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Marszatek Sejmu, zgodnte z art.37 ust. 1 i art. 40 ust.1 regulaminu Sejmu -

skierował w dniu 14 stycznia 2O1 1 r. povvryŻszy projekt ustawy do Komisji Administracji i

Spraw Wewnętrznych do pierwszego czytanta.
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Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia   2011 r. 

 

o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie 
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Euro-

pejskiej i członków ich rodzin 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich 
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, 
poz. 818, z 2008 r. Nr 216, poz. 1367 oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 531) wprowadza się 
następujące zmiany:  

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 12. Komendant placówki Straży Granicznej umożliwia obywatelowi 
UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, przez 
okres nie dłuższy niż 72 godziny przed wydaniem decyzji o od-
mowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podjęcie 
działań zmierzających do uzyskania dokumentów, o których mo-
wa odpowiednio w art. 9 ust. 1 lub 2, albo do udowodnienia w in-
ny, niebudzący wątpliwości sposób, że osoby te są uprawnione do 
korzystania ze swobody przepływu osób.”; 

2) po art. 19 dodaje się art. 19a w brzmieniu: 

„Art. 19a. 1. Dziecku obywatela UE, który był pracownikiem na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, ale nie zachował prawa pobytu na pod-
stawie art. 17, które przebywa i uczy się lub studiuje na tym 
terytorium, przysługuje prawo pobytu do czasu zakończenia na-
uki lub studiów. 

2. Rodzicowi sprawującemu opiekę nad dzieckiem obywatela UE, 
który był pracownikiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
ale nie zachował prawa pobytu na podstawie art. 17, które prze-
bywa i uczy się lub studiuje na tym terytorium, przysługuje prawo 
pobytu do czasu osiągnięcia przez dziecko pełnoletności; prawo 
to przysługuje także po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, 
jeżeli nadal wymaga ono obecności i opieki tego rodzica, aby 
móc kontynuować i ukończyć naukę.”; 

3) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub 
karty pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się ważny dokument 
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podróży, a w przypadku gdy odbioru dokonuje pełnomocnik wnioskodawcy 
– także pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia lub karty. Obywatel UE 
może okazać inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i oby-
watelstwo.”; 

4) uchyla się art. 40; 

5) w art. 53 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Przy odbiorze dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty 
stałego pobytu członka rodziny obywatela UE okazuje się dokument po-
twierdzający tożsamość osoby odbierającej, a w przypadku gdy odbioru do-
konuje pełnomocnik wnioskodawcy – także pełnomocnictwo do odbioru 
dokumentu lub karty.”; 

6) uchyla się art. 64; 

7) w art. 71 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W decyzji o wydaleniu obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędące-
mu obywatelem UE nakazuje się opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w terminie nie krótszym niż 31 dni, z zastrzeżeniem ust. 2.”; 

8) w art. 74 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na miejsce 
pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE – w 
zakresie doprowadzenia do granicy;”. 

 

Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  
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Pan Marek Biernacki
Przewodniczący Komisji Administracji
i Spraw Wewnętrznych
Sej m Rzeczypospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli pa stw członkowskich Unii Europejskiej i członktjw ich rodzin (druk nr j830)
wyrażona na podstawie art. 13 ust.3 pkt 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o dzialach
administracji rządowej (Dz. U.z2007 r. Nr 65, poz. 437 zp6źn,Zm.)w związku z art.42
ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regu|aminu Sejmu przez ministra właściwego do spraw
czlonkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Szanow ny P anie P rzew odniczący,

w związku z przedłoŻonym Sprawozdaniem Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na tełytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytoriunl obywateli panstw cztonkowskich Unii
Europejskiej i członkÓw ich rodzin (druk nr 3830), pozwalam sobie wyrazic ponizszą opinię'

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z powa

Do wiadomości:

Pan Jerzy Miller
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Minister granicznych Warszawa, Ą lutego 20II r.


