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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VII KADENCJA

Warszawa, dnia 27 stycznia 2010 r.

Druk nr 750 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ
o uchwalonej przez Sejm w dniu 8 stycznia 2010 r.
ustawie o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie
danych osobowych

Marszałek Senatu dnia 13 stycznia 2010 r. skierował ustawę do Komisji.
Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2010 r.
- Komisja wnosi:
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej
(-) Janusz Sepioł

projekt

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej
i ustawy o ochronie danych osobowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 8 stycznia
2010 r. ustawy o zmianie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej i ustawy o ochronie danych
osobowych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 3 w lit. j, w pkt 17 skreśla się wyrazy "w szczególności";

2)

w art. 1 w pkt 6, w ust. 2 wyrazy "art. 4 ust. 1 pkt 9" zastępuje się wyrazami "ust. 1 pkt 7
lit. a, b oraz f";

3)

w art. 1 w pkt 6:
a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "ust. 1 - 3",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
"3. Uprawnienie do wglądu do danych SIS przysługuje organom określonym w ust. 1
pkt 9 i ust. 2 wyłącznie w związku z wykonywaniem obowiązku rejestracji
pojazdów określonego w art. 73 i 74 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.) w celu
sprawdzenia, czy zgłoszone do rejestracji pojazdy nie zostały skradzione,
przywłaszczone lub utracone w inny sposób.";

-24)

w art. 1 w pkt 8, w art. 5 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
"3) zapewnienia usuwania danych VIS po upływie okresu, na który dane te zostały przez
dany organ wprowadzone;";

5)

w art. 1 w pkt 8, w art. 5 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
"5) rozpatrzenia wniosków Państw Członkowskich o dokonanie zmiany lub usunięcia
danych VIS wprowadzonych przez dany organ oraz powiadomienia Państw
Członkowskich o konieczności dokonania zmiany lub usunięcia danych VIS
wprowadzonych przez te Państwa Członkowskie.";

6)

w art. 1 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
"9) w art. 6:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez
Krajowy System Informatyczny (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS
w celu:",
b) pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji
dotyczących tych wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu,
przedłużeniu lub skróceniu okresu ważności wizy, przysługuje Straży
Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;",
c) w pkt 2:
-

wyrazy "w celu przeprowadzenia konsultacji, o których mowa w" zastępuje
się wyrazami "przeprowadzenia konsultacji miedzy centralnymi organami
wizowymi w sprawie wniosków wizowych zgodnie z",

-

po wyrazach "Konwencji Wykonawczej" dodaje się wyrazy "z dnia
19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między
Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej
Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia
kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z
późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją Wykonawczą"",

d) pkt 3 - 7 otrzymują brzmienie:

-3"3) sporządzania sprawozdań i statystyk, przysługuje Straży Granicznej,
konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych,
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;
4) sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy,
autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw
Członkowskich zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny
Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), przysługuje Straży
Granicznej i Służbie Celnej;
5) sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza
wizy, autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na
terytorium

Państw

Członkowskich,

przysługuje

komendantowi

wojewódzkiemu Policji, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji,
komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi placówki Straży
Granicznej, Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców;
6) zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki
wjazdu lub pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży
Granicznej, Policji, Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców;
7) określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie
wniosku o nadanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 9 i 21 rozporządzenia Rady
(WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i
mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne
za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw Członkowskich
przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109), przysługuje
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;",
e) dodaje się pkt 8 i 9 w brzmieniu:
"8) rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy przysługuje Szefowi Urzędu
do Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców;
9) realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr

-4767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie
w sprawie VIS), przysługuje konsulowi lub wojewodzie.";";

7)

w art. 1 w pkt 13 w lit a, w pkt 7 wyrazy "Jednostką Narodową" zastępuje się wyrazami
"jednostką krajową";

8)

w art. 1:
a) w pkt 17 wyrazy "art. 7, 8, 10, 15–21, 24–30, 33–35, 37, 43 i 44" zastępuje się
wyrazami "art. 7, art. 8, art. 10, art. 15–20, art. 21 ust. 1, art. 24–26, art. 27 ust. 1
pkt 1, 3–5, 8–11 i 14, art. 28–30, art. 33, art. 35, art. 37, art. 43 i art. 44",
b) w pkt 18 wyrazy "art. 14, 16, 27 i 46" zastępuje się wyrazami "art. 14, art. 16, art. 27 i
art. 46",
c) w pkt 19 wyrazy "art. 23 i 35–37" zastępuje się wyrazami "art. 23, art. 35 ust. 2, art. 36
i art. 37";

9)

w art. 3 po pkt 4 dodaje się pkt ... w brzmieniu:
"...) pkt 9 lit. c tiret drugie,".

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

