UZASADNIENIE

Nowelizacja wynika z konieczności:
− dostosowania brzmienia art. 5 ust. 1 ustawy do terminologii w zakresie wiz,
obowiązującej po wejściu Polski do strefy Schengen (zamiast wyrażenia
„wiza pobytowa długoterminowa uprawniająca do wielokrotnego wjazdu”
funkcjonuje obecnie wyrażenie „wiza pobytowa krajowa”),
− umożliwienia konsulom występowania do Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów administracji
publicznej, o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 19 pkt 5 lub 6,
− uchylenia art. 30 ustawy o Karcie Polaka i dokonania odpowiedniej
nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Termin wejścia w życie ustawy wynika z konieczności umożliwienia
praktycznego stosowania przepisów ustawy. Wejście w życie przepisu art. 2 z
dniem 29 marca 2008 r. zapobiegnie sytuacji, w której (przez jeden dzień) w
ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych występowałoby odwołanie do Karty Polaka, zaś sama ustawa o
Karcie Polaka nie weszłaby jeszcze w życie.
Zgodnie z opinią Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej wyrażoną w piśmie
z dnia 6 lutego 2008 r., projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1.

Podmioty, na które oddziałuje projekt:
– konsulowie Rzeczpospolitej Polskiej i placówki konsularne,
– Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy administracji
publicznej.

2.

Uzgodnienia i konsultacje
Projekt został uzgodniony z członkami Rady Ministrów, Szefem Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego

oraz

z

wybranymi

komórkami

organizacyjnymi KPRM – zgłoszone uwagi uwzględniono. Projekt został
ponadto, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z ustawy o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa, umieszczony na stronie
Biuletynu Informacji Publicznej KPRM – uwag w tym trybie nie zgłoszono.
3.

Wpływ regulacji na sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa
i budżety jednostek samorządu terytorialnego
Brak wpływu.

4.

Wpływ regulacji na rynek pracy
Brak wpływu.

5.

Wpływ regulacji na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym
na funkcjonowanie przedsiębiorstw
Brak wpływu.

6.

Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionalny
Brak wpływu.
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