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Fundacja PANOPTYKON przedstawia swoje stanowisko w ramach konsultacji społecznych 

projektu ustawy o cudzoziemcach (dalej: projekt ustawy). 

Uchwalenie nowej ustawy służyć ma ujednoliceniu i uporządkowaniu obecnego stanu prawnego 

dotyczącego sytuacji cudzoziemców w Polsce oraz implementacji na grunt prawa krajowego 

przepisów Unii Europejskiej.  

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreślono, że wielokrotne nowelizowanie obowiązującej 

ustawy o cudzoziemcach1 doprowadziło do obniżenia jej czytelności i przejrzystości. Obowiązu-

jące przepisy stwarzają organom stosującym je w praktyce wiele trudności interpretacyjnych. 

Uzasadnia to w naszej ocenie konieczność uchwalenia nowej ustawy. Nie mniej uważamy, że 

projekt przedstawiony do konsultacji nie zawsze zachowuje wymóg przejrzystości i jasności, 

a ponadto budzi pewne zastrzeżenia z punktu widzenia ochrony praw i wolności jednostki. 

Ze względu na szeroki zakres tematyczny projektu ustawy, wykraczający poza profil działalności 

Fundacji, w naszej opinii odnosimy się jedynie do zagadnień zawartych w Dziale X projektu 

ustawy („Rejestry, ewidencje i wykaz cudzoziemców”), a związanych z prawem do prywatności 

i ochroną danych osobowych. 

1. Wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany 

1.1. Podstawy do umieszczenia w wykazie 

Projekt ustawy przewiduje tryb oraz katalog przesłanek będących podstawą do umieszczenia 

w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie-

pożądany (art. 408), a także późniejszego przedłużania tego wpisu. Nasze zastrzeżenia budzi 

umieszczenie w tym katalogu przesłanek „zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa 

państwa, „ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego” oraz „interesu Rzeczypospolitej 

Polskiej” (pkt 4). 

Wskazane kategorie są bardzo szerokie i nieprecyzyjne, przez co stwarzają ryzyko uzna-

niowości i nieuzasadnionego ograniczenia praw i wolności. W szczególności kategoria „interesu 

Rzeczypospolitej Polskiej” nie powinna stanowić naszym zdaniem podstawy do ograniczania 

praw jednostki, nie znajduje ona bowiem odzwierciedlenia w przesłankach wymienionych w art. 

31 ust. 3 Konstytucji RP. Co więcej, nie jest jasne, jakie podmioty oraz na podstawie jakich 

                                                        
1 Ustawa o cudzoziemcach z dnia 13 czerwca 2003 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2011 r. Nr 264 poz. 1573). 
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dokładnie kryteriów miałyby dokonywać interpretacji wskazanych przesłanek w konkretnych 

sytuacjach. Uważamy, że projekt ustawy wymaga w tym zakresie doprecyzowania. 

1.2. Informowanie o umieszczeniu w wykazie 

Projekt ustawy nie określa wprost, czy cudzoziemiec będzie każdorazowo informowany 

o umieszczeniu jego danych w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany lub o przedłużeniu tego wpisu oraz o uprawnieniach, 

które przysługują mu w związku z umieszczeniem jego danych we wspomnianym wykazie. 

Naszym zdaniem informowanie o tym z urzędu (a nie jedynie na wniosek) stanowi warunek 

korzystania przez cudzoziemca z innych przysługujących mu praw (np. do sprostowania i 

usunięcia danych), dlatego postulujemy nałożenie stosownego obowiązku na organy władzy 

publicznej. 

1.2.1. Wnioski o udostępnienie i sprostowanie informacji zawartych w wykazie 

Pozytywnie oceniamy wprowadzenie możliwości składania przez cudzoziemców wniosków, 

o których mowa w art. 417 ust. 1. Zwracamy jednak uwagę na kilka szczegółowych rozwiązań 

przewidzianych w projekcie ustawy, które budzą nasze zastrzeżenia. 

1.2.2. Termin na rozpatrzenie wniosku 

Do rozpatrywania wniosków o udostępnienie i sprostowanie informacji zawartych w wykazie 

mają znaleźć zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyda-

wania zaświadczeń, przy czym termin na rozpatrzenie tych wniosków ma być wydłużony z 7 do 

30 dni. Nie widzimy podstaw do tak znaczącego wydłużenia terminu. W związku z tym propo-

nujemy pozostanie przy terminie 7 dni. 

1.2.3. Uzasadnienie wniosku o udzielenie informacji 

Art. 419 ust. 1 stanowi, że obligatoryjnym elementem wniosku, o którym mowa w art. 417 ust. 1, 

jest uzasadnienie. O ile w przypadku składania wniosku o sprostowanie bądź usunięcie danych 

(art. 417 ust. 1 pkt 2 i 3) takie rozwiązanie nie budzi zastrzeżeń, o tyle w przypadku udostęp-

nienia informacji o umieszczeniu danych w wykazie (art. 417 ust. 1 pkt 1) trudno uznać je za 

zasadne. Uprawnienie do udostępnienia informacji wynika bezpośrednio z ustawy, a zatem nie 

powinno wymagać uzasadnienia. 

1.2.4. Forma składania wniosku 

Zgodnie z projektem ustawy, wniosek, o którym mowa w art. 417, ma być składany na urzędo-

wym formularzu. Nie widzimy uzasadnienia dla wprowadzenia takiego wymogu. W naszej opinii 

rozpatrzeniu powinien podlegać również wniosek niezłożony na urzędowym formularzu, pod 

warunkiem, że zawiera wszystkie niezbędne informacje wskazane w art. 419 ust. 1 projektu 

ustawy. 

2. Odciski linii papilarnych  

Projekt ustawy przewiduje, że w toku kontroli legalności pobytu cudzoziemca w Polsce 

funkcjonariusze i pracownicy określonych organów administracji publicznej będą mogli w celu 

ustalenia tożsamości pobrać od cudzoziemca odciski linii papilarnych (art. 282). Nie określa on 

jednak w sposób precyzyjny i klarowny procedury postępowania z odciskami pobranymi 

w takich okolicznościach. Przede wszystkim nie jest jasne, czy pobranie w toku kontroli 

odcisków linii papilarnych będzie prowadzić do ich gromadzenia przez uprawnione podmioty. 
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Jeżeli tak będzie, projektodawca powinien – wziąwszy pod uwagę kryterium adekwatności – 

wskazać termin, w którym dane te będą usuwane. 

2.1.  Okres przechowywania  

Odciski linii papilarnych mają być pobierane i przechowywane w związku z ubieganiem się 

o: zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego (art. 47 ust. 2), 

zezwolenie na pobyt stały (art. 196 ust. 4), zezwolenie na pobyt czasowy (art. 105 ust. 4), 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 212 ust. 5). Dane te mają być 

przechowywane w określonych rejestrach do czasu wpisania do nich informacji o potwierdzeniu 

odbioru zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego lub wydania 

karty pobytu (art. 404 ust. 1), a w przypadku wydania decyzji odmownej – do czasu wpisania 

informacji o jej wydaniu do rejestrów, gdy decyzje te stały się prawomocne (art. 404 ust. 2). 

Uważamy, że ustawodawca powinien określić termin na wpisanie do rejestrów informacji 

o odbiorze zezwolenia, wydaniu karty czy uprawomocnieniu się ww. decyzji. Brak takiego 

wymogu może stwarzać ryzyko, że odciski linii papilarnych będą przechowywane w rejestrach 

dłużej, niż jest to niezbędne.  

2.2.  Udostępnianie danych 

Art. 423 ust. 1 pkt 1 i 2 projektu ustawy wymienia podmioty, którym mają być udostępniane, 

w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, informacje znajdujące się 

w Systemie Pobyt. Wśród podmiotów uprawnionych znalazły się m.in.: „organy administracji 

publicznej” (art. 423 ust. 1 pkt 1) oraz „państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne” (art. 

423 ust. 2 pkt 1). Podmioty te mają mieć zgodnie z art. 405 dostęp do danych z rejestrów 

odcisków linii papilarnych. W rezultacie niemal nieograniczony dostęp do tych danych będzie 

przysługiwał bardzo szerokiemu kręgowi podmiotów. W naszej opinii potrzeba ochrony tych 

danych wymaga precyzyjnego określenia, którym podmiotom, w jakich sytuacjach i na jakich 

warunkach ww. dane będą udostępniane.  

2.2.1. Udostępnianie za pomocą urządzeń teleinformatycznych 

Art. 405 ust. 3 reguluje procedurę udostępniania odcisków linii papilarnych za pomocą urzą-

dzeń teleinformatycznych. Pozytywnie oceniamy uzależnienie udostępnienia tych danych od 

posiadania odpowiedniego zabezpieczenia technicznego i organizacyjnego. W naszej opinii 

warunki te powinny zostać jednak uzupełnione o wprowadzenie wyraźnego wymogu, że każde 

udostępnienie danych pozostawia adnotację (ślad) o tym fakcie w systemie informatycznym. 

Adnotacja taka powinna zawierać: 

a) informację o podmiocie i osobie go reprezentującej, której udostępniono odciski linii 

papilarnych, 

b) datę udostępnienia, 

c) podstawę prawną udostępnienia, 

d) uzasadnienie. 

Zachowywanie tych informacji w systemie jest niezbędne do prowadzenia kontroli legalności 

działania podmiotów korzystających z dostępu do danych. 
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2.3. Umieszczenie w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest 

niepożądany 

Art. 412 ust. 1 projektu ustawy wskazuje, jakie dane o cudzoziemcu mają być umieszczane 

w wykazie osób, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany, natomiast ust. 2 stanowi, że 

w wykazie mogą być umieszczane również inne kategorie danych, w tym odciski linii papi-

larnych. Nie jest dla nas jasne, czym uzasadniona jest taka dowolność. Uważamy, że projekt 

ustawy powinien w sposób precyzyjny określać, jakie kategorie danych i w jakich sytuacjach 

powinny być gromadzone w wykazie ze względu na konieczność realizacji określonych prawem 

celów.  

3. Podsumowanie 

Pozytywnie oceniamy ideę uchwalenia aktu prawnego, który uporządkuje i zwiększy przej-

rzystość regulacji dotyczących sytuacji prawnej cudzoziemców na terytorium RP. Niestety 

w naszej ocenie projekt ustawy w zakresie, w jakim dotyczy wykazu cudzoziemców, których 

pobyt na terytorium RP jest niepożądany, oraz pobierania i przechowywania odcisków linii 

papilarnych, nie spełnia wszystkich oczekiwań. Co więcej, niektóre z przyjętych rozwiązań mogą 

budzić zastrzeżenia z punktu widzenia ochrony praw i wolności jednostki, przede wszystkim 

prawa do prywatności i autonomii informacyjnej. W przypadku części przepisów mamy 

wątpliwości co do ich zasadności i celowości, przy czym wyjaśnienia tych wątpliwości nie 

przyniosła analiza uzasadnienia do projektu ustawy, które – jak na projekt o takiej randze i za-

kresie – można uznać za dość lakoniczne i niewyczerpujące. Liczymy, że przedstawione wyżej 

uwagi zostaną wzięte pod uwagę na dalszych etapach prac nad projektem ustawy.  
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