom, o których mowa w:
a)

art. 1 la ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666
i 2020),

b)

art. 8a ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U.
z 2019 r. poz. 293),

c)

art.

15a ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.

z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622),
d)

art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw
w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 622 i 1495)
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-w zakresie niezbędnym do zatrudnienia pracownika lub członka korpusu służby
cywilnej na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa
w tych przepisach;
lOc) Prezesowi Rady Ministrów, w zakresie niezbędnym do powołania członków Rady
do Spraw Uchodźców;";
2)

w art. 24 ust. 1 wyrazy „podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9 i U" zastępuje się
wyrazami „podmioty wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-9, lOb, lOc i 11".
Art. 3. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

po art. 11 dodaje się art. 1 la w brzmieniu:
„Art.

11a.

1.

W postępowaniach

w sprawach

uregulowanych

w ustawie,

z wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 5 w dziale 11, obowiązki związane
z załatwianiem

tych

spraw

na

podstawie

art. 268a

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, przeprowadzaniem dowodów i innych czynności, z wyłączeniem
czynności kancelaryjnych, może wykonywać w:
1)

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,

2)

Komendzie Głównej Straży Granicznej,

3)

komendzie oddziału Straży Granicznej,

4)

placówce Straży Granicznej

- wyłącznie pracownik, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracowników, wobec których nie mają zastosowania
przepisy ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020).
3. Przed zatrudnieniem pracownika, o którym mowa w ust. 1, albo członka korpusu
służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których mowa
w ust. 1, pracodawca zasięga o nim informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
4. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, pracownik,

o którym mowa w ust. 1, albo członek

korpusu służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których
mowa w ust. 1, nie może dalej zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem tych
obowiązków.";
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2)

w art. 89r:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która
nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyśłne przestępstwo lub za
umyślne przestępstwo skarbowe oraz korzystająca z pełni praw publicznych.",

b)

dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Przed powołaniem członka Rady, Prezes Rady Ministrów zasięga o nim
informacji z Krajowego Rejestru Karnego.";

3)

w art. 89t w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za umyślne przestępstwo lub za
umyślne przestępstwo skarbowe;".
Art. 4. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293) po art. 8 dodaje się art. 8a
w brzmieniu:
„Art. 8a. 1. W postępowaniach w sprawach uregulowanych w ustawie obowiązki
związane z załatwianiem tych spraw na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania
administracyjnego, przeprowadzaniem dowodów i innych czynności, z wyłączeniem
czynności kancelaryjnych, może wykonywać w:
1)

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,

2)

urzędzie wojewódzkim,

3)

urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

4)

Komendzie Głównej Straży Granicznej,

5)

komendzie oddziału Straży Greinicznej,

6)

placówce Straży Granicznej

- wyłącznie pracownik, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracowników, wobec których nie mają zastosowania
przepisy ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywiłnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020).
3. Przed zatrudnieniem pracownika, o którym mowa w ust. 1, albo członka korpusu
służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których mowa
w ust. 1, pracodawca zasięga o nim informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
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4. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, pracownik, o którym mowa w ust. 1, albo członek
korpusu służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których
mowa w ust. 1, nie może dalej zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem tyeh
obowiązków.".
Art. 5. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1000, 1495, 1556, 1751 i 2294) w załączniku do ustawy w części III wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w ust. 6:
a)

w pkt 1 w kolumnie „Stawka" wyrazy „35 euro" zastępuje się wyrazami „40 euro",

b)

w pkt 2 w kolumnie „Stawka" wyrazy „60 euro" zastępuje się wyrazami „80 euro",

c)

w kolumnie „Zwolnienia":
-

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) wiza dla

uczniów szkół,

studentów,

studentów podyplomowyeh,

doktorantów oraz towarzyszącyeh im nauczyeiełi, którzy podróżują w celu
nauki, studiowania lub szkolenia",
-

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) wiza dla naukoweów przybywających w celu prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych";

2)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
6a. Wiza wydawana przez
komendanta placówki Straży
Granicznej
w przypadku
wydania przez Radę decyzji
wykonawczej na podstawie
art. 25a
ust. 5
lit. b)
rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE)
nr 810/2009 z dnia
13 lipea
2009 r.
ustanawiającego
Wspólnotowy
Kodeks
Wizowy (kodeks wizowy)
(Dz.
Urz.
UE
L

równowartość120 wiza
dla
lub 150 euro*'
cudzoziemca
w wieku
poniżej
*'
przeliczenia
12 lat
równowartości euro na
złote dokonuje się
według referencyjnego
kursu
euro
ogłoszonego
przez
Europejski
Bank
Centralny w ostatnim
dniu
roboczym
poprzedzającym dzień
złożenia
wniosku
o wydanie wizy
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243 Z 15.09.2009,
z późn. zm.^^)
3)

str.

1,

w ust. 7 w kolumnie „Zwolnienia" skreśla się wyrazy „(Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009,
str. 1, z późn. zm.)".
Art. 6. W ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. U. z 2018 r.

poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1687) po art. 13 dodaje się art. 13a w brzmieniu:
„Art. 13a. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych prowadzi rejestr skarg
dotyczących zadań lub działalności konsula związanych z wydawaniem wiz, o których
mowa w art. 2 pkt 3-5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.^^).
2. Rejestr, o którym mowa wust. 1, może być prowadzony

w systemie

kartotecznym.
3. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób prowadzenia rejestru, o którym mowa wust. 1, uwzględniając konieczność
zapewnienia

informacji

o sposobie

załatwienia

sprawy

i podjętych

działaniach

naprawczych.
4. Informację o sposobie wnoszenia skarg, o których mowa w ust. 1, zamieszcza się
na stronie internetowej

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw

zagranicznych.".
Art. 7. W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku
z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa
w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 622 i 1495) po art. 4 dodaje
się art. 4a w brzmieniu:
„Art. 4a. 1. W postępowaniach w sprawach udzielania lub cofnięcia zezwolenia na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2, oraz udzielania lub cofnięcia

Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz.
UE L 58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019,
str. 25.
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz.
UE L 58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019,
str. 25.
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zezwolenia na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lub 2, obowiązki związane
z załatwianiem

tych

spraw

na

podstawie

art. 268a

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, przeprowadzaniem dowodów i innych czynności, z wyłączeniem
czynności kancelaryjnych, może wykonywać w:
1)

Urzędzie do Spraw Cudzoziemców,

2)

urzędzie wojewódzkim,

3)

Komendzie Głównej Straży Granicznej,

4)

komendzie oddziału Straży Granicznej,

5)

placówce Straży Granicznej

- wyłącznie pracownik, który nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
2. Przepis ust. 1 stosuje się do pracowników, wobec których nie mają zastosowania
przepisy ustawy dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1559 oraz z 2019 r. poz. 730 i 2020).
3. Przed zatrudnieniem pracownika, o którym mowa w ust. 1, albo członka korpusu
służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których mowa
w ust. 1, pracodawca zasięga o nim informacji z Krajowego Rejestru Karnego.
4. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe, pracownik, o którym mowa w ust. 1, albo członek
korpusu służby cywilnej, do zadań którego należy wykonywanie obowiązków, o których
mowa w ust. 1, nie może dalej zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem tych
obowiązków.".
Art. 8. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia wżycie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 9. 1. W terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy:
1)

pracodawcy, o których mowa wart. 15a ust. 3 ustawy zmienianej wart. 1, art. 1 la
ust. 3 ustawy zmienianej w art. 3 oraz art. 8a ust. 3 ustawy zmienianej w art. 4, zasięgają
informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach i członkach korpusu służby
cywilnej zatrudnionych przed dniem wejściem w życie niniejszej ustawy na stanowisku
związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa odpowiednio wart. 15a
ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, art. lla ust. 1 ustawy zmienianej w art. 3 oraz art. 8a

9

-10-

ust. 1 ustawy zmienianej w art. 4, w zakresie niezbędnym do zajmowania przez nich
takiego stanowiska;
2)

Prezes Rady Ministrów zasięga informacji z Krajowego Rejestru Karnego o członkach
Rady do Spraw Uchodźców powołanych przed dniem wejściem wżycie niniejszej
ustawy.
2. Do osób, w przypadku których przed dniem wejścia wżycie niniejszej ustawy

pracodawcy rozpoczęłi wykonywanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji w sprawie
ich zatrudnienia, jeżełi czynności te nie zostały zakończone przed dniem wejścia wżycie
ustawy, stosuje się odpowiednio przepisy art. 15a ustawy zmienianej w art. 1, art. 1 la ustawy
zmienianej w art. 3 oraz art. 8a ustawy zmienianej w art. 4.
Art. 10. Ilekroć w ustawie zmienianej wart. 1 jest mowa o szkole doktorskiej, należy
przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia doktoranckie, o których mowa
w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2183, z póżn. zm.'*^).
Art. 11. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80 ust. 1
i art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy zmienianej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy.
2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, jednak nie dłużej niż przez
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi wżycie z dniem 2 lutego 2020 r., z wyjątkiem art. 2 pkt 1
w zakresie art. 6 ust. 1 pkt lOb lit. d oraz art. 7, które wchodzą w życie z dniem wejścia w życie
ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii

Północnej z Unii Europejskiej

i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50
ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 2201 oraz z 2018 r.
poz. 138,398, 650, 730,912, 1000,1115, 1669 i 1693.
Za zgodność
pod względem prawnym,
legislacyjnym i redakcyjnym

'^

UZASADNIENIE

1.

Potrzeba i cel projektu ustawy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw,

zwany dalej „projektem ustawy", ma na celu:
1) dostosowanie

polskiego

porządku

prawnego

do

wprowadzonych

rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 z dnia 20
czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks Mńzowy), zwanego dalej „rozporządzeniem
2019/1155", zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego
dalej „kodeksem wizowym";
2) wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie celu nr 5 planu działań
przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu ruchu
bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki,
zwanymi dalej „Stanami Zjednoczonymi". W

dniu

29

sierpnia

2019

r.

Ambasada Stanów Zjednoczonych notą dyplomatyczną przekazała szczegółowy
plan działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia

do

programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program). Dokument ten podzielony
był na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Stanów
Zjednoczonych

(U.S.

Homeland

Security

Departament)

mają

poprawić

bezpieczeństwo granic Polski oraz proces identyfikacji tożsamości. Celem nr 5 w
tym dokumencie jest osiągnięcie w stanu, w którym wszyscy urzędnicy
imigracyjni („all imigration officials") bez względu na poziom dostępu do
informacji niejawnych, względnie informacji wrażliwych („regardless of clerance
level") będą sprawdzani pod względem dotychczasowej karalności („screen (...)
for a criminal history"). Strona amerykańska oczekuje dokonywania sprawdzeń
karalności w odniesieniu do czynów zabronionych, które odpowiadałyby
przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Ustanowiony
został termin 45-dniowy na przedstawienie planu wykonania tego celu i termin
180-dniowy (6 miesięcy) na jego wykonanie.

Konieczne zmiany w związku z nowelizacją kodeksu wizowego
Dostosowanie polskiego porządku prawnego do przepisów zmienionego kodeksu
wizowego

wymaga następujących zmian w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o

cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą o
cudzoziemcach";
-

w dziale I - Przepisy ogólne - w art. 5 ust. 2 ustanawiającym zasadę posiłkowego
stosowania przepisów kodeksu wizowego do postępowań w sprawie wydania,
cofnięcia, unieważnienia oraz przedłużenia wiz krajowych zaproponowano
wyłączenie stosowania przepisów art. 9 ust. 2 kodeksu wizowego w postępowaniach
o wydanie wizy krajowej,

-

w dziale III - Przekraczanie granicy w rozdziale 3 - Zaproszenia - wprowadzono
rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w zaproszeniu informacji wymaganych
na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego
(VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz
krótkoterminowych (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.), zwanego
dalej „rozporządzeniem 767/2008",

-

w dziale IV - Wizy w rozdziale 1 - Wydawanie wiz - nałożono na ministra
właściwego do spraw zagranicznych nowe obowiązki informacyjne związane ze
stosowaniem art. 8 ust. 7, art. 22 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 kodeksu wizowego. Zmiany
wymagają również przepisy art. 69 ust. I dotyczące konsultacji wizowych.
Zaproponowano również wprowadzenie szczególnych terminów wydania wizy
krajowej przez konsula oraz sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej.
Zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy związanej z posiadaniem przez
cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w art. 77
ust. 5 ustawy o cudzoziemcach. W art. 76 ust. 4 doprecyzowano, iż decyzja o
utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej
po ponownym rozpatrzeniu wniosku będzie wydawana na formularzu, który zostanie
określony w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
Zmianie ulegną również przepisy określające zawartość formularza wniosku o
wydanie wizy krajowej.
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-

w dziale IV - Wizy - w rozdziale 3 - Cofanie i unieważnianie wiz - zmianie ulegnie
art. 93 poprzez dodanie regulacji prawnej określającej, że decyzja o utrzymaniu w
mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej po
ponownym rozpatrzeniu wniosku będzie wydawana na formularzu. Podobnie jak w
przypadku decyzji utrzymującej w mocy decyzję o odmowie wydania wizy Schengen
lub wizy krajowej, decyzja będzie wydawana na formularzu, który zostanie
określony w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw
wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
Z uwagi na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen określonych w

art. 16 kodeksu wizowego konieczna jest zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 20ł9 r. poz. 1000, z póżn. zm.).
Zmianie ulegnie także ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz.
U. z 2018 r. poz. 2141, z póżn. zm.) z uwagi na konieczność prowadzenia rejestru skarg
dotyczących zadań lub działalności konsula związanej z wydawaniem wiz Schengen, o
którym mowa w art. 38 ust. 5 kodeksu wizowego.

Konieczne zmiany w związku z wymogiem braku uprzedniej karalnośei za
przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe jako wymogu, od spełnienia
którego uzależniona jest możliwość zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika
imigracyjnego"
W aktualnym

polskim

systemie migracyjnym nie przewidziano jednej

wyspecjalizowanej służby - tzw. „urzędników imigracyjnych", której zadania
obejmowałyby wszystkie zagadnienia związane z obsługą wjazdu, pobytu, przejazdu i
wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz udzielania i
pozbawiania ich ochrony międzynarodowej. Zadania te rozproszone są pomiędzy
różnymi organami administracji rządowej (centralnej i terenowej), które nie znajdują się
w jednej spójnej strukturze administracyjnej (służbie, formacji) ani nie pozostają
każdorazowo w stosunku do siebie w relacji nadrzędności ustrojowej. Organami tymi w
obecnym stanie prawnym są: Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Szef
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, wojewodowie. Komendant Główny Straży Granicznej,
komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci placówek Straży Granicznej oraz
Rada do Spraw Uchodźców. Identyfikacja pojęcia „urzędnik imigracyjny" musi zatem
nastąpić, po pierwsze, poprzez zatrudnienie łub służbę w urzędzie obsługującym jeden z
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organów, względnie piastowanie funkcji organu, z którą łączy się osobiste

dokonywanie czynności w postępowaniach prowadzonych przez niego. Po drugie,
identyfikacja tego pojęcia powinna następować poprzez merytoryczny związek zadań
wykonywanych przez takiego pracownika lub funkcjonariusza z wykonywaniem
władztwa publicznego przez taki organ w obszarze migracji.

Z

tego

punktu

widzenia na podstawie obecnie obowiązującego polskiego porządku prawnego tzw.
„urzędnikiem imigracyjnym" byłby:
1) pracownik lub funkcjonariusz zatrudniony lub pełniący służbę w urzędzie
obsługującym jeden z wyżej wymienionych organów administracji publicznej, do
którego

obowiązków

należy

dokonywanie

czynności

o

charakterze

merytorycznym, załatwienie sprawy w oparciu o upoważnienie wydane na
podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), dokonywanie
czynności

dowodowych,

sporządzanie

projektów

dokonywanie
rozstrzygnięć,

innych
lecz

czynności
z

postępowania,

wyłączeniem

zadań

sprowadzających się do obsługi kancelaryjnej, w postępowaniach w sprawach,
których przedmiotem jest wyznaczenie zakresu uprawnień lub obowiązków
cudzoziemca w odniesieniu do jego wjazdu, pobytu, wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem udzielania i pozbawiania form
ochrony międzynarodowej. Będą to zatem sprawy uregulowane w:
•

ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz.
2094, z późn. zm.);

•

ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o wjeździe obywateli UE";

•

ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w
związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu
o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE";
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•

ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666, z późn.
zm.);

2) członek Rady do Spraw Uchodźców.
Przepisy

prawa powszechnie obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej

ustanawiają dla ww. osób różne wymogi w zakresie braku uprzedniej karalności jako
wymogi zdolności do podjęcia zatrudnienia, przyjęcia do służby czy powołania na
stanowisko. W odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej, czyli pracowników
zajmujących stanowiska

urzędnicze w Ministerstwie

Spraw

Wewnętrznych

i

Administracji (urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych).
Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich. Komendzie Głównej
Straży Granicznej i urzędach terenowych organów Straży Granicznej, art. 4 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1559, z póżn.
zm.) ustanawia ogólny wymóg zatrudnienia w służbie cywilnej polegający na braku
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe oraz wymóg korzystania z pełni praw publicznych. W odniesieniu do
pracowników zatrudnionych w urzędach obsługujących ww. organy administracji
publicznej, lecz na stanowiskach innych niż w korpusie służby cywilnej (do których nie
mają zastosowania przepisy ustawy o służbie cywilnej) zastosowanie będą miały przepisy
ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z
2018 r. poz. 1915, z póżn. zm.). Należy zauważyć, że art. 3 pkt 2 ww. ustawy ustanawia
tylko wymóg korzystania z pełni praw publicznych jako ogólny wymóg zdolności do
bycia urzędnikiem państwowym. Przepisy te nie ustanawiają żadnych wymogów
związanych z brakiem uprzedniej karalności. W odniesieniu do członków Rady do Spraw
Uchodźców art. 89r ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia ogólny wymóg składający się na zdolność do bycia
członkiem tego organu wieloosobowego w postaci braku skazania prawomocnym
wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo
skarbowe oraz wymóg korzystania z pełni praw publicznych. W odniesieniu zaś do
funkcjonariuszy Straży Granicznej art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o
Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z póżn. zm.) ustanawia ogólny wymóg
zdolności do pełnienia służby w Straży Granicznej w postaci braku uprzedniej karalności
za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz korzystania z pełni praw publicznych.
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Wymóg ten ze wszystkich wymienionych dotąd grup pracowników i funkcjonariuszy jest
najszerszy, albowiem obejmuje brak karalności za wszystkie przestępstwa i przestępstwa
skarbowe, bez ograniczenia związanego z umyślnością bądź sposobem ich ścigania.
Należy również zauważyć, że w przypadku funkcjonariuszy Straży Granicznej przyjęcie
do służby poprzedza m. in. przeprowadzenie postępowania sprawdzającego określonego
w przepisach o ochronie informacji niejawnych (art. 31 ust. la ustawy o Straży
Granicznej), które zawiera w sobie m. in. badanie dotychczasowej karalności. W
przypadku osób zatrudnianych na stanowiskach w korpusie służby cywilnej wymóg
związany z brakiem dotychczasowej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne
przestępstwa skarbowe oraz korzystania z pełni praw publicznych badany jest poprzez
żądanie przedłożenia oświadczeń przez kandydata do zatrudnienia zgodnie z art. 22' § 5
zdanie 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z
póżn. zm.).
Przepisy prawa powszechnie obowiązującego pozwalają pracodawcy uzyskać z
Krajowego Rejestru Karnego informacje dotyczące karalności w zakresie niezbędnym
dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg
niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do
zajmowania

określonego

stanowiska,

wykonywania

określonego

zawodu

lub

prowadzenia określonej działalności gospodarczej - zgodnie z art. 6 pkt 10 ustawy z dnia
24 maja 2000 r. o ICrajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1158). Zwracanie
się o informacje o karalności w przypadku zatrudniania członka korpusu służby cywilnej
nie stanowi systemowego standardu, a pracodawca nie jest zwolniony z obowiązku
poniesienia opłaty za wydanie z Krajowego Rejestru Kamego informacji o osobie (a
contrario art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym).
Mając powyższe na uwadze należy zatem stwierdzić, iż w przypadku
zidentyfikowanej

wyżej

grupy

tzw.

„urzędników

imigracyjnych"

innych

niż

funkcjonariusze Straży Granicznej obecny stan prawny nie umożliwia pełnej realizacji
celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do
programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki. W pierwszej kolejności należy stwierdzić, iż pracownicy zatrudnieni w ww.
urzędach na stanowiskach nie znajdujących się w korpusie służby cywilnej nie muszą
obecnie przy zatrudnieniu spełniać wymogu związanego z brakiem uprzedniej karalności.
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Po drugie, w przypadku pracowników zajmujących stanowiska w korpusie służby
cywilnej istnieje, co prawda, wymóg związany z brakiem uprzedniej karalności za
przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe, lecz brak jest systemowego
rozwiązania, które polegałoby na uprzednim każdorazowym sprawdzaniu kandydatów na
pracowników, bądź już zatrudnionych pracowników pod kątem uprzedniej karalności za
tego rodzaju czyny. Urzędy mogą w oparciu o ogólne rozwiązania prawne właściwe dla
pracodawców (art. 6 pkt 10 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym) wystąpić z
zapytaniem do Krajowego Rejestru Karnego, ale jest to działanie fakultatywne i wiąże
się każdorazowo z poniesieniem opłaty. W praktyce ustalenie braku uprzedniej karalności
następuje w oparciu o przyjęcie oświadczenia od kandydata do zatrudnienia. Po trzecie
wreszcie, wymóg braku uprzedniej karalności w przypadku zdolności do bycia członkiem
Rady do Spraw Uchodźców ograniczony jest w zakresie przestępstw umyślnych do tych
ściganych z oskarżenia publicznego.
W konsekwencji, aby zrealizować cel postawiony w planie szczegółowym
przygotowań, przedstawionym przez stronę amerykańską, konieczne jest dokonanie
zmian obecnego stanu prawnego w następujących obszarach:
W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, konieczne jest
wprowadzenie szczególnej regulacji ustanawiającej wspólny standard dla wszystkich
stanowisk w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, w
Komendzie Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży
Granicznej oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych
(który to organ prowadzi postępowania w sprawach zobowiązań do powrotu na podstawie
art. 329a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), które to stanowiska byłyby stanowiskami spoza
korpusu służby cywilnej i w zakres obowiązków których wchodziłoby dokonywanie
czynności merytorycznych w postępowaniach w sprawach uregulowanych w ustawie o
cudzoziemcach, w postaci wymogu braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne
i umyślne przestępstwa skarbowe jako wymogu zdolności do bycia zatrudnionym na
takim stanowisku. Byłaby to regulacja ustanawiająca tożsamy standard do art. 4 pkt 3
ustawy o służbie cywilnej w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej.
Jednocześnie celowe wydaje się ustanowienie

powiązanego z tym standardem

obowiązku uzyskiwania przez pracodawcę informacji o karalności (za przestępstwa
umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe) kandydata do zatrudnienia na stanowisku
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tzw. „urzędnika imigracyjnego" w korpusie służby cywilnej lub poza nim oraz
ustanowienie w ustawie o cudzoziemcach przeszkody do dalszego zatrudnienia na
stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego" w przypadku ujawnienia popełnienia przez
pracownika przestępstwa umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego.
W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym konieczne jest
wprowadzenie zmian w art. 6 pozwalających na uzyskiwanie tego rodzaju informacji
przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, urzędy wojewódzkie. Komendę Główną Straży
Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, urząd obsługujący ministra
właściwego do spraw wewnętrznych oraz Prezesa Rady Ministrów z jednoczesnym
zwolnieniem z opłat za wydanie informacji o osobie przez Biuro Informacyjne
Krajowego Rejestru Karnego, co jest uzasadnione systemowym charakterem takiego
rozwiązania.
W przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej konieczne jest wprowadzenie
analogicznych jak w ustawie o cudzoziemcach rozwiązań pozwalających na zatrudnianie
w charakterze tzw. „urzędników imigracyjnych" osób nie karanych za przestępstwa
umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe oraz uprzednie sprawdzanie kandydatów do
pracy w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowo wprowadzenie wyższego standardu
powołania członków Rady do Spraw Uchodźców obejmujący wymóg braku uprzedniej
karalności za przestępstwa umyślne (bez ograniczeń związanych ze sposobem ścigania
przestępstwa - obecnie są to tylko przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego) oraz
ustanowienie w przypadku członków Rady do Spraw Uchodźców również analogicznego
standardu w zakresie podstaw odwołania w odniesieniu do dotychczasowej karalności (za
przestępstwa umyślne hez ograniczeń związanych ze sposobem ścigania przestępstw).
W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe obywateli UE konieczne jest
przyjęcie szczególnej regulacji ustanawiającej wspólny standard dla wszystkich
stanowisk w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, w
Komendzie Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży
Granicznej oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
które to stanowiska byłyby stanowiskami spoza korpusu służby cywilnej i w zakres
obowiązków których

wchodziłoby dokonywanie czynności

merytorycznych

w

postępowaniach w sprawach uregulowanych w ustawie o wjeździe obywateli UE, w
postaci wymogu braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne
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przestępstwa skarbowe jako wymogu zdolności do bycia zatrudnionym na takim
stanowisku. Byłaby to regulacja ustanawiająca tożsamy standard do art. 4 pkt 3 ustawy o
służbie cywilnej w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej. Dodatkowo celowe
jest wprowadzenie powiązanego z tym standardem obowiązku uzyskiwania przez
pracodawcę informacji o karalności

kandydata do zatrudnienia na stanowisku tzw.

„urzędnika imigracyjnego" oraz ustanowienie w ustawie o wjeździe obywateli UE
przeszkody do dalszego zatrudnienia na takim stanowisku w przypadku ujawnienia
popełnienia przez pracownika przestępstwa umyślnego i umyślnego przestępstwa
skarbowego.
W ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE,
która oczekuje obecnie na wejście w życie i której wejście w życie jest uzależnione od
zdarzenia przyszłego, niepewnego, jakim byłoby wystąpienie Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej bez zawarcia umowy, o której
mowa w art. 50 ust. 2 zdanie 2 Traktatu o Unii Europejskiej, celowe jest (przynajmniej
dopóki wejście w życie tej ustawy jest możliwe) wprowadzenie analogicznych jak w
ustawie o cudzoziemcach oraz ustawie o wjeździe obywateli UE rozwiązań dotyczących
niekaralności tzw. „urzędników imigracyjnych".
Podkreślenia wymaga to, że proponowane regulacje dotyczące braku uprzedniej
karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe jako wymogu, od
spełnienia którego uzależniona jest możliwość zatrudnienia na stanowisku tzw.
„urzędnika imigracyjnego", będą stosowane nie tylko do osób nowozatrudnionych w
Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, w Komendzie Głównej
Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży Granicznej oraz w urzędzie
obsługującym

ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ale również do

pracowników tych urzędów, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego
stanowiska i zatrudnienie na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego", np. w razie
zmiany warunków pracy.
Ponadto,

celowe

jest

wprowadzenie

przepisów

przejściowych,

które

ustanawiałaby podstawy prawne dla ww. urzędów w odniesieniu do swoich
pracowników, zatrudnionych jeszcze przed wejściem w życie ustawy na stanowiskach
tzw. „urzędników imigracyjnych" oraz dla Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do
członków Rady do Spraw Uchodźców do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru
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Karnego w przedmiocie karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa
skarbowe.

2. Przedstawienie rzeczywistego stanu w dziedzinie, która ma być unormowana oraz
wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
Art. 1 projektu ustaAvy dokonuje zmian w ustawie o cudzoziemcach.
W art. 5 ustawy o cudzoziemcach proponuje się nadać nowe brzmienie ust. 2.
Zgodnie z obowiązującym brzmieniem tego przepisu w zakresie nieuregulowanym
ustawą o cudzoziemcach do postępowań w sprawie wydania, cofnięcia, unieważnienia
oraz przedłużenia wiz krajowych stosuje się posiłkowo kodeks wizowy. W projekcie
proponuje się wyłączyć ze stosowania w ww. postępowaniach art. 9 ust. 2 kodeksu
wizowego, zgodnie z którym osoba ubiegająca się o wizę może być zobowiązŁina do
umówienia się na spotkanie w celu złożenia wniosku. Spotkanie odbywa się z reguły
przed upływem okresu dwóch tygodni od daty, w której zażądano spotkania. Powyższa
regulacja wynika ze specyfiki postępowań w sprawie wydania wizy krajowej. W
szczególności należy zauważyć, iż w przypadku wniosków o wizy Schengen
dopuszczalne jest składanie wniosków przez instytucje lub stowarzyszenia zawodowe,
kulturalne, sportowe lub edukacyjne w imieniu ich członków, co jest konsekwencją
umów o ułatwieniach wizowych zawieranych z państwami trzecimi. W konsekwencji,
sytuacja wymagająca osobistego stawiennictwa cudzoziemca w konsulacie w celu
odbycia rozmowy jest sytuacją wyjątkową w przypadku wiz Schengen, wynikającą z
faktu, iż cudzoziemiec należy do kategorii stanowiącej znaczne ryzyko migracyjne. Z
uwagi na fakt, iż wizy krajowe są wizami długoterminowymi wydawanymi przede
wszystkim w celach świadczenia pracy oraz odbycia studiów, które są celami o
podwyższonym

ryzyku

migracyjnym,

niezbędne

jest

osobiste

stawiennictwo

wnioskodawcy, jak też zasadą jest przeprowadzenie rozmowy, co stanowi znaczące
obciążenie dla konsulatów. Dodatkowo wezwanie na spotkanie może wynikać
standardowo z uwagi na odpowiedź uzyskaną w toku konsultacji wizowych z art. 69 ust.
5 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach, która, co do zasady, nie będzie udzielona przed
upływem dwóeh tygodni od daty złożenia wniosku.
W ustawie o cudzoziemcach dodany zostanie nowy przepis art. 15a, który będzie
przewidywał wymóg niekaralności za przestępstwa umyślne lub umyślne przestępstwa
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skarbowe dla wszystkich stanowisk w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach
wojewódzkich, w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych
organów Straży Granicznej oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, w zakres obowiązków których wchodziłoby dokonywanie czynności
merytorycznych

w

postępowaniach

prowadzonych

na

podstawie

ustawy

o

cudzoziemcach. Zgodnie projektowanym art. 15a ust. 2 ustawy o cudzoziemców
powyższy wymóg będzie miał zastosowemie tylko do pracowników, wobec których nie
mają zastosowania przepisy ustawy o służbie cywilnej, jako że z tego aktu prawnego w
odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej już taki standard wynika.
Projektowany art. 15a ust. 3 stanowi, iż przed zatrudnieniem na opisanych wyżej
stanowiskach - również w przypadku członków korpusu służby cywilnej, pracodawca
zasięgałby o tych osobach informacji z Krajowego Rejestru Karnego (zgodnie z art. 19
ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym). Natomiast projektowany ust. 4 art. 15a
przewiduje, iż pracownik zatrudniony na stanowisku, do obowiązków którego należy
załatwianie spraw na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego,
przeprowadzanie

dowodów

i

innych

czynności

(z

wyłączeniem

czynności

kancelaryjnych) postępowania w sprawach cudzoziemców uregulowanych w ustawie o
cudzoziemcach, nie może dalej zajmować tego stanowiska w przypadku skazania
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
Powyższe zmiany w ustawie o cudzoziemcach mają na celu wprowadzenie środków
pozwalających na wykonanie celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą
Polską do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze
Stanami Zjednoczonymi.
W dziale III - Przekraczanie granicy w rozdziale 3- Zaproszenia w art. 54 ustawy
o cudzoziemcach dodaje się nowy pkt 11, zgodnie z treścią którego w zaproszeniu
zamieszcza się informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzeniem
767/2008. Powyższy wymóg przewiduje zmieniony art. 14 ust. 4 lit. h kodeksu
wizowego. Zgodnie z art. 14 ust. 4 kodeksu wizowego państwa członkowskie mogą
wymagać od osoby ubiegającej się o wizę wypełnienia formularza opracowanego przez
każde z państw członkowskich jako dowodu na pokrywanie kosztów pobytu przez inną
osobę lub na zakwaterowanie u osoby prywatnej. W celu realizacji prawa tych osób do
informacji jednym z elementów tego formularza mają być informacje wymagane na
podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia w sprawie VIS. Są to informacje dotyczące m. in.
U

tożsamości

administratora

danych,

celach

przetwarzania

danych,

okresie

przechowywania danych, prawie dostępu do danych i możliwości ich skorygowania lub
usunięcia w przypadku gdy były przetwarzane bezprawnie.
W art. 60 w dodawanym ust. 6 proponuje się nałożenie na ministra właściwego
do spraw zagranicznych obowiązku przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, zwanego dalej „Szefem Urzędu", informacji o zawarciu porozumień o
reprezentacji wizowej lub o ich wygaśnięciu, o których mowa w art. 8 kodeksu wizowego
w terminie przewidzianym na przekazanie ww. informacji Komisji Europejskiej (art. 8
ust. 7 kodeksu wizowego). Minister właściwy do spraw zagranicznych będzie również
zobowiązany do przekazania Szefowi Urzędu w terminie 25 dni informacji o
wprowadzeniu lub zniesieniu wymogu przewidzianego w art. 22 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1
kodeksu wizowego. Termin 25-dniowy wynika odpowiednio z art. 22 ust. 3 i art. 31 ust.
2 kodeksu wizowego.
Projekt przewiduje rezygnację z podstawy odmowy wydania wizy krajowej
przewidzianej w art. 65 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, który stanowi, iż wydania
wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy jego dokument podróży nie spełnia
kryteriów określonych w art. 77 ust. 5, z wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o
którym mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, zostało pominięte ze względu na słuszny interes
cudzoziemca. Zaproponowana zmiana ma na celu ujednolicenie procedury wydawania
wiz Schengen i wiz krajowych. Zgodnie z przepisami zmienionego kodeksu wizowego,
w sytuacji gdy dokument podróży cudzoziemca nie spełnia wymogów przewidzianych w
art. 12 kodeksu wizowego konsul uznaje wniosek za niedopuszczalny (art. 19 ust. 3
kodeksu wizowego). Zgodnie zatem z zaproponowaną zmianą, jeżeli cudzoziemiec
aplikujący o wydanie wizy krajowej nie będzie posiadał dokumentu podróży
spełniającego wymogi przewidziane w art. 77 ust. 5 ustawy o cudzoziemcach, wówczas
jego wniosek będzie uznawany za niedopuszczalny. Zastosowanie będą miały w tym
przypadku posiłkowo przepisy kodeksu wizowego.
W związku z tym, że rozporządzenie 2019/1155 zmieniło brzmienie art. 8 ust. 4
kodeksu wizowego w taki sposób, że przepis ten nie zawiera już regulacji zawartej w
dotychczasowej lit. c, konieczna jest zmiana w art. 69 ust. 1 poprzez uchylenie pkt 2
niniejszego przepisu, który odsyłał do ww. przepisu. Art. 8 ust. 4 lit. c kodeksu wizowego
przewidywał, że reprezentujące państwo członkowskie i reprezentowane państwo
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członkowskie mogą zastrzec w zawieranym dwustronnym porozumieniu, że wnioski
złożone przez obywatełi państw trzecich, którzy nałeżą do określonych kategorii, mają
być przez reprezentujące państwo członkowskie przekazywane centralnym organom
reprezentowanego państwa członkowskiego do zaopiniowania zgodnie z art. 22. Obecne
zmiany w kodeksie wizowym przewidują, że zawsze reprezentujące państwo będzie
zasięgało opinii zgodnie z art. 22 kodeksu wizowego.
Projekt ustawy przewiduje w dodawanym art. 74a w ustawie o cudzoziemcach
wprowadzenie szczególnego terminu na wydanie wizy krajowej przez konsula. Obecnie
zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach w zakresie nieuregulowanym przepisami
działu IV do wydawania, cofania łub unieważniania wiz krajowych łub przedłużania
okresu ich ważności łub okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej objętego tymi wizami stosuje się przepisy kodeksu wizowego. Ustawa o
cudzoziemcach nie przewidywała dotychczas szczególnych przepisów dotyczących
terminów wydawania wiz krajowych, ponieważ posiłkowano się przepisami art. 23
kodeksu wizowego. Rozporządzenie 2019/1155 przewiduje zmianę art. 23 kodeksu
wizowego i skrócenie terminów na wydanie decyzji w sprawie wniosku o wydanie wizy
Schengen. Projekt proponuje wprowadzenie szczególnych terminów rozpatrywania
spraw o wydanie wizy krajowej - 15 dni z możliwością wydłużenia do 60 dni, z uwagi
na

konieczność

przeprowadzenia

bardziej

rozbudowanej

weryfikacji

ryzyka

migracyjnego przez konsula, zarówno w stosunku do cudzoziemca wnioskującego o wizę
krajową, jak i też częstokroć uzyskania dodatkowych informacji o prawidłowości działań
podmiotu przyjmującego w kraju (pracodawcy, jednostki prowadzącej studia pierwszego
lub drugiego stopnia) z uwagi na fakt, iż wiza krajowa uprawnia do pobytu
długoterminowego na terytorium RP. Proponowane zaś w ust. 3 odstąpienie od określenia
terminu na wydanie decyzji w sprawie wydania wizy krajowej w celu repatriacji oraz w
celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny
repatrianta, jest uzasadnione specyfiką, wieloetapowością oraz brakiem możliwości
ustalenia, na etapie składania wniosku o wydanie wizy, czasu niezbędnego do
zakończenia postępowania repatriacyjnego, określonego w przepisach ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji.
Zaproponowane w art. 76 ust. 4 oraz art. 93 ust. 4 zmiany mają na celu
wyeliminowanie wątpliwości co do formy wydawania przez konsula decyzji
utrzymującej w mocy decyzję konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku o wydanie
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wizy Schengen lub wizy krajowej, bądź wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o
cofnięcie lub unieważnienie wizy Schengen lub wizy krajowej. Projektowane przepisy
prawa przewidują, że ww. decyzje będą wydawane na formularzu, który zosteinie
określony odpowiednio w rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 80 ust. 1 i art.
97 ust. 1. Zaproponowana zmiana ma również przyspieszyć i usprawnić procedurę
wydawania oraz cofania i unieważniania wiz.
Zmiany w art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. c i e wynikają z dostosowania formularza wniosku
0 wydanie wizy krajowej do

zmienionego rozporządzeniem 2019/1155 formularza

wniosku o wydanie wizy Schengen. Projekt przewiduje, że, analogicznie jak w
formularzu wniosku o wydanie wizy Schengen, w formularzu wniosku o wydanie wizy
krajowej będą znajdowały się informacje dotyczące nazwy państwa, które wystawiło
dokument podróży cudzoziemca, jak również, w odniesieniu do osoby sprawującej
władzę rodzicielską nad cudzoziemcem lub opiekuna prawnego cudzoziemca (w
przypadku osoby małoletniej), oprócz nazwiska, imienia, adresu oraz obywatelstwa takiej
osoby lub opiekuna, również numer telefonu i adres poczty elektronicznej. Zmiany w art.
77 ust. 1 pkt 1 lit. fa i sa wynikają ze specyfiki postępowań w sprawie wydania wizy
krajowej. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach wiza w celu odbycia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów
magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej wydawana jest wyłącznie jako
wiza

krajowa,

dlatego

konieczne

jest

posiadanie

przez

konsula

informacji

przewidzianych w art. 77 ust. 1 pkt 1 lit. fa tj. informacji o kierunku lub dyscyplinie
naukowej albo artystycznej studiów bądź kształcenia w szkole doktorskiej oraz roku
studiów albo kształcenia w szkole doktorskiej. Należy również wskazać, iż duża część
wiz krajowych wydawana jest w celu pracy, stąd też konieczność posiadania przez
konsula informacji o posiadanym przez cudzoziemca zezwoleniu na pracę, zezwoleniu
na pracę sezonową, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub
zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (dodawana lit. sa w art. 77 ust.
1 pkt 1). Podkreślenia wymaga to, że instytucja wizy krajowej nie wynika z prawa UE.
Jest to rozwiązanie wprowadzone w polskim porządku prawnym. Zgodnie z art. 9 ust. 2
ustawy o cudzoziemcach w zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do
wydawania, cofania lub unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich
ważności lub okresu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
objętego tymi wizami stosuje się posiłkowo przepisy Wspólnotowego Kodeksu
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Wizowego. A zatem wniosek o wydanie wizy krajowej nie musi być całkowitym
odwzorowaniem wniosku o wydanie wizy Schengen.
W dodawanym w art. 77 ust. la proponuje się nowe rozwiązania dotyczące
składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o
cudzoziemcach w zakresie nie uregulowanym ustawą o cudzoziemcach do postępowań
w sprawie wydania, cofnięcia, unieważnienia oraz przedłużenia wiz krajowych stosuje
się posiłkowo kodeks wizowy. Zgodnie zatem z obecnie obowiązującymi przepisami
posiłkowo stosowano w tych przypadkach art. 9 ust. 4 kodeksu wizowego. Proponowana
regulacja prawna przewiduje szczególną procedurę składania wniosków o wydanie wizy
krajowej. Jeżeli cudzoziemiec będzie osobą małoletnią, wniosek o wydanie wizy
krajowej będą składać rodzice łub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z
rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów lub kurator (w przypadku
osoby małoletniej bez opieki). W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie
wniosek o wydanie wizy krajowej składać będzie opiekun ustanowiony przez sąd.
Zmiany w przepisach stanowiących delegacje do wydania rozporządzeń
wykonawczych przewidziane w art. 80 ust. 1 i w art. 97 ust. 1 wynikają ze zmiany art. 76
ust. 4 i art. 93 ust. 4. Zaproponowane zmiany mają na celu wprowadzenie wzorów
formularzy, na którym wydawane będą decyzje, o których mowa w art. 76 ust. 4 i art. 93
ust. 4 ustawy o cudzoziemcach.
W art. 2 projektu proponuje się zmiany w zakresie art. 6 ust. 1 ustawy o Krajowym
Rejestrze Karnym, który reguluje katalog podmiotów uprawnionych do uzyskania
informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Krajowym
Rejestrze Karnym. Uprawnione do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego
zostaną urzędy, komendy i placówki (pracodawcy) wymienione w art. 1 la ust. 3 ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w art. Ba
ust. 3 ustawy o wjeździe obywateli UE, art. 15a ust. 3 ustawy o cudzoziemcach oraz
art.

4a ust. 3 ustawy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE w zakresie

niezbędnym do zatrudnienia pracownika lub członka korpusu służby cywilnej na
stanowisku, o którym mowa w tych przepisach - projektowany art. 6 ust. 1 pkt lOa.
Władny do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego będzie także Prezes
Rady Ministrów w zakresie niezbędnym do powołania członków Rady do Spraw
Uchodźców - projektowany art. 6 ust. 1 pkt lOb.
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Zaproponowano również zmianę w art. 24 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze
Karnym, która ma na celu zwolnienie z obowiązku uiszczenia opłaty za wydanie
informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego pracodawców wymienionych w art.
lOb

WW.

ustawy oraz Prezesa Rady Ministrów. Zwolnienie to jest w ocenie

projektodawcy uzasadnione systemowym charakterem projektowanego rozwiązania.
Pracodawcy wymienieni w przepisach zmienianych ustaw będą bowiem obowiązani
każdorazowo występować z zapytaniem o osobie. Jest to zatem sytuacja porównywalna
do tych, z którymi ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym wiąże już zwolnienie z
obowiązku poniesienia opłaty (najczęściej gdy zasięgnięcie informacji o osobie jest
niezbędne dla realizacji określonego obowiązku prawnego przez podmiot publiczny).
W celu wprowadzenia środków pozwalających na wykonanie celu nr 5 planu
działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu ruchu
bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki konieczna
jest również zmiana ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób analogiczny jak ustawy o cudzoziemcach. Dodany
zostanie art. lla zgodnie z którym w postępowaniach prowadzonych w Urzędzie do
Spraw Cudzoziemców, Komendzie Głównej Straży Granicznej, komendzie oddziału
Straży Granicznej oraz placówce Straży Granicznej w sprawach uregulowanych w
ustawie o udzielmiu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 5 w dziale II obowiązki związane z
załatwianiem

tych

spraw

na

podstawie

art.

268a

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, przeprowadzaniem dowodów i innych czyrmości, z wyłączeniem
czyrmości kancelaryjnych, będzie mógł wykonywać wyłącznie pracownik, który nie był
skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe. Zgodnie projektowanym art. lla ust. 2 powyższy wymóg będzie miał
zastosowanie tylko do pracowników, wobec których nie mają zastosowania przepisy
ustawy o służbie cywiłnej, jako że z tego aktu prawnego w odniesieniu do członków
korpusu służby cywilnej już taki standard wynika. W art. 1 la ust. 3 przewidziano, iż przed
zatrudnieniem na stanowiskach związanych z prowadzaniem postępowań w sprawach
uregulowanych w ustawie (z wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 5 w dziale
II) zarówno pracownicy, jak również członkowie korpusu służby cywilnej, będą
sprawdzani przez pracodawcę poprzez zasięgnięcie informacji w Krajowym Rejestrze
Karnym. Projektowany art. 11 ust. 4 przewiduje natomiast, iż w przypadku skazania
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prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
pracownika albo członka korpusu służby cywilnej, do zadań którego należy
wykonywanie obowiązków, związanych z prowadzeniem postępowań administracyjnych
na

podstawie

ustawy

o

udzielaniu

cudzoziemcom

ochrony

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, nie będzie on mógł dalej zajmować stanowiska związanego z
wykonywaniem tych obowiązków.
Dodatkowo należy wprowadzić przepisy pozwalające na stosowanie wyższego
standardu powołania członków Rady do Spraw Uchodźców. Zmiana w art. 89r ust. 2 ww.
ustawy przewiduje, iż członkiem Rady do Spraw Uchodźców może być osoba
posiadająca obywatełstwo polskie, która nie została skazana prawomocnym wyrokiem
sądu za przestępstwo umyśłne łub za przestępstwo skarbowe oraz korzystająca z pełni
praw publicznych. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują wymóg braku uprzedniej
karalności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego. Analogiezna
zmiana będzie miała miejsce w art. 89t ust. 1 pkt 3 ustawy o udziełaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospołitej Połskiej.
Podobnie jak w ustawie o cudzoziemcach w art. 89r ust. 5 ww. ustawy
wprowadzono obowiązek dła Prezes Rady Ministrów do wystąpienia przed powołaniem
członka Rady do Spraw Uchodźców z zapytaniem o informacje o osobie na podstawie
danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym.
Zmianie ułegnie także ustawa o wjeździe obywatełi UE poprzez dodanie
anałogicznych rozwiązań, jak w ustawie o cudzoziemcach oraz w ustawy o udziełaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospołitej Polskiej. W projektowanym art.
8a ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE przewidziano, iź w postępowaniach w
sprawach uregulowanych w ww. ustawie obowiązki związane z załatwianiem tych spraw
na podstawie art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, przeprowadzaniem
dowodów i innych czynności, z wyłączeniem czynnośei kaneełaryjnych, może
wykonywać w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędzie wojewódzkim. Komendzie
Głównej Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej, płacówce Straży
Granicznej oraz urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych
(który to organ prowadzi postępowania w sprawach wydaleń obywateli UE i członków
ich rodzin na podstawie art. 73c tej ustawy) wyłąeznie pracownik, który nie był skazany
prawomoenym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
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Zgodnie z projektowanym art. 8a ust. 2 ustawy o wjeździe obywateli UE opisany wyżej
wymóg będzie dotyczył tylko pracowników, wobec których nie mają zastosowania
przepisy ustawy o służbie cywilnej, jako że z tego aktu prawnego w odniesieniu do
członków korpusu służby cywilnej już taki standard wynika. Podobne, jak w omawianych
wyżej ustawach w art. 8a ust. 3 ustawy o wjeździe obywateli UE proponuje się, aby przez
zatrudnieniem pracownika albo członka korpusu służby cywilnej na stanowisku tzw.
„urzędnika imigracyjnego" pracodawca zasięgał o nim informacji z Krajowego Rejestru
Karnego. Nowy art. 8a ust. 4 ustawy o wjeździe obywateli UE stanowi natomiast, iż w
przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe, pracownik albo członek korpusu służby cywilnej nie będzie on
mógł dalej zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem tych obowiązków.
Zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (w załączniku
do ustawy w części III) wynikają ze zmian opłat za wydanie wizy Schengen
przewidzianych w art. 16 ust. 1 i 2 kodeksu wizowego. Zmieniony art. 16 ust. 1 i 2
kodeksu wizowego przewiduje podwyższenie opłaty za wydanie wizy Schengen z 60
euro do 80 euro, a w przypadku dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat - z 35 euro do 40 euro.
Kodeks wizowy w art. 16 ust 2a przewiduje dodatkowo nowe rozwiązanie prawne,
zgodnie z którym w przypadku przyjęcia przez Radę decyzji wykonawczej na podstawie
art. 25a ust. 5 lit. b kodeksu wizowego zastosowanie ma opłata wizowa w wysokości 120
lub 160 euro. Przepis ten nie będzie miał zastosowania do dzieci poniżej lat 12. Zmiany
w ust. 6 w kolumnie „Zwolnienia" w pkt 4 i 5 mają charakter redakcyjny. Brzmienie
tych punktów jest dostosowywane do terminologii używanej w ustawie o cudzoziemcach.
Proponowana zmiana w ust. 7 ma charakter legislacyjny.
Zmiany w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne pozwalają na
realizację art. 38 ust. 5 kodeksu wizowego, zgodnie z którym państwa członkowskie
zapewniają istnienie procedury, która umożliwi osobom ubiegającym się o wizę
składanie skarg dotyczących zachowania personelu konsulatu i, w stosownych
przypadkach, usługodawców zewnętrznych lub procesu składania wniosków. Konsulaty
lub organy centralne mają prowadzić rejestr skarg i podjętych działań następczych.
Państwa członkowskie mają zaś udostępniać publicznie informacje na temat procedury
przewidzianej w niniejszym ustępie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z
dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
2094, z póżn. zm.) do postępowań należących do właściwości polskich przedstawicielstw
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dyplomatycznych i urzędów konsularnych stosuje się przepisy działu VIII Kodeksu
postępowania administracyjnego - Skargi i wnioski. Zgodnie z art. 229 pkt 8a Kodeksu
postępowania administracyjnego, jeżeli przepisy szczególne nie określają innych
organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia
skargi dotyczącej zadań lub działalności konsula jest minister właściwy do spraw
zagranicznych. Przepisy kodeksowe nie nakładają jednak na ministra właściwego do
spraw zagranicznych obowiązku prowadzenia rejestru skarg określającego sposób ich
załatwienia i podjęte działania naprawcze. Dodatkowo przepisy kodeksowe nie nakładają
na organy administracji pubłicznej obowiązku podawania do publicznej wiadomości
informacji o procedurach skargowych. Z uwagi na zmienioną treść art. 38 ust. 5 kodeksu
wizowego proponuje się zatem zmianę ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo
konsularne

poprzez nałożenie na ministra właściwego do spraw zagranicznych

obowiązku prowadzenia rejestru skarg dotyczącej zadań łub działałności konsula
związanej z wydawaniem wiz Schengen. Powyższy rejestr będzie mógł być prowadzony
w systemie kartotecznym, a sposób jego prowadzenia określi akt wykonawczy.
Dodatkowo w art. I3a ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne
przewidziano, że informacja o sposobie składania skarg zamieszczana będzie na stronie
internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Zmianie ułegnie także ustawa o wystąpieniu Zjednoczonego Krółestwa z UE.
Projekt przewiduje dodanie nowego art. 4a pozwalającego, podobnie jak poprzednie, na
realizacje celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do
przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami
Zjednoczonymi Ameryki. W art. 4a ust. I

ww. ustawy przewidziano, iż w

postępowaniach w sprawach udzielania lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, o
którym mowa w art. 7 ust. 1 lub 2 ww. ustawy, oraz udzielania lub cofnięcia zezwolenia
na pobyt stały, o którym mowa w art. 10 ust. I lub 2 ww. ustawy, obowiązki związane z
załatwianiem

tych

spraw

na

podstawie

art.

268a

Kodeksu

postępowania

administracyjnego, przeprowadzaniem dowodów i innych czynności, może wykonywać
w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędzie wojewódzkim. Komendzie Głównej
Straży Granicznej, komendzie oddziału Straży Granicznej oraz płacówce Straży
Granicznej wyłącznie pracownik, nie karany za umyśłne przestępstwo lub umyślne
przestępstwo skarbowe. Projektowany art. 4a ust. 2 przewiduje, iż wymóg ten będzie
dotyczył pracowników, wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy o służbie
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cywilnej, jako że z tego aktu prawnego w odniesieniu do członków korpusu służby
cywilnej już taki standard wynika. Projektowany ust. 3 art. 4a nakłada na pracodawcę
obowiązek sprawdzenia karalności pracowników oraz członków korpusu służby cywilnej
przed ich zatrudnieniem na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego". W przypadku
skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo
skarbowe, pracownik oraz członek korpusu służby cywilnej nie będzie mógł zajmować
dalej stanowiska związanego z wykonywaniem

obowiązków migracyjnych -

projektowany art. 4a ust. 4.
W

przepisach

przejściowych

przyjęto

zasadę,

że

do

postępowań

administracyjnych, których nie zakończono do dnia wejścia w życie projektowanej
ustawy decyzją ostateczną, a które zostały wszczęte przed tym dniem na podstawie ustaw
zmienianych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy dotychczasowe. W ocenie
projektodawcy przyjęcie prymatu ustawy dotychczasowej wobec zmian w przepisach
prawa materialnego i przepisach proceduralnych powiimo pozwolić na lepsze
rozwiązanie sytuacji, jakie zaistnieją w odniesieniu do postępowań będących w toku w
dniu wejścia w życie ustawy. Dzięki tej regule w sposób czytelny będzie można
zidentyfikować postępowania w sprawie wydania, cofnięcia lub unieważnienia wizy, do
których będą miały zastosowanie wyłącznie przepisy dodane lub w brzmieniu
zmienionym. Pozwoli to również na uniknięcie trudności, jakie zmiana stanu prawnego
wywołuje w odniesieniu do postępowań, które znajdują się w fazie odwoławczej.
Ponadto, w przepisach przejściowych przyjęto podstawę prawną dla urzędów i
komendantów wymienionych w art. lla ust. 3 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w art. 8a ust. 3 ustawy o wjeździe
obywateli UE oraz w art. 15a ust. 3 ustawy o cudzoziemcach do uzyskania w terminie 6
miesięcy informacji z Krajowego Rejestru Karnego w odniesieniu do swoich
pracowników, zatrudnionych jeszcze przed wejściem w życie ustawy na stanowiskach
tzw. „urzędników imigracyjnych". Analogiczne rozwiązanie zostało przewidziane dła
Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do członków Rady do Spraw Uchodźców.
Dodatkowo art. 9 ust. 2 projektu ustawy przewiduje, iż wymóg sprawdzenia niekaralności
w brzmieniu nadanym projektem ustawy stosuje się do osób, w stosunku do których
pracodawcy rozpoczęli wykonywanie czynności zmierzających do podjęcia decyzji
w sprawie ich zatrudnienia, jeżeli czynności te nie zostały zakończone przed dniem
wejścia w życie ustawy. Analogicznie jak w przypadku kandydatów do zatrudnienia na
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stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego" w ww. sytuacjach wydanie z Krajowego
Rejestru Karnego informacji o osobie będzie podlegało zwolnieniu z obowiązku
poniesienia opłaty zgodnie ze zmienionym art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym.
Ustalono także, iż ilekroć w ustawie zmienianej w art. 1 jest mowa o szkole
doktorskiej, należy przez to rozumieć, do dnia 31 grudnia 2023 r., również studia
doktoranckie, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o
szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.). Przepis ten stanowi
konsekwencję art. 279 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669), zgodnie z którym
studia doktoranckie rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzi się na
zasadach dotychczasowych, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.
W art. 11 przewidziano utrzymanie w mocy dotychczasowych przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie określonych przepisów ustawy zmienianej w art.
1 projektowanej ustawy do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych,
jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Regulacja ta uwzględnia w ust. 2 zmiany pośrednie przepisów wykonawczych wydanych
na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Art. 57 ust. 1 stanowi upoważnienie
ustawowe do określenia w drodze rozporządzenia m. in. wzoru zaproszenia. Samo
upoważnienie nie ulega zmianom, ale zmianie ulega art. 54, który określa zawartość tego
zaproszenia. W przepisie tym dodaje się bowiem nowy pkt 11, zgodnie z treścią którego
w zaproszeniu zamieszcza się informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1
rozporządzenia 767/2008.
Wejście w życie projektowanej ustawy proponuje się ustalić, co do zasady, na
dzień 2 lutego 2020 r., który jest analogiczny z dniem rozpoczęcia stosowania przepisów
wprowadzonych do kodeksu wizowego przez rozporządzenie 2019/1155. Z kolei wejśeie
w życie w tym samym terminie zmian dotyczących wymogu braku uprzedniej karalności
za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe jako wymogu, od spełnienia
którego uzależniona jest możliwość zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika
imigracyjnego", z wyjątkiem

przepisów zmieniających

ustawę o

wystąpieniu

Zjednoczonego Królestwa z UE, które wejdą w życie wraz z wejściem w życie przepisów
tej ustawy, pozwoli na terminowe wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie
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celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do
programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady
Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
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Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych
ustaw
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Błażej Poboży - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i
Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Boguszyński - Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
teł. +48 22 60 115 20 1 fax +48 22 60 149 14
sekretariat.daipm@mswia.gov.pl

Data sporządzenia 8 listopada 2019 r.
Źródło:
• konieczność dostosowania prawa
polskiego do prawa UE
•

wykonanie celu nr 5 planu działań
przygotowujących Rzeczpospolitą
Polską do przystąpienia do programu
ruchu bezwizowego (Visa Waiver
Program) ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki

Nr w wykazie prac legislacyjnych Rady
Ministrów: UC7
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1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem ustawy", ma na celu:
1)

dostosowanie polskiego porządku prawnego do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks
Wizowy (kodeks wizowy), zwanego dalej „rozporządzeniem 2019/1155", zmian do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks
wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej „kodeksem wizowym";

2) wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do
przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki, zwanymi
dalej „Stanami Zjednoczonymi". W dniu 29 sierpnia 2019 r. Ambasada Stanów Zjednoczonych notą dyplomatyczną
przekazała szczegółowy plan działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu ruchu
bezwizowego (Visa Waiver Program). Dokument ten podzielony był na cele, które w ocenie Departamentu Bezpieczeństwa
Krajowego Stanów Zjednoczonych (U.S. Homeland Security Departament) mają poprawić bezpieczeństwo granic Polski
oraz proces identyfikacji tożsamości. Celem nr 5 w tym dokumencie jest osiągnięcie w stanu, w którym wszyscy urzędnicy
imigracyjni („all imigration officials") bez względu na poziom dostępu do informacji niejawnych, względnie informacji
wrażliwych („regardless of clerance level") będą sprawdzani pod względem dotychczasowej karalności („screen (...) for a
criminal history"). Strona amerykańska oczekuje dokonywania sprawdzeń karalności w odniesieniu do czynów
zabronionych, które odpowiadałyby przestępstwom umyślnym i umyślnym przestępstwom skarbowym. Ustanowiony
został termin 45-dniowy na przedstawienie planu wykonania tego celu i termin 180-dniowy (6 miesięcy) na jego wykonanie.
—
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Konieczne zmiany w związku z nowelizacją kodeksu wizowego

g

Z uwagi na konieczność dostosowania polskiego porządku prawnego do zmienionego kodeksu wizowego ustawa o cudzoziemcach
wymaga następujących zmian:
- w dziale 1 - Przepisy ogólne - w art. 5 ust. 2 ustanawiającym zasadę posiłkowego stosowania przepisów kodeksu wizowego do
postępowań w sprawie wydania, cofnięcia, unieważnienia oraz przedłużenia wiz krajowych zaproponowano wyłączenie stosowania
przepisów art. 9 ust. 2 kodeksu wizowego w postępowaniach o wydanie wizy krajowej,
- w dziale 111 - Przekraczanie granicy - w rozdziale 3 - Zaproszenia - wprowadzono rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w
zaproszeniu informacji wymaganych na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z
dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi
na temat wiz krótkoterminowych (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 60, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem 767/2008",
- w dziale 1V - Wizy - w rozdziale 1 - Wydawanie wiz - nałożono na ministra właściwego do spraw zagranicznych nowe obowiązki
informacyjne związane ze stosowaniem art. 8 ust. 7, art. 22 ust. 1 oraz art. 31 ust. 1 kodeksu wizowego. Zmiany wymagają również
przepisy art. 69 ust. ł dotyczące konsultacji wizowych. Zaproponowano również wprowadzenie szczególnych terminów wydania wizy
krajowej przez konsula oraz sposobu składania wniosku o wydanie wizy krajowej. Zrezygnowano z podstawy odmowy wydania wizy
związanej z posiadaniem przez cudzoziemca dokumentu podróży, który nie spełnia kryteriów określonych w art. 77 ust. 5 ustawy o
cudzoziemcach. W art. 76 ust. 4 doprecyzowano, iż decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub
wizy krajowej po ponownym rozpatrzeniu wniosku będzie wydawana na formularzu, który zostanie określony w rozporządzeniu
wydawanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
Zmianie ulegną również przepisy określające zawartość formularza wniosku o wydanie wizy krajowej,
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- w dziale IV - Wizy - w rozdziale 3 - Cofanie i unieważnianie wiz - zmianie ulegnie art. 93 poprzez dodanie regulacji prawnej
określającej, iż decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej po ponownym
rozpatrzeniu wniosku będzie wydawana na formularzu. Podobnie Jak w przypadku decyzji utrzymującej w mocy decyzję o odmowie
wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, decyzja będzie wydawana na formularzu, który zostanie określony w rozporządzeniu
wydawanym przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
Z uwagi na zmianę wysokości opłat za wydanie wizy Schengen określonych w art. 16 kodeksu wizowego koniecznajest zmiana ustawy
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej w związku z określeniem nowych opłat skarbowych za wydanie wizy Schengen na
granicy.
Zmianie ulegnie także ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne, z uwagi na konieczność prowadzenia rejestru skarg
dotyczących zadań lub działalności konsula związanej z wydawaniem wiz Schengen, o którym mowa w art. 38 ust. 5 kodeksu
wizowego. Ponadto zmieniane przepisy będą przewidywały, iż informacja o sposobie składania ww. skarg zamieszczana będzie na
stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych.
Konieczne zmiany w związku z wymogiem braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa
skarbowe jako wymogu, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika
imigracyjnego"
Aby zrealizować cel postawiony w planie szczegółowym przygotowań, przedstawionym przez stronę amerykańską, konieczne Jest
dokonanie zmian obecnego stanu prawnego w następujących obszarach:
•
w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094, z późn. zm.), konieczne Jest wprowadzenie
szczególnej regulacji ustanawiającej wspólny standard dla wszystkich stanowisk w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach
wojewódzkich, w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży Granicznej oraz w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, które to stanowiska byłyby stanowiskami spoza korpusu służby cywilnej
i w zakres obowiązków których wchodziłoby dokonywanie czynności merytorycznych w postępowaniach w sprawach uregulowanych
w ustawie o cudzoziemcach, w postaci wymogu braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe
Jako wymogu zdolności do bycia zatrudnionym na takim stanowisku. Byłaby to regulacja ustanawiająca tożsamy standard do art. 4 pkt
3 ustawy o służbie cywilnej w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej. Ustanowienie powiązanego z tym standardem
obowiązku uzyskiwania przez pracodawcę informacji o karalności (za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe)
kandydata do zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego" w korpusie służby cywilnej lub poza nim oraz ustanowienie
w ustawie o cudzoziemcach przeszkody do dalszego zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego" w przypadku
ujawnienia popełnienia przez pracownika przestępstwa umyślnego lub umyślnego przestępstwa skarbowego;
•
w ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1158) wprowadzenie zmian w art. 6
pozwalających na uzyskiwanie tego rodzaju informacji przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, urzędy wojewódzkie. Komendę Główną
Straży Granicznej, komendantów oddziałów Straży Granicznej, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz
przez Prezesa Rady Ministrów z Jednoczesnym zwolnieniem z opłat za wydanie informacji o osobie przez Biuro Informacyjne
Krajowego Rejestru Karnego;
•
w przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020) wprowadzenie analogicznych Jak w ustawie o cudzoziemcach rozwiązań pozwalających na
zatrudnianie w charakterze tzw. „urzędników imigracyjnych" osób nie karanych za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa
skarbowe oraz uprzednie sprawdzanie kandydatów do pracy w Krajowym Rejestrze Karnym. Dodatkowo wprowadzenie wyższego
standardu powołania członków Rady do Spraw Uchodźców obejmującego wymóg braku uprzedniej karalności za przestępstwa
umyślne (bez ograniczeń związanych ze sposobem ścigania przestępstwa - obecnie są to tylko przestępstwa ścigane z oskarżenia
publicznego) oraz ustanowienie w przypadku członków Rady do Spraw Uchodźców również analogicznego standardu w zakresie
podstaw odwołania w odniesieniu do dotychczasowej karalności (za przestępstwa umyślne bez ograniczeń związanych ze sposobem
ścigania przestępstw);
•
w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293) wprowadzenie szczególnej
regulacji ustanawiającej wspólny standard dla wszystkich stanowisk w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich,
w Komendzie Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży Granicznej oraz w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, które to stanowiska byłyby stanowiskami spoza korpusu służby cywilnej i w zakres obowiązków,
których wchodziłoby dokonywanie czynności merytorycznych w postępowaniach w sprawach uregulowanych w ww. ustawie, w
postaci wymogu braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe Jako wymogu zdolności do
bycia zatrudnionym na takim stanowisku. Byłaby to regulacja ustanawiająca tożsamy standard do art. 4 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej
w odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej. Dodatkowo wprowadzenie powiązanego z tym standardem obowiązku
uzyskiwania przez pracodawcę informacji o karalności kandydata do zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego" oraz
ustanowienie w ustawie o wjeździe obywateli UE przeszkody do dalszego zatrudnienia na takim stanowisku w przypadku ujawnienia
popełnienia przez pracownika przestępstwa umyślnego i umyślnego przestępstwa skarbowego;
w ustawie z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której
mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z 2019 r., poz. 622) wprowadzenie analogicznych Jak w ustawie o
cudzoziemcach, ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin rozwiązań dotyczących niekaralności tzw. „urzędników imigracyjnych";
•
wprowadzenie przepisów przejściowych, które ustanawiałaby podstawy prawne dla ww. urzędów w odniesieniu do swoich
pracowników, zatrudnionych Jeszcze przed wejściem w życie ustawy na stanowiskach tzw. „urzędników imigracyjnych" oraz dla
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Prezesa Rady Ministrów w odniesieniu do członków Rady do Spraw Uchodźców do uzyskania informacji z Krajowego Rejestru
Karnego w przedmiocie karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe.
Powyższe regulacje dotyczące braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe jako
wymogu, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego", będą
stosowane nie tylko do osób nowozatrudnionych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, w urzędach wojewódzkich, w Komendzie
Głównej Straży Granicznej, w urzędach terenowych organów Straży Granicznej oraz w urzędzie obsługującym ministra właściwego
do spraw wewnętrznych, ale również do pracowników tych urzędów, którzy zdecydują się na zmianę dotychczasowego stanowiska
i zatrudnienie na stanowisku tzw. „urzędnika imigracyjnego", np. w razie zmiany warunków pracy.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

i

Kwestie wydawania wiz Schengen na poziomie unijnym są uregulowane w kodeksie wizowym. Wszystkie państwa stosujące dorobek
Schengen obowiązane są do stosowania przepisów kodeksu wizowego.
Wymogi dla państw, które chcą przystąpić do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi
Ameryki są dla wszystkich państw jednakowe.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Prezes Rady Ministrów

Wielkość
1

Cudzoziemcy

wojewodowie
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Źródło danych
Konstytucja Rzeczypospolitej
Polskiej

Bardzo trudno oszacować liczbę
cudzoziemców,
którzy
skorzystają z zaproponowanych
w projekcie rozwiązań.
Według danych statystycznych
zamieszczonych
na
stronie
internetowej
Komisji
Europejskiej w 2016 r. w polskich
konsulatach wydano 1 096 465
wiz Schengen, w 2017 r. 823 101 wiz Schengen, a w 2018
r. - 526 715 ww. wiz.
Według raportów Polskiej Służby
Konsularnej
sporządzonych
przez Departament Konsularny
Ministerstwa Spraw w 2018 r. i
2019 r. w 2017 r. konsulowie
wykonali 1 947 055 czynności
wizowe, a w 2018 r. wykonali
1 612 026 czynności wizowe.
Według danych statystycznych
zamieszczonych
na
stronie
internetowej
Komisji
Europejskiej w 2016 r. wydano
2316 wiz Schengen na granicy, w
2017 r. - 1908 tego typu wiz, a w
2018 r. - 1907 wiz Schengen na
granicy.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu
zasadniczego
trójstopniowego
podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z póżn. zm.)

Oddziaływanie
Wprowadzenie dla Prezesa Rady
Ministrów obowiązku sprawdzania
niekaralności
za
przestępstwa
umyślne lub umyślne przestępstwa
skarbowe członków Rady do Spraw
Uchodźców przed ich powołaniem.
Możliwość odwołania przez Prezesa
Rady Ministrów członków Rady do
Spraw Uchodźców w przypadku
popełnienia przestępstwa umyślnego
lub
umyślnego
przestępstwa
skarbowego.
Zmiana
przepisów
dotyczących
wydawania wiz Schengen oraz wiz
krajowych,
cofania
lub
unieważniania
ww.
wiz
oraz
podwyższenie opłat za wydanie wizy
Schengen.

Zmiana uregulowań dotyczących
informacji
zamieszczanych
w
zaproszeniu. Projekt przewiduje, iż w
zaproszeniu
zamieszczane
będą
informacje wymagane na podstawie
art. 37 ust. 1 rozporządzeniem nr
767/2008.
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Wprowadzenie
wymogu
niekaralności
za
przestępstwa
umyślne lub umyślne przestępstwa
skarbowe dla wszystkich stanowisk
w urzędach wojewódzkich, które
byłyby stanowiskami w korpusie
służby cywilnej lub stanowiskami
innymi (poza tym korpusem) i w
zakres
obowiązków
których
wchodziłoby
dokonywanie
czynności
merytorycznych
w
postępowaniach
w
sprawach
uregulowanych
w
ustawach
regulujących
zagadnienia
migracyjne.
Obowiązek uzyskania przez urząd
wojewódzki informacji o karalności
(za przestępstwa umyślne i umyślne
przestępstwa skarbowe) kandydata
do zatrudnienia na ww. stanowisku.
Projektowane zmiany w tym zakresie
dotyczyłyby
815
pracowników
urzędów wojewódzkich (informacje
pochodzące
z
urzędów
wojewódzkich).
Szef Urzędu do
Cudzoziemców

konsulowie

Spraw

1

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
0 cudzoziemcach (Dz. U. z 2018
r. poz. 2094, z późn. zm.)

Ewentualne
prowadzenie
postępowań
odwoławczych
w
sprawie wpisania zaproszenia do
ewidencji zaproszeń.
Zmiana
przepisów
dotyczących
konsultacji wizowych określonych w
art. 69 ustawy o cudzoziemcach.
Wprowadzenie
wymogu
niekaralności
za
przestępstwa
umyślne lub umyślne przestępstwa
skarbowe dla wszystkich stanowisk
w
Urzędzie
do
Spraw
Cudzoziemców,
które
byłyby
stanowiskami w korpusie służby
cywilnej lub stanowiskami innymi
(poza tym korpusem) i w zakres
obowiązków których wchodziłoby
dokonywanie
czynności
merytorycznych w postępowaniach
w sprawach uregulowanych w
ustawach regulujących zagadnienia
migracyjne.
Obowiązek uzyskania przez Urząd
do Spraw Cudzoziemców informacji
0
karalności (za
przestępstwa
umyślne i umyślne przestępstwa
skarbowe) kandydata do zatrudnienia
na ww. stanowisku.

Według stanu na koniec
2018
r.
zadania
konsularne
były
realizowane przez 522
urzędników
konsularnych,
wykonujących pracę w
36
konsulatach

Raport Polskiej Służby
Konsularnej za 2018r.
sporządzony przez Departament
Konsularny Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, 21 sierpnia 2019
r.

Zmiana przepisów dotyczących
postępowań w sprawie wydawania
wiz Schengen oraz wiz krajowych
oraz cofanie lub unieważnianie wiz
Schengen i wiz krajowych.
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minister właściwy do spraw
wewnętrznych

generalnych, 2 agencjach
konsularnych,
91
wydziałach
konsularnych, referatach
do spraw konsularnych
oraz
samodzielnych
stanowiskach do spraw
konsularnych
w
ambasadach.
1

Ustawa z dnia 4 września 1997 r.
działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn.
zm.)
0

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
16 sierpnia 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji (Dz. U. z 2019 r.
poz 1540).

minister właściwy do spraw
zagranicznych

1

Ustawa z dnia 4 września 1997 r.
działach administracji rządowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 888, z późn.
zm.)
0

Rada do Spraw Uchodźców

12 członków

organy Straży Granicznej

-1 Komendant Główny
Straży Granicznej
- 9 Komendantów
oddziałów Straży
Granicznej;
- 95 Komendantów
placówek Straży
Granicznej

§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów z dnia
10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania
Ministra Spraw Zagranicznych
(Dz. U. z 2018 r. poz 98).
Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r.
0
udzielaniu
cudzoziemcom
ochrony
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z2019r. poz. 1666 i 2020)
Ustawa z dnia 12 października
1990 r. 0 Straży Granicznej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 147, z
późn. zm.)

Wprowadzenie
wymogu
niekaralności
za
przestępstwa
umyślne lub umyślne przestępstwa
skarbowe dla wszystkich stanowisk
w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw wewnętrznych,
byłyby
stanowiskami
w
które
korpusie
służby
cywilnej
lub
stanowiskami innymi (poza tym
korpusem) i w zakres obowiązków
których wchodziłoby dokonywanie
czynności
merytorycznych
w
postępowaniach
w
sprawach
uregulowanych
w
ustawach
regulujących
zagadnienia
migracyjne.
Obowiązek uzyskania przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych
informacji o karalności (za
przestępstwa umyślne i umyślne
przestępstwa skarbowe) kandydata
do zatrudnienia na ww. stanowisku.
Prowadzenie
rejestru
skarg
dotyczących zadań lub działalności
konsula związanej z wydawaniem
wiz Schengen.
Zamieszczanie
na
stronie
internetowej urzędu obsługującego
ministra informacji o procedurze
składania skarg dotyczących zadań
lub działalności konsula związanej z
wydawaniem wiz Schengen.
Wprowadzenie dla członków Rady
do Spraw Uchodźców wymogu
niekaralności
za
przestępstwa
umyślne lub umyślne przestępstwa
skarbowe.
Zmian wysokości opłat za wydanie
wizy Schengen na granicy.
Wprowadzenie
wymogu
niekaralności
za
przestępstwa
umyślne lub umyślne przestępstwa
skarbowe dla wszystkich stanowisk
w Komendzie Głównej Straży
Granicznej
oraz
w
urzędach
terenowych
organów
Straży
Granicznej,
które
byłyby
stanowiskami w korpusie służby
cywilnej lub stanowiskami innymi
(poza tym korpusem) i w zakres
obowiązków których wchodziłoby
dokonywanie
czynności
merytorycznych w postępowaniach
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Krajowy Rejestr Kamy

1

Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o
Krajowym Rejestrze Karnym
(Dz.U.z2019r. poz. 1158)

gminy

2477 gmin (179 przejść
granicznych)

Dane statystyczne Głównego
Urzędu Statystycznego na dzień
1 stycznia 2019 r.

w sprawach uregulowanych w
ustawach regulujących zagadnienia
migracyjne.
Obowiązek uzyskania przez
Komendanta Głównej Straży
Granicznej oraz komendantów
oddziałów Straży Granicznej
informacji o karalności (za
przestępstwa umyślne i umyślne
przestępstwa skarbowe) kandydata
do zatrudnienia na ww. stanowisku.
Konieczność obsłużenia zapytań
pochodzących z urzędu
obsługującego ministra właściwego
do spraw wewnętrznych. Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, urzędów
wojewódzkich. Komendy Głównej
Straży Granicznej, komend
oddziałów Straży Granicznej oraz
placówek Straży Granicznej, jak
również od Prezesa Rady Ministrów
w odniesieniu do powołania
członków Rady do Spraw
Uchodźców.
Możliwy wzrost dochodów
budżetów tych jednostek samorządu
terytorialnego z tytułu opłat
skarbowych za wydanie wizy
Schengen na granicy w związku z
podwyższeniem opłaty za wydanie
wizy Schengen z 60 euro do 80 euro,
a w przypadku dzieci w wieku od 6
lat do 12 lat - z 35 euro do 40 euro.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy został przekazany
do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu - art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej - art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych - art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz.
2115, z późn. zm.);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego - art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 825);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych - art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z
2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego - art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu
społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z póżn. zm.).
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji:
• wojewodom;
• Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
• Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
• Radzie do Spraw Uchodźców;
• Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
• Rzecznikowi Praw Dziecka;
•
Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
• Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
• Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
• Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (lOM);
• Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
• Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
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• Stowarzyszeniu Amnesty International;
• Fundacji Refugee.pl;
• Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
• Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
• Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
• Stowarzyszeniu „Einigranf;
• Caritas Polska;
• Fundacji Panoptykon;
• Fundacji Ocalenie;
• Fundacji Muitiocalenie;
• Fundacji Republikańskiej;
• Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
• Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
• Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.Warszawy;
• Polskiej Organizacji Turystycznej;
• Polskiej Izbie Turystyki;
• Konfederacji „Lewiatan";
• Business Centre Club - Związkowi Pracodawców;
• Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
• Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie";
• Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
• Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność";
• Forum Związków Zawodowych;
• NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej;
• Związkowi Rzemiosła Polskiego;
• Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
• Federacji Przedsiębiorców Polskich.
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został umieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny".

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z

Vrlt • -ir

r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]

Dochody ogółem

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Łącznie
(O-IO)

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

1,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

1,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,003

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

0,003

*•

"

•

"

•

0,003

•

"

"

"

•

0,1682

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

1,88

-0,003

-

-

•

-

-

-

-

-

-

-

-0,003

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

0,1712

1,88

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,003

budżet państwa
modyfikacja Systemu Pobyt

Źródła finansowania

2020

Budżet państwa w części 42 - Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Przedmiotowy projekt nie wywołuje skutków finansowych w rozumieniu art. 50 ust. 1 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Podstawą szacunku były informacje przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw
Cudzoziemców.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą zmiany treści
zaproszenia i dodania w nim informacji wymaganych na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia
767/2008.
Powyższa zmiana wymaga dokonania zmian systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
Cudzoziemców. Koszty niezbędnej modyfikacji systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
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Cudzoziemców wyniosłyby ok. 3 000 zł brutto. Koszty dostosowania Systemu Pobyt do ww. zmian
zostaną pokryte ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, bez
konieczności zwiększenia limitu wydatków budżetu państwa w cz. 42 - Sprawy wewnętrzne na ten cel.
Zmiany w przepisach ustawy o opłacie skarbowej mogą spowodować wzrost dochodów budżetów gmin
z tytułu opłat skarbowych w związku z podwyższeniem opłaty za wydanie wizy Schengen z 60 euro do
80 euro, a w przypadku dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat - z 35 euro do 40 euro. Szacując, iż rocznie
będzie wydawanych około 2000 wiz Schengen na granicy, opłata skarbowa za wydanie wizy Schengen
wzrośnie o około 20 euro, a średni kurs euro wyniesie 4,28 zł, to szacunkowy roczny wzrost dochodów
gmin z tytułu opłat skarbowych może kształtować się na poziomie 171 200 zł.
W pozostałym zakresie ustawa nie będzie mieć wpływu na sektor finansów publicznych.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor
mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w min zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0

1

2

3

5

10

Łącznie (0-10)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa
domowe.
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną i społeczną
rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie

nie dotyczy

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
[ 1 zmniejszenie liczby dokumentów
1 1 zmniejszenie liczby procedur
1X1 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
1X1 inne: usprawnienie procedury wydawania wiz

1
1
1
I

1
1
1
I

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

krajowych
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Wprowadzenie dodatkowych rubryk w formularzu wniosku o wydaniu wizy krajowej na celu usprawnienie
postępowania w sprawie wydania wizy krajowej. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach wiza w celu odbycia
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole
doktorskiej wydawana jest wyłącznie jako wiza krajowa, dlatego konieczne jest posiadanie przez konsula informacji przewidzianych
w art. 77 ust. 1 pkt 1 lit fa. Należy również wskazać, iż duża część wiz krajowych wydawana jest w celu pracy, stąd też konieczność
posiadania przez konsula informacji o posiadanym przez cudzoziemca zezwoleniu na pracę, zezwoleniu na pracę sezonową,
oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zwolnieniu z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.
Dodatkowo wprowadzenie nowych formularzy decyzji utrzymującej w mocy decyzję konsula po ponownym rozpatrzeniu wniosku
o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej, bądź wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o cofnięcie lub unieważnienie wizy
Schengen lub wizy krajowej ma na celu przyspieszyć i usprawnić procedurę wydawania oraz cofania i unieważniania wiz.
Projektowane przepisy prawa przewidują, że ww. decyzje będą wydawane na formularzu, który zostanie określony odpowiednio w
rozporządzeniu wydawanym na podstawie art. 80 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.
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9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

10. Wpływ na pozostałe obszary
I

I środowisko naturalne

I

I sytuacja i rozwój regionalny

O inne:

Omówienie wpływu

I
I

I demografia
I mienie państwowe

I
I

I informatyzacja
I zdrowie

Brak wpływu

ll.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie projektowanej ustawy proponuje się ustalić, co do zasady, na dzień 2 lutego 2020 r., który jest analogiczny z dniem
rozpoczęcia stosowania przepisów wprowadzonych do kodeksu wizowego przez rozporządzenie 2019/1155. Z kolei wejście w
życie w tym samym terminie zmian dotyczących wymogu braku uprzedniej karalności za przestępstwa umyślne i umyślne
przestępstwa skarbowe jako wymogu, od spełnienia którego uzależniona jest możliwość zatrudnienia na stanowisku tzw. „urzędnika
imigracyjnego", z wyjątkiem przepisów zmieniających ustawę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z UE, które wejdą w życie
wraz z wejściem w życie przepisów tej ustawy, pozwoli na terminowe wprowadzenie środków pozwalających na wykonanie celu
nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego (Visa Waiver
Program) ze Stanami Zjednoczonymi.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Zmiana ustawy o cudzoziemcach, ustawy o opłacie skarbowej i Prawa konsularnego wynika z konieczności dostosowania polskiego
prawa do prawa Unii Europejskiej. Ponadto, proponowane w projekcie regulacje w zakresie wymogu niekaralności za przestępstwa
umyślne i umyślne przestępstwa skarbowe dla „urzędników imigracyjnych" mają na celu wprowadzenie środków pozwalających na
wykonanie celu nr 5 planu działań przygotowujących Rzeczpospolitą Polską do przystąpienia do programu ruchu bezwizowego
(Visa Waiver Program) ze Stanami Zjednoczonymi. Wprowadzenie tych regulacji jest warunkiem koniecznym do przystąpienia
Polski do programu ruchu bezwizowego. W związku z tym ewaluacja nie powinna dotyczyć przepisów projektowanej ustawy.

J

13.Załącznikł (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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