
 
 

 Zielona Góra, dn. 19.11.2012 r. 

BFPZ/376/11/2012 

 

Sz. P. 

Jacek Cichocki 

Minister Spraw Wewnętrznych 

W związku z przekazaniem do konsultacji społecznych projektu ustawy o cudzoziemcach, 

Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie” przesyła 

uwagi: 

Uwagi szczegółowe: 

W art. 397 proponujemy treść: 

1. wobec cudzoziemca osadzonego w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, który: 

- odmawia przyjmowania posiłków lub przyjmowania płynów,  

- odmawia stosowania się do zaleceń lekarskich, 

- notorycznie nie stosuje się do regulaminu ośrodka, 

na wniosek właściwego Komendanta  placówki Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony 

ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, w którym cudzoziemiec przebywa, sąd rejonowy właściwy 

ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,  wydaje, w ciągu 24 godzin od złożenia wniosku, 

postanowienie o natychmiastowej deportacji cudzoziemca 

2. postanowienie to przekazuje się cudzoziemcowi bezpośrednio po jego wydaniu 

3. od w/w postanowienia cudzoziemiec ma prawo odwołać się do sądu okręgowego w okresie 24 

godzin od czasu przekazania mu tego postanowienia 

4. sąd okręgowy, w ciągu 24 godzin, wydaje prawomocne postanowienie o uchyleniu lub 

podtrzymaniu postanowienia 

5. po uprawomocnieniu się postanowienia cudzoziemca deportuje się w ciągu 24 godzin do kraju, 

którego jest obywatelem lub do kraju z którego przybył, w przypadku cudzoziemców o 

nieustalonym obywatelstwie, o czym informuje się najbliższy konsulat lub ambasadę państwa 

którego obywatelem jest cudzoziemiec lub w przypadku cudzoziemców nie mających ustalonego 

obywatelstwa Urząd do Spraw Cudzoziemców. 

6. wzór: 

- informacji o odmowie przyjmowania posiłków lub płynów 

- informacji o niestosowaniu sie do zaleceń lekarskich 



 
 

- informacji o niestosowaniu się do regulaminu ośrodka 

- wniosku do sądu zawierającego niezbędne informacje konieczne do podjęcia decyzji przez sąd 

opracuje w drodze rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w terminie 

umożliwiającym wejście w życie tego rozporządzenia wraz z wejściem w życie niniejszej ustawy. 

 

Uwagi ogólne: 

 

Zdaniem Federacji cudzoziemca nierespektującego polskiego prawa należy co do zasady wydalać 

z Polski. Wprowadzanie nowych zapisów powinno prowadzić do uszczelniania systemu tak, aby 

każdy wjeżdżający do Polski miał wykupione w NFZ albo u jakiegoś ubezpieczyciela uznanego w 

Polsce ubezpieczenie zdrowotne, aby jego pobyt nie wiązał się z kosztami ponoszonymi przez 

polski system ochrony zdrowia zarówno w stanach nagłych jak i prostych zachorowaniach. Brak 

możliwości leczenia w Polsce prowadzi do podejmowania prób wyłudzania świadczeń poprzez 

fałszowane dokumenty, podstawione osoby posiadające dokumenty itp. 

Dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych (np. naukowców) dopuszczalne winny być 

ułatwienia, aby te osoby łatwiej mogły osiedlać się i pracować dla dobra naszego kraju. 

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. 

i zgodnie z art. 220 w/w Ustawy straciła moc Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej w związku z 

tym nie istnieje pojęcie zakładu opieki zdrowotnej, a w to miejsce stosuje się pojęcie podmiot 

leczniczy. W związku z tym należy dostosować zapisy projektu do terminologii obowiązującej w 

związku z wejściem w życie ustawy o działalności leczniczej (art. 389 ust. 1 pkt 5 projektu oraz 

zapisy uzasadnienia). 

 

Z poważaniem 

                                                                                        Wiceprezes Federacji PZ 

                                                             

Teresa Dobrzańska-Pielichowska 

 


