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UWAGI OGÓLNE

Zgodnie  ze  stanowiskiem  Ministerstwa  Spraw  Wewnętrznych  i  Urzędu  do  Spraw 
Cudzoziemców przedstawiony do konsultacji projekt ustawy o cudzoziemcach zawiera szereg 
ułatwień,  dzięki którym cudzoziemcy będą mogli  łatwiej i  szybciej  uzyskiwać zezwolenia 
pobytowe w Polsce.

Istotnie – wydłużenie maksymalnego okresu pobytu czasowego do 3 lat, zniesienie terminu 
45  dni  na  złożenie  wniosku  o  zezwolenie  na  pobyt  czasowy,  możliwość  ubiegania  się
o udzielenie zezwolenia na pracę i zezwolenia na pobyt czasowy w ramach jednej procedury 
stanowią znaczące ułatwienia w zakresie legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP.

Jednakże  zdaniem  Helsińskiej  Fundacji  Praw  Człowieka  (dalej:  HFPC)  analiza  projektu 
ustawy wskazuje, iż przewiduje on szereg utrudnień sytuacji cudzoziemców wjeżdżających
i  przebywających  na  terytorium  RP.  Należy  podkreślić,  że  w  większości  przypadków 
utrudnienia  te  nie  zostały  odpowiednio  uzasadnione  i  przez  to  stoją  w  sprzeczności
z prezentowanym stanowiskiem władz.

Jeśli chodzi o proponowane rozwiązania dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały 
i  zezwolenie na pobyt  rezydenta długoterminowego UE,  najpoważniejsze  utrudnienia w 
stosunku  do  stanu  obecnego  stanowią:  wprowadzenie  dodatkowego  kryterium 
dochodowego  przy  ubieganiu  się  o  pobyt (wymóg  posiadania  dochodu  w  wysokości 
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę,  w  stosunku  do  obecnie  wymaganej  kwoty  równej 
kryterium dochodowemu ) oraz wymóg znajomości języka polskiego przy ubieganiu się o 
pobyt stały i zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

Należy wskazać, że wymogi te, nie tylko znacząco utrudnią legalizację pobytu cudzoziemców 
na terytorium RP, ale przede wszystkim spowodują wzrost zjawiska nielegalnej migracji oraz 
będą  sprzyjać  powiększaniu  się  szarej  strefy.  W szczególności  zwiększenie  wymaganego 
poziomu kryterium dochodowego spowoduje, że wielu cudzoziemców nie spełni przesłanek 
do uzyskania pobytu czasowego. Przykładowo roczny dochód cudzoziemca zamieszkałego w 
województwie  mazowieckim starającego  się  o  pobyt  czasowy ze  względu na  działalność 
gospodarczą powinien wynosić co najmniej 55 tys. złotych.

Projekt  ustawy znacząco  pogarsza  sytuację  osób,  którym  udzielono  zgody  na  pobyt 
tolerowany. Wedle projektu osoby te zostaną pozbawione szeregu dotychczas posiadanych 
uprawnień – m.in.  prawa do wykonywania pracy bez zezwolenia, korzystania z pomocy 
społecznej, wykonywania działalności gospodarczej na zasadach dotyczących obywateli 
RP.  Należy podkreślić, że proponowane przepisy dotyczą cudzoziemców, którzy znajdują się 
w sytuacji  przymusowej.  Analiza  tych  rozwiązań prowadzi  do  wniosku,  że  stanowią  one 
próbę „ukarania” osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany za sytuację, w której 



znaleźli  się bez własnej winy. Wprowadzenie projektowanych przepisów spowoduje także 
marginalizację tej grupy cudzoziemców i powiększenie przez nich szarej strefy.  Tego typu 
rozwiązanie narusza zasadę ochrony praw nabytych, gwarantowaną art. 2 Konstytucji RP.

Dodatkowo należy wspomnieć, że osoby z pobytem tolerowanym stanowią niewielką część 
cudzoziemców  przebywających  na  terytorium  RP.  Wedle  statystyk  Urzędu  do  Spraw 
Cudzoziemców w latach 2009-2011 zgodę na pobyt tolerowany wydano wobec 1038 osób. 
Zatem nawet utrzymanie uprawnień przysługującym cudzoziemcom posiadającym zgodę na 
pobyt  tolerowany  nie  będzie  stanowić  znaczącej  zmiany  w  ogólnym  obrazie  sytuacji 
cudzoziemców.

Przepisy dotyczące wydawania decyzji o zobowiązaniu do powrotu przyznają organom Straży 
Granicznej nowe kompetencje. Obecnie ten organ będzie decydował o istnieniu przesłanek do 
udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany, o tym, czy małżeństwo cudzoziemca i 
obywatela RP nie zostało zawarte lub istnieje w celu obejścia przepisów prawa, o tym czy 
cudzoziemiec powinien mieć szansę wyjechać dobrowolnie z terytorium RP w określonych 
przez  prawo  okolicznościach,  a  wreszcie  –  o  tym,  czy  zastosować  wolnościowe  środki 
kontroli pobytu cudzoziemca na terytorium RP, poprzedzające jego wydalenie czy też – w 
ostateczności – złożyć do sądu wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku 
lub areszcie dla cudzoziemców (czyli: ośrodku detencyjnym). W opinii HFPC bardzo ważne 
jest  zatem wsparcie  tych  służb i  zapewnienie  szkoleń  organom wydającym na  podstawie 
nowych przepisów decyzje o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,  czyli  komendantom 
oraz funkcjonariuszom poszczególnych oddziałów i placówek Straży Granicznej.

Konstrukcja przepisów dotyczących umieszczania cudzoziemców w ośrodkach detencyjnych 
spowoduje,  że  detencja  wciąż  nie  będzie  stosowana jako środek ostateczny.  Pomimo 
wprowadzenia środków alternatywnych w stosunku do detencji (obowiązek zgłaszania się, 
wpłaty zabezpieczenia pieniężnego, oddania paszportu do depozytu, obowiązek zamieszkania 
w wyznaczonym miejscu), nie będą one stosowane w pierwszej kolejności, przed złożeniem 
przez Straż Graniczą wniosku do sądu o umieszczenie cudzoziemca w ośrodku detencyjnym. 
Zatem  w  sytuacji  automatyzmu,  z  jakim  sądy  uwzględniają  wnioski  o  umieszczenie
w ośrodku detencyjnym, przepisy dotyczące alternatyw mogą wciąż pozostać martwe. Należy 
podkreślić, że proponowane rozwiązania nie są zgodne ze standardami międzynarodowymi
i prawem Unii Europejskiej (dalej: UE).

HFPC stoi także na stanowisku, że niedopuszczalne jest uregulowanie kwestii detencji, bez 
jednoznacznego  określenia  jej  limitu. W  projektowanych  przepisach  przewidziano,  że 
maksymalny okres detencji wynosi 12 miesięcy. Jednak nie wlicza się do niego okresu pobytu 
cudzoziemca  w  ośrodku  detencyjnym  w  związku  ze  złożonym  przez  niego  wnioskiem
o nadanie statusu uchodźcy. Mając na uwadze, że w prawie krajowym nie został określony 
maksymalny okres detencji cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, ani 
maksymalny  dopuszczalny  czas  trwania  postępowania  o  nadanie  statusu  uchodźcy
w  przypadku  cudzoziemców  umieszczonych  w  detencji,  w  praktyce  limit  detencji 
cudzoziemców nie został określony. Ponadto zdaniem HFPC należy wprowadzić rozwiązanie 
wedle  którego  detencja  nie  będzie  stosowana  wówczas,  gdy  nie  ma  już  rozsądnych 
perspektyw wydalenia  cudzoziemca,  zgodnie  z  prawem UE i  orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości UE.

W odniesieniu  do  detencji  dzieci,  HFPC  w  pełni  popiera  wprowadzenie  całkowitego 
zakazu detencji dzieci dla celów migracyjnych, zarówno tych przebywających w Polsce z 



opiekunami prawnymi, jak i bez opieki. Stanowisko w tym zakresie zostało przygotowane
i zaprezentowane oddzielnie w ramach działań koalicji organizacji pozarządowych na rzecz 
zniesienia detencji dzieci, do której należy również HFPC.

Zdaniem HFPC w obecnej sytuacji coraz większa liczba cudzoziemców przebywających na 
terytorium  RP powinna  prowadzić  do  wniosku  o  konieczności  ułatwiania  legalizacji  ich 
pobytu.  Wprowadzanie  utrudnień  w  tym  zakresie  spowoduje  nie  tylko  nieuzasadnione 
komplikacje  w  życiu  cudzoziemców,  jak  również  przyczyni  się  do  wzrostu  szarej  strefy
i zjawiska nielegalnej migracji.

Należy także podkreślić, że zgodnie z zapowiedziami władz, ułatwienia w legalizacji pobytu 
zawarte  w  nowej  ustawie  o  cudzoziemcach  miały  spowodować,  że  nie  będzie  potrzeby 
przeprowadzania kolejnych akcji abolicyjnych. Analiza projektu ustawy prowadzi jednak do 
wniosku,  że  ułatwienia  proponowane  w  projekcie  nie  mogą  zostać  potraktowane  jako 
mechanizm  zastępujący  abolicję,  natomiast  proponowany  kształt  ustawy  może  tylko 
zwiększyć zapotrzebowanie na przeprowadzanie kolejnych akcji abolicyjnych.

W dalszej części opinii HFPC przedstawia szczegółowe uwagi do poszczególnych przepisów 
projektu, także dotyczących wyżej określonych kwestii.

UWAGI SZCZEGÓŁOWE DO POSZCZEGÓLNYCH PRZEPISÓW PROJEKTU

I. UWAGI DO PRZEPISÓW OGÓLNYCH

1. Brak odesłania do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

W projekcie ustawy brakuje odpowiednika art. 7 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy z dnia  
13.06.2003  r.  o  cudzoziemcach,  zgodnie  z  którym  „do  postępowań  w  sprawach 
uregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, o 
ile  ustawa nie  stanowi inaczej”.  Pominięcie  tego przepisu w treści  projektu ustawy może 
rodzić  wątpliwości,  czy  przepisy  Kodeksu  postępowania  administracyjnego  znajdą 
zastosowanie  do  postępowań  uregulowanych  w  nowej  ustawie  o  cudzoziemcach. 
Niezamieszczenie  powyższej  regulacji  doprowadzi  do  konieczności  każdorazowej  oceny 
przez  stosujących  prawo  urzędników,  czy  dane  postępowanie  powinno  zostać 
zakwalifikowane  do  postępowań  określonych  w  art.  1-3  k.p.a.  Może  to  prowadzić  do 
trudności  interpretacyjnych,  tymczasem  nowa  ustawa  o  cudzoziemcach  ma  zostać 
wprowadzona  do  polskiego  porządku  prawnego  –  jak  podkreśla  się  w  uzasadnieniu  do 
projektu ustawy – by wyeliminować te trudności i uprościć obowiązujące przepisy. 

II.  UWAGI  DO  PRZEPISÓW  DOTYCZĄCYCH  ZASAD  PRZEKRACZANIA 
GRANICY RP

1.  Przekraczanie  granicy  przez  cudzoziemców  chcących  ubiegać  się  o  nadanie  statusu 
uchodźcy w RP.

Projekt ustawy przewiduje szeroki katalog okoliczności uzasadniających odmowę wjazdu na 
terytorium RP (art. 30 ust. 1) oraz wyjątki od powyższych zasad (art. 30 ust. 2-6). W projekcie 



pominięto jednak kwestię przekraczania granicy przez cudzoziemców chcących ubiegać się 
na terytorium RP o nadanie statusu uchodźcy. 

Prawo do azylu zostało przewidziane w art. 14 ust. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka 
oraz w art. 19 Karty Praw Podstawowych, która na mocy Traktatu z Lizbony uzyskała moc 
prawnie wiążącą. 
Zgodnie z Konwencją dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w Genewie dnia 28 lipca 
1951 r., żadne umawiające się Państwo nie wydali lub nie zawróci w żaden sposób uchodźcy 
do  granicy  terytoriów,  gdzie  jego  życiu  lub  wolności  zagrażałoby  niebezpieczeństwo  ze 
względu na jego rasę, religię, obywatelstwo, przynależność do określonej grupy społecznej 
lub  przekonania  polityczne.  Nie  może  powoływać  się  jednakże  na  dobrodziejstwo 
powyższego  postanowienia  uchodźca,  co  do  którego  istnieją  podstawy,  aby  uznać  go  za 
groźnego dla bezpieczeństwa państwa, w którym się on znajduje, lub który będąc skazanym 
prawomocnym wyrokiem za szczególnie poważne zbrodnie stanowi niebezpieczeństwo dla 
społeczeństwa tego państwa (art. 33 Konwencji). 

Zgodnie z dyrektywą Rady 2005/85/WE z dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia 
minimalnych norm dotyczących procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach 
członkowskich  (dalej:  dyrektywa  proceduralna),  państwa  członkowskie  zapewniają,  aby 
organy,  do których prawdopodobnie zwróciłaby się  osoba zamierzająca  złożyć  wniosek o 
udzielenie azylu, były w stanie pouczyć ją o sposobie i miejscu, w którym może ona złożyć 
taki wniosek lub może żądać, aby organy te przekazały taki wniosek właściwemu organowi. 

Użyte sformułowanie zakłada obowiązek państw członkowskich do zapewnienia dostępu do 
informacji  na temat  postępowania o nadanie statusu uchodźcy.  Straż Graniczna ma zatem 
obowiązek poinformować o możliwości i sposobie złożenia wniosku, a wniosek taki powinien 
zostać przekazany właściwemu organowi,  który go rozpatrzy.  Jednocześnie funkcjonariusz 
Straży Granicznej na granicy nie jest uprawniony do tego, by podejmować decyzję, co do 
jego zasadności.

W związku z powyższym nie można odmówić wjazdu do RP cudzoziemcowi, który zgłasza 
na granicy chęć ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, nawet wówczas, gdy nie 
posiada dokumentu uprawniającego go do przekroczenia granicy. 

Jedynym  dopuszczalnym  powodem  odmowy  wjazdu  takiemu  cudzoziemcowi  jest 
okoliczność określona w  art. 30 ust. 1 pkt 11 projektu ustawy. Tym samym art. 30 ust. 1 pkt 
1-10  projektu  ustawy  nie  powinien  znajdować  zastosowania  wobec  cudzoziemców 
zgłaszających na granicy chęć ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce.

Powyższy wyjątek od ogólnych zasad odmowy wjazdu na terytorium RP powinien w sposób 
jasny  i  nie  budzący  wątpliwości  zostać  wymieniony  w  treści  projektu  ustawy.
Z  doświadczenia  Helsińskiej  Fundacji  Praw  Człowieka  wynika,  iż  brak  tożsamego 
uregulowania  w dotychczas  obowiązującej  ustawie  z  dnia  13.06.2003 r.  o  cudzoziemcach 
prowadził do problemów w realizacji zobowiązań RP. 

III.  UWAGI  DOTYCZĄCE  POBYTU  CZASOWEGO,  POBYTU  STAŁEGO  I 
ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA DŁUGOTERMINOWEGO UE

1. Zezwolenie na pobyt czasowy – nieprawidłowe sformułowanie treści art. 97 ust. 1 projektu 
ustawy.



Treść art. 97 ust. 1 projektu ustawy jest sprzeczna z treścią art. 174 ust. 2 projektu ustawy. 
Zgodnie bowiem z treścią pierwszego z tych przepisów, zezwolenia na pobyt czasowy można 
udzielić cudzoziemcowi w przypadku, o którym mowa w art. 174, jeżeli okoliczności, które 
są  podstawą  ubiegania  się  o  to  zezwolenie,  uzasadniają  jego  pobyt  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Tymczasem zgodnie z treścią 
art. 174 ust. 2 projektu ustawy, zezwolenia, o którym mowa w tym przepisie, udziela się na 
okres nie dłuższy niż 3 miesiące.  Powyższa sprzeczność powinna zostać usunięta z treści 
projektu ustawy.

2. Pobyt na terytorium RP oraz poza nim w trakcie postępowania o udzielenie zezwolenia na 
pobyt czasowy (art. 107 ust. 1 projektu ustawy).

Zgodnie  z  treścią  art.  107  ust.  1  projektu  ustawy,  pobyt  cudzoziemca  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku, do dnia, w którym 
decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna, a w dokumencie 
podróży  cudzoziemca  zamieszcza  się  odcisk  stempla  potwierdzający  złożenie  wniosku. 
Przepis  ten  w  powyższym zakresie  nie  uległ  zmianie  w  porównaniu  z  obecną  ustawą  o 
cudzoziemcach. Tymczasem stosowanie tych przepisów na gruncie dotychczasowej ustawy 
rodziło problemy interpretacyjne związane z dopuszczalnością  przekraczania granicy przez 
osoby  oczekujące  na  wydanie  decyzji  w  przedmiocie  zezwolenia  po  utracie  ważności 
dotychczasowego  dokumentu  pobytowego.  Problemów  tych  nie  rozstrzyga  również 
opiniowany projekt ustawy.

Zgodnie  z  treścią  art.  24  projektu  ustawy,  cudzoziemiec  może  przekroczyć  granicę,  jeśli 
posiada ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu i pobytu na tym 
terytorium,  jeżeli  są  wymagane.  Projekt  ustawy –  tak  jak  ustawa z  dnia  13.06.2003 r.  o 
cudzoziemcach - nie precyzuje, czy odcisk stempla w dokumencie podróży cudzoziemca, o 
którym mowa w art. 107 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy, uprawnia go do wyjazdu i ponownego 
wjazdu na  terytorium RP.  Na gruncie  dotychczas  obowiązującej  ustawy o cudzoziemcach 
zazwyczaj przyjmowano, iż taki cudzoziemiec może opuścić terytorium RP (wrócić do kraju 
pochodzenia), jednak nie może powrócić do Polski do czasu otrzymania decyzji o udzieleniu 
zezwolenia  na  pobyt.  Brak  jednak  jasnej  regulacji  w  tym  zakresie  powodował  stan 
niepewności co do obowiązującego prawa. 

W  nowej  ustawie  o  cudzoziemcach  wskazane  jest  jasne  i  niebudzące  wątpliwości 
uregulowanie tego zagadnienia. Cudzoziemiec przebywający w Polsce legalnie na podstawie 
art. 107 ust. 1 pkt 2 projektu ustawy powinien mieć możliwość legalnego powrotu do kraju 
pochodzenia, a następnie przyjazdu do Polski przed wydaniem decyzji w sprawie zezwolenia 
na pobyt czasowy. Zmuszanie cudzoziemców do pobytu w Polsce lub oczekiwania na decyzję 
w kraju pochodzenia,  jeśli  zdecydują się  na wyjazd w trakcie postępowania,  nie  znajduje 
uzasadnienia. 

Jeśli  ustawodawca  nie  ureguluje  powyższej  kwestii,  a  dotychczasowa  interpretacja 
powyższych  przepisów  nie  ulegnie  zmianie,  na  gruncie  nowej  ustawy  o  cudzoziemcach 
powstanie kolejny problem. W projekcie ustawy (art.  62 ust.  1) ograniczono liczbę celów 
wydania wizy, wykreślając m. in. realizację zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 
zezwolenia  na  osiedlenie  się  na  terytorium  RP  i  zezwolenia  na  pobyt  rezydenta 
długoterminowego UE (art. 26 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach). 
Cudzoziemcy, którzy wyjechali w trakcie postępowania w przedmiocie udzielenia im jednego 



z tych zezwoleń, często wracali do Polski po otrzymaniu decyzji o udzieleniu im zezwolenia 
na podstawie wizy wydanej właśnie na podstawie wykreślonego art. 26 ust. 1 pkt 17 obecnej 
ustawy  o  cudzoziemcach.  W  związku  z  powyższym  należałoby  ponownie  rozważyć 
zasadność usunięcia tego przepisu z nowej ustawy o cudzoziemcach.
Powyższe rozważania znajdują również zastosowanie do przepisów dotyczących pobytu na 
terytorium RP osób ubiegających się  o  zezwolenie  na  pobyt  stały  i  zezwolenie  na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE.

3. Podwójne kryterium dochodowe (art. 113 ust. 2 projektu ustawy).

W projekcie ustawy przewidziano zmianę sposobu oceny, czy cudzoziemiec posiada źródło 
stabilnego i  regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie  kosztów utrzymania  siebie
i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Na gruncie ustawy z dnia 13.06.2003 r. 
o cudzoziemcach, musiał on wykazać wyłącznie, iż jego miesięczny dochód jest wyższy – po 
odliczeniu  kosztów  zamieszkania  –  niż  542  złote,  jeśli  chodzi  o  osobę  samotnie 
gospodarującą,  i  456  złotych,  jeśli  chodzi  o  osobę  w  rodzinie.  W  projekcie  ustawy 
pozostawiono ten wymóg, dodając drugi, określony w art. 113 ust.  2 pkt 1. Cudzoziemiec 
musi  dodatkowo  wykazać,  że  jego  miesięczny  dochód  odpowiada  co  najmniej  kwocie 
minimalnego wynagrodzenia za pracę (1500 złotych w 2012 r. i 1600 złotych w 2013 r.). 

Powyższa regulacja nie ułatwia legalizacji pobytu – wbrew treści uzasadnienia do projektu 
ustawy,  ale  ją  utrudnia  i  ogranicza  dostęp  cudzoziemców  do  rynku  pracy.  Cudzoziemiec 
bowiem,  wedle  obecnie  obowiązującej  ustawy,  musiał  wykazać,  że  jego  dochody  –  po 
odliczeniu kosztów zamieszkania – wynoszą miesięcznie co najmniej 542 złote. Tymczasem 
wedle projektu ustawy będzie musiał udowodnić, że jego dochody będą niemal trzykrotnie 
wyższe.  Jest  to  zmiana  na  niekorzyść  cudzoziemców,  niewymagana  przez  dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i  Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r.  Ustawodawca w 
treści uzasadnienia do projektu ustawy nie wskazał żadnych przyczyn przemawiających za 
podwyższeniem kryterium dochodowego.

W ocenie  HFPC ustawodawca  bezzasadnie  zwiększył  kryterium dochodowe  w  projekcie 
ustawy.  Cudzoziemcy  pracujący  na  terytorium  RP w  dużej  mierze  tworzą  niższą  kadrę 
pracowniczą, wykonują prace, których obywatele polscy nie chcę wykonywać – często na 
skutek  zbyt  niskiego  wynagrodzenia.  Są  to  sektory  niewymagające  specjalistycznych 
kwalifikacji (rolnictwo, handel, usługi domowe, gastronomia,  budownictwo)1.  Rozwiązanie 
zaproponowane w art. 113 ust. 2 pkt 1 projektu ustawy uniemożliwi zatrudnianie ich przy 
takich pracach, co może negatywnie wpłynąć na polski rynek pracy. Powyższe rozwiązanie 
nie  zachęci  cudzoziemców do wykonywania  pracy  na  terytorium RP,  a  pracodawców do 
zatrudniania cudzoziemców. Nie wpłynie ono na ograniczenie nielegalnej pracy na terytorium 
RP,  wręcz  przeciwnie  –  cudzoziemiec,  któremu  pracodawca  zaoferuje  wynagrodzenie  za 
pracę niższe niż minimalne,  przyjmie tą pracę, a skoro przepisy prawa nie umożliwią mu 
legalizacji  pobytu na tej podstawie, będzie on nielegalnie przebywał i pracował w Polsce. 
Przepisy te mogą się zatem przyczynić do wzrostu tzw. „szarej strefy” w Polsce.

4. Możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy.

Co do zasady zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może zostać cudzoziemcowi udzielone, 
jeśli  podmiot  powierzający  wykonywanie  pracy  nie  ma  możliwości  zaspokojenia  potrzeb 

1 Kaczmarczyk P., Okólski M. (red.), Polityka migracyjna jako instrument promocji zatrudnienia i ograniczania 
bezrobocia, OBM BUW, Warszawa 2008, s. 55.



kadrowych na  lokalnym rynku pracy (art.  113 ust.  1  pkt  3  projektu  ustawy).  Przepis  ten 
jednak  nie  znajdzie  zastosowania,  jeśli  cudzoziemiec  posiadał  zezwolenie  na  pracę  lub 
zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku lub ubiega 
się o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego 
samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (art. 113 ust. 3 pkt 2 projektu ustawy).

W ocenie  HFPC  przepis  art.  113  ust.  3  pkt  2  projektu  ustawy  jest  zbyt  rygorystyczny. 
Pracodawca powinien mieć możliwość przedłużenia zatrudnienia cudzoziemca na wyższym 
stanowisku  bez  konieczności  wykazania,  iż  nie  ma  on  możliwości  zaspokojenia  potrzeb 
kadrowych na lokalnym rynku pracy. Powyższy przepis zawężający wyjątek wyłącznie do 
cudzoziemców  przedłużających  zatrudnienie  na  tym  samym  stanowisku  oznacza,  iż 
pracodawca doceniający pracę dotychczasowego pracownika, darzący go zaufaniem i chcący 
go  awansować,  nie  będzie  go  mógł  zatrudnić  na  wyższym  stanowisku,  jeśli  istnieje 
możliwość  znalezienia  nowego  pracownika  na  to  stanowisko  na  lokalnym  rynku  pracy. 
Powyższe  rozwiązanie  nie  jest  korzystne  ani  dla  cudzoziemców,  ani  dla  polskich 
pracodawców,  którzy  powinni  mieć  możliwość  awansowania  sprawdzonych  i  zaufanych 
pracowników. 

5. Poszukiwanie nowej pracy.

Zgodnie z treścią art. 120 ust. 1 pkt 1 lit. a projektu ustawy, cudzoziemiec ma 1 miesiąc na 
znalezienie nowego pracodawcy, jeśli utraci poprzednią pracę. Okres ten w ocenie HFPC jest 
za  krótki,  powinien  wynosić  przynajmniej  2  miesiące.  Należy  podkreślić,  że  nawet  dla 
obywateli RP trudne może być znalezienie nowej pracę w tak krótkim okresie czasu. Tym 
bardziej  zatem będzie to  trudne dla  cudzoziemców nieznających polskiej  rzeczywistości  i 
rynku  pracy.  Należy  pamiętać,  że  przepis  ten  znajdzie  zastosowanie  nie  tylko  do 
cudzoziemców, którzy chcieli zmienić pracodawcę, ze względu na to, że zaoferowano im inną 
pracę, ale także do cudzoziemców, którzy rezygnują z pracy, gdyż pracodawca nie wykonuje 
swoich  obowiązków (np.  nie  płaci  wynagrodzenia)  lub  wyzyskuje  pracowników.  Ustawa 
powinna zapewniać im realną możliwość znalezienia nowego pracodawcy.

6. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – zmiana wynagrodzenia po otrzymaniu zezwolenia 
(art. 118 ust. 1, art. 119, art. 121 ust. 1 projektu ustawy).

Cudzoziemiec  przebywający  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  podstawie 
zezwolenia  na  pobyt  czasowy i  pracę  ma obowiązek poinformować  wojewodę o zmianie 
warunków  pracy  określonych  w  zezwoleniu  (także  zatem  o  zmianie  wynagrodzenia  – 
zarówno  na  wyższe  jak  i  niższe).  Nie  może  otrzymywać  niższego  wynagrodzenia,  niż 
określone w zezwoleniu, bez zmiany tego zezwolenia. Może zatem nie zmieniać zezwolenia, 
jeśli otrzyma wyższe wynagrodzenie. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wojewoda cofa, 
jeżeli  cudzoziemiec  zmienił  wynagrodzenie  określone  w zezwoleniu,  a  zezwolenie  to  nie 
zostało  zmienione.  Ustawodawca  nie  określa,  czy  podstawą  cofnięcia  jest  zmiana 
wynagrodzenia na wyższe lub niższe, a zatem należy przyjąć, iż dyspozycją przepisu art. 121 
ust. 1 projektu ustawy jest objęta każda zmiana wynagrodzenia. 

Powyższe przepisy mogą być interpretowane w następujący sposób. Cudzoziemiec otrzymuje 
wyższe wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu, o czym powiadamia wojewodę, zgodnie 
z obowiązkiem wyrażonym w art. 119 projektu ustawy. Nie występuje o zmianę zezwolenia, 
gdyż art. 118 ust. 1 projektu ustawy, mówi wyłącznie o niższym wynagrodzeniu. Zezwolenie 
to jednak jest cofane, gdyż obie przesłanki cofnięcia zezwolenia wyrażone w art. 121 ust. 1 



projektu ustawy są spełnione (zmiana wynagrodzenia określonego w zezwoleniu oraz brak 
zmiany zezwolenia). 

W związku z powyższym wskazane jest, by w treści projektu ustawy w art. 121 ust. 1 zostało 
doprecyzowane,  jakiej  zmiany  wynagrodzenia  dotyczy  ten  przepis  (wyłącznie  zmiany 
wynagrodzenia określonego w zezwoleniu na niższe).  

7.  Warunki  uzyskania  zezwolenia  na  pobyt  czasowy  w  celu  wykonywania  działalności 
gospodarczej.

Określone w art. 139 ust. 1 projektu ustawy warunki uzyskania powyższego zezwolenia są 
zbyt  rygorystyczne.  Cudzoziemiec  chcący  zalegalizować  pobyt  na  tej  podstawie  będzie 
musiał  wykazać,  iż  jego miesięczny dochód odpowiada co najmniej  kwocie  minimalnego 
wynagrodzenia za pracę (1500 złotych w 2012 r. i 1600 złotych w 2013 r.) oraz jest wyższy 
niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej, w 
odniesieniu do każdego członka rodziny. Ponadto będzie on musiał zatrudniać co najmniej 
dwóch pracowników na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy. Co więcej, już 
po roku działalności w Polsce cudzoziemiec będzie musiał wykazać, że osiągnął dochód nie 
niższy  niż  12-krotność  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  województwie,  w 
trzecim  kwartale  roku  poprzedzającego  złożenie  wniosku,  ogłaszanego  przez  Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego (w 2012 r. dochód ten musiałby wynieść w województwie 
mazowieckim co najmniej 54 194,76 złotych). 

Powyższe  wymogi  są  niemożliwe  do  spełnienia  dla  wielu  cudzoziemców  prowadzących 
działalność  gospodarczą  na  mniejszą  skalę,  którzy  mimo  to  nie  stanowią  obciążenia  dla 
polskiego systemu pomocy społecznej (ich zarobki są wystarczające do utrzymania się na 
terytorium RP). Osoby te – wobec tak rygorystycznie ukształtowanych wymogów uzyskania 
zezwolenia  –  zostaną  zmuszone  do  szukania  innych  form  legalizacji  pobytu  (mimo  iż 
przebywają  w  Polsce  w  celu  wykonywania  działalności  gospodarczej),  a  wobec  ich 
nieznalezienia (np. wykluczone jest otrzymanie przez nich zezwolenia na pobyt czasowy i 
pracę,  co  wynika  z  treści  art.  115 pkt  3  projektu  ustawy,  nawet  jeśli  obok  prowadzenia 
działalności gospodarczej znajdą legalnie pracę) pozostaną w Polsce nielegalnie, co nie leży 
w interesie RP. Ponadto należy zauważyć, że wiele osób jest zmuszanych przez pracodawców 
do  zakładania  własnej  działalności  gospodarczej  i  do  świadczenia  usług  na  zasadzie 
samozatrudnienia. Nie wiąże się to z wyższym dochodem, spełniającym wymogi w świetle 
proponowanych przepisów.

W związku z powyższym konieczne jest  złagodzenie powyższych kryteriów, zwłaszcza w 
zakresie  konieczności  wykazania  osiągnięcia  dochodu  nie  niższego  niż  12-krotność 
przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  województwie  oraz  miesięcznego  dochodu 
odpowiadającego co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę.

8.  Zezwolenie  na  pobyt  czasowy  w  celu  kształcenia  się  na  studiach  wyższych  lub 
doktoranckich – podstawy odmowy.

Nieuzasadnione jest  wprowadzenie  do projektu ustawy nowej  – w porównaniu  z  obecnie 
obowiązującą ustawą z dnia 13.06.2003 r. o cudzoziemcach – podstawy odmowy powyższego 
zezwolenia, określonej w art. 144 pkt 2 projektu ustawy. Cudzoziemcowi rozpoczynającemu 
studia wyższe lub doktoranckie odmawia się zezwolenia, gdy wykonuje pracę lub prowadzi 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W praktyce oznacza to, że 



cudzoziemiec na pierwszym roku studiów nie będzie miał jakiejkolwiek możliwości podjęcia 
pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Student nie będzie zatem mógł w 
żaden sposób dorobić sobie, nawet jeśli nie kolidowałoby to z jego programem studiów i 
zobowiązaniami  wynikającymi  z  podjęcia  studiów.  Powyższe  ograniczenie  wydaje  się 
nieuzasadnione.

Wątpliwości może budzić zgodność art. 144 pkt 2 projektu ustawy z art. 17 dyrektywy Rady 
2004/114/WE z  dnia  13  grudnia  2004 r.  Zgodnie  z  ust.  1  tego przepisu,   „Poza  czasem 
studiów i z zastrzeżeniem przepisów i warunków mających zastosowanie do odpowiedniej 
działalności  w  przyjmującym  Państwie  Członkowskim,  studenci  mają  prawo do  podjęcia 
zatrudnienia  i  mogą  być  uprawnieni  do  prowadzenia  działalności  zarobkowej  na  własny 
rachunek.  Może  zostać  uwzględniona  sytuacja  na  rynku pracy w przyjmującym Państwie 
Członkowskim”. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 3 powyższej dyrektywy, „Przyjmujące Państwo 
Członkowskie może ograniczyć dostęp do działalności zarobkowej w pierwszym rok pobytu”. 
Po pierwsze należy podkreślić, iż Państwa Członkowskie nie mają obowiązku wprowadzenia 
ograniczenia określonego w art. 17 ust. 3 dyrektywy. Po drugie, w przepisie tym mowa o 
ograniczeniu, a nie pozbawieniu możliwości zarobkowania, a art. 144 pkt 2 projektu ustawy 
pozbawia cudzoziemców możliwości pracy, a nie tylko ją ogranicza. 

9. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 
oraz cudzoziemców – niejasne przepisy.

Przepisy rozdziału 8 działu V są skonstruowane w sposób niejasny i nieczytelny. W rozdziale 
tym dzieli się zezwolenia na dwa rodzaje: zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny 
obywatela RP oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Podział ten jest 
jasny na gruncie art. 154 i art. 155 projektu ustawy, jednak w  dalszej części rozdziału traci 
dystynktywność. 

W art. 156 projektu ustawy mowa już bowiem tylko o zezwoleniu na pobyt czasowy, bez 
precyzowania,  czy  dotyczy  on  zezwoleń  określonych  w  art.  154  czy  art.  155  projektu. 
Dopiero  na  gruncie  art.  158  ust.  1  pkt  2  projektu  ustawy  można  dojść  do  wniosku,  że 
zezwolenie z art. 156 projektu ustawy, jest zezwoleniem w celu połączenia z rodziną (mimo iż  
dotyczy więzi o charakterze rodzinnym z obywatelem polskim). Tymczasem posługujący się 
identycznym sformułowaniem art. 160 ust. 1 projektu ustawy (tj. odnoszący się do zezwolenia 
na pobyt czasowy, bez precyzowania, o który z dwóch rodzajów zezwolenia chodzi) znajdzie 
zastosowanie do wszystkich zezwoleń wydanych na podstawie rozdziału 8 działu V projektu 
ustawy.

Niezrozumiała  jest  również  treść  art.  160 ust.  3  w zw.  z  ust.  1  tego przepisu.  Podstawy 
odmowy zezwolenia określonego w rozdziale  8 działu V zostały określone w ust.  1 tego 
przepisu.  Są nimi:  podstawy wymienione w art.  99 ust.  1  pkt  1-4 oraz  w pkt  9,  a  także 
okoliczność zawarcia lub istnienia związku małżeńskiego w celu obejścia przepisów ustawy. 
Pominięto (słusznie) w treści art. 160 ust. 1 projektu ustawy podstawę odmowy udzielenia 
zezwolenia określoną w art. 99 ust. 1 pkt 8, tj. sytuację, gdy cudzoziemiec złożył wniosek 
podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym 
terytorium  nielegalnie.  W związku  z  powyższym  należy  uznać,  że  nielegalny  pobyt  na 
terytorium RP nie stanowi podstawy odmowy udzielenia zezwolenia określonego w rozdziale 
8 działu V projektu ustawy. Tym samym niezrozumiała jest treść ust. 3 powyższego przepisu, 
zgodnie z którym „Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 156 pkt 2, nie można odmówić 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wyłączną przyczyną byłby nielegalny pobyt 



tego  cudzoziemca  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej”.  Powyższy  przepis  powinien 
zostać usunięty.

10. Zezwolenie na pobyt czasowy - uznanie administracyjne w sprawach dotyczących życia 
rodzinnego i praw dziecka.

W  ocenie  HFPC  nieuzasadnione  jest  wprowadzenie  uznania  administracyjnego  wobec 
cudzoziemców ubiegających się o udzielenie im zezwolenia na podstawie art. 180 pkt 6 i pkt 
7  projektu  ustawy.  Przepisy  te  dotyczą  legalizacji  pobytu  cudzoziemców  ze  względu  na 
prowadzone przez nich życie rodzinne oraz prawa dziecka.

Przepisy te  stanowią  realizację  zobowiązań  międzynarodowych  RP wynikających z  treści 
Konwencji  o  ochronie  praw  człowieka  i  podstawowych  wolności  (dalej  EKPC)  oraz 
Konwencji o prawach dziecka i jako takie nie powinny podlegać uznaniu administracyjnemu. 
Pozostawienie bowiem powyższej regulacji  w zaproponowanym kształcie oznaczać będzie 
przykładowo,  że  nawet  jeśli  wyjazd  cudzoziemca  z  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej 
będzie  naruszał  prawa  dziecka,  a  nie  spełnia  on  przesłanek  odmowy  wnioskowanego 
zezwolenia określonych w art. 99 ust. 1 pkt 1, 3 i 4 (art. 184 ust. 1 pkt 3) projektu ustawy, 
nadal organ administracji będzie mógł odmówić mu udzielenia zezwolenia.  

Co więcej, warto zwrócić uwagę, że art. 180 pkt 6 projektu ustawy znajdzie zastosowanie, 
jeśli nie ma możliwości zalegalizowania pobytu cudzoziemca w innej formie. Wprowadzenie 
uznaniowego charakteru decyzji w tym zakresie może zatem prowadzić do sytuacji, w której 
cudzoziemiec mogący zalegalizować swój pobyt w Polsce wyłącznie na podstawie treści tego 
przepisu, nie otrzyma wnioskowanego zezwolenia pomimo spełnienia wszystkich przesłanek i 
będzie nielegalnie przebywał na terytorium RP. 

Powyższe rozwiązanie stanowi pogorszenie sytuacji cudzoziemców w porównaniu z treścią 
dotychczas obowiązujących przepisów. Art. 180 pkt 6 i pkt 7 projektu ustawy zastąpi bowiem 
aktualnie  obowiązujący  art.  97  ust.  1  pkt  1a  ustawy  z  dnia  13.06.2003  r.  o  udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP. Dotychczas decyzja o udzieleniu zgody na pobyt 
tolerowany na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1a ustawy była decyzją związaną, a nie uznaniową. 
Powyższe pogorszenie sytuacji cudzoziemców nie znajduje w ocenie Fundacji uzasadnienia i 
może  stanowić  naruszenie  międzynarodowych  standardów  dotyczących  prawa  do 
poszanowania życia rodzinnego i praw dziecka. 

11.  Zezwolenie  na  pobyt  czasowy  –  niepełna  realizacja  zobowiązań  RP wynikających  z 
Konwencji  o ochronie praw człowieka i  podstawowych wolności  (art.  180 pkt  6 projektu 
ustawy).

Zezwolenia  na  pobyt  czasowy  ze  względu  na  inne  okoliczności  można  udzielić 
cudzoziemcowi, jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z 
uwagi na konieczność poszanowania prawa do życia  rodzinnego w rozumieniu przepisów 
Konwencji  o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie 
dnia  4  listopada  1950 r.  (Dz.  U.  z  1993 r.  Nr  61,  poz.  284,  z  późn.  zm.16)),  a  nie  ma 
możliwości zalegalizowania pobytu cudzoziemca w innej formie. Powyższy przepis – tak jak 
dotychczas  obowiązujący  art.  97  ust.  1  pkt  1a  ustawy z  dnia  13.06.2003  r.  o  udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na  terytorium RP –  odnosi  się  do treści  art.  8  EKPC, zgodnie z 
którym każdy ma prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego. Powyższy 
przepis Konwencji nie odnosi się zatem wyłącznie do życia rodzinnego cudzoziemców, ale 



także  do  życia  prywatnego,  co  powinno  znaleźć  odzwierciedlenie  w  nowej  ustawie  o 
cudzoziemcach.  Ustawodawca  pominął  jednak  prawo  do  życia  prywatnego  zarówno  w 
dotychczas obowiązujących przepisach jak i w projekcie ustawy.

Art. 8 EKPC obowiązuje w całości, bezpośrednio na terytorium RP na mocy art. 87 ust. 1 oraz 
art.  91  ust.  1  Konstytucji  RP w zw.  z  art.  8  ust.  2  tego  aktu  prawnego.  Jak  podkreślił 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 6 listopada 2006 r., sygn. 
akt V SA/Wa 2038/05 (orzeczenie dotyczy art. 97 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 13.06.2003 r. o 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP, który stanowi odpowiednik art. 180 pkt 
6  projektu  ustawy),  „oceniając  możliwość  udzielenia  cudzoziemcowi  zgody  na  pobyt 
tolerowany  w  RP należy  rozważyć  zasadność  przyznania  tego  prawa  cudzoziemcowi  w 
świetle  ewentualnej  niedopuszczalności  jego  wydalenia  wynikającej  z  art.  8  Konwencji. 
Wprawdzie art. 97 Ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP zawiera 
katalog  przesłanek  stanowiących  przeszkodę  do  wydalenia  cudzoziemca,  oceniając 
możliwość wydalenia cudzoziemca nie  można pominąć faktu  istnienia  nie  ujętych w tym 
przepisie norm międzynarodowych o charakterze powszechnym w dziedzinie ochrony praw 
człowieka  zapisanych  w  umowach  międzynarodowych,  których  Polska  jest  stroną”.  Fakt 
pominięcia przez ustawodawcę w treści art. 97 ust. 1 pkt 1a ustawy kwestii ochrony życia 
prywatnego  nie  zwalniał  zatem  zdaniem  Sądu  organów  administracji  z  obowiązku 
podejmowania decyzji administracyjnych zgodnie z przepisami ratyfikowanych przez Polskę 
umów  międzynarodowych,  takich  jak  wyżej  wymieniona  Konwencja.  Z  doświadczenia 
Fundacji  wynika  jednak,  iż  wobec  braku  jasnego  uregulowania  w  treści  obowiązujących 
przepisów ochrony udzielanej cudzoziemcom w związku z prowadzonym w Polsce życiem 
prywatnym, organy administracji  odmawiały udzielenia zgody na pobyt tolerowany na tej 
podstawie.  

Warto w tym miejscu wskazać, że w ostatnich latach Europejski Trybunał Praw Człowieka 
(dalej: ETPC) rozszerzył ochronę życia prywatnego cudzoziemca. Na uwagę zasługuje przede 
wszystkim wyrok w sprawie Slivenko v. Łotwa z 9 października 2003 r., w którym ETPC 
uznał, że wydalenie dwóch obywatelek Federacji Rosyjskiej (matki i córki) z Łotwy, w której 
nawiązały trwałe więzi o charakterze osobistym, społecznym i gospodarczym, naruszyło ich 
prawo do życia prywatnego. Warto podkreślić, że ETPC dopatrzył się w sprawie naruszenia 
życia  prywatnego,  pomimo stwierdzenia,  że  Konwencja  nie  gwarantowała  rodzinie  prawa 
wyboru  kraju  do  prowadzenia  życia  rodzinnego.  Niezależnie  zatem  od  istnienia  „życia 
rodzinnego”, wydalenie długoterminowego migranta może stanowić ingerencję w jego prawo 
do poszanowania życia prywatnego. Z orzecznictwa wynika, że całość powiązań społecznych 
między migrantami a społecznością, w której żyją, jest częścią koncepcji życia prywatnego w 
rozumieniu art. 8 Konwencji (wyrok ETPC z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie Maslov v.  
Austria). 

W związku z powyższym ustawodawca  – aby zapewnić pełną  realizację zobowiązań RP 
wynikających z EKPC – powinien uwzględnić w treści art. 180 projektu ustawy możliwość 
otrzymania przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli jego pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny także z uwagi na konieczność poszanowania jego 
prawa do życia prywatnego w rozumieniu art. 8 Konwencji. 

12. Zróżnicowanie sytuacji dzieci cudzoziemców urodzonych i nieurodzonych na terytorium 
RP.



W  opinii  HFPC,  sytuacja  dzieci  cudzoziemców  urodzonych  i  nieurodzonych  w  Polsce 
powinna zostać zrównana, gdyż w obu przypadkach celem nadrzędnym winna być ochrona 
jedności rodziny i dobro dziecka. Tymczasem projekt ustawy przewiduje legalizację pobytu 
wyłącznie wobec dzieci urodzonych na terytorium RP w art. 156 pkt 2, art. 179 ust. 1 pkt 2 
oraz art. 188 ust. 1 pkt 1.

Zróżnicowanie  sytuacji  dzieci  urodzonych i  nieurodzonych w Polsce,  stoi  w sprzeczności
z art. 7 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej oraz z art. 8 EKPC. Zgodnie bowiem z 
tymi przepisami, każdy ma prawo do poszanowania życia rodzinnego. Ponadto, zgodnie z 
Konwencją  o  prawach  dziecka,  kwestią  nadrzędną  powinno  być  zawsze  zabezpieczenie 
najlepszych interesów dziecka, jakim jest co do zasady wychowanie w rodzinie i kontakty z 
obojgiem rodziców. Wyżej wymienione przepisy projektu ustawy powinny zatem obejmować 
swym  zakresem zarówno  dzieci  urodzone  w  Polsce  jak  i  poza  nią.  HFPC wystąpiła  do 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z pismem z dnia 20 września 2012 r. L.Dz. 2295/2012 
odnoszącym się do tej kwestii i w całości podtrzymuje zawartą tam argumentację.

13.  Znajomość  języka  polskiego  jako  kryterium  uzyskania  zezwolenia  na  pobyt  stały
w Polsce.

Zgodnie  z  treścią  art.  188  ust.  2  projektu  ustawy,  warunkiem  udzielenia  cudzoziemcowi 
zezwolenia  na  pobyt  stały  jest  posiadanie  przez  niego  znajomości  języka  polskiego
na  poziomie  przynajmniej  A2.  Powyższego  wymogu  nie  stosuje  się  wyłącznie  wobec 
cudzoziemca:  małoletniego,  urodzonego  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej;  poniżej
16 roku życia oraz któremu udzielono w Rzeczypospolitej Polskiej azylu.

W ocenie  HFPC powyższe  kryterium niesłusznie  zostało  zastosowane  wobec  małżonków 
obywateli polskich. Małżonkowie mają prawo decydować, w jakim języku porozumiewają się 
między sobą i  z  dziećmi.  Jeśli  małżonkowie uznają,  że chcą  się porozumiewać w języku 
obcym i język ten jest wystarczający do ich pracy i życia w Polsce, nie ma żadnych podstaw, 
by wymagać od nich znajomości języka polskiego. 

Warto  zaznaczyć,  iż  ustawodawca  nakłada  na  cudzoziemców  obowiązek  odpowiedniej 
znajomości  języka  polskiego,  a  jednocześnie  władze  polskie  nie  zapewniają  bezpłatnych 
kursów  tego  języka  dla  cudzoziemców.  W  konsekwencji  część  mniej  zamożnych 
cudzoziemców nie zdecyduje się na ubieganie się o zezwolenie na pobyt stały, gdyż nie będą 
mieli środków finansowych na opłacenie kursów nauki języka polskiego. Stanowi to sztuczną 
barierę w dostępie do trwałej legalizacji na terytorium RP.  

Należy  zwrócić  także  uwagę,  że  wymóg  znajomości  języka  polskiego  został  również 
wprowadzony w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim. Zezwolenie na 
pobyt stały nie jest jednak odpowiednikiem obywatelstwa polskiego, a zatem ustawodawca 
nie powinien nakładać na  cudzoziemców chcących ubiegać się tylko o pobyt stały w Polsce  
tożsamych obowiązków jak przy ubieganiu się o obywatelstwo RP. 

Ponadto  należy  wskazać,  iż  zgodnie  z  uzasadnieniem  projektu  ustawy  nowa  ustawa
o cudzoziemcach ma na celu uproszczenie obowiązujących procedur, wprowadzenie ułatwień. 
Konieczność zdawania egzaminów ze znajomości języka polskiego bez wątpienia nie stanowi 
takiego ułatwienia.



14.  Kryterium  dochodowe  jako  warunek  uzyskania  zezwolenia  na  pobyt  rezydenta 
długoterminowego UE (art. 204 ust. 1 pkt 1 w zw. z ust. 4 projektu ustawy).

Cudzoziemiec  ubiegający  się  o  udzielenie  mu  zezwolenia  na  pobyt  rezydenta 
długoterminowego  UE  posiada  źródło  stabilnego  i  regularnego  dochodu  wystarczającego
do  pokrycia  kosztów  swojego  utrzymania  i  członków  rodziny  pozostających  na  jego 
utrzymaniu,  jeżeli  spełniał  wymogi,  o  których  mowa  w  art.  113  ust.  2  projektu  ustawy
w ciągu ostatnich 5 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Powyższe kryterium dochodowe jest zbyt rygorystyczne. Oznacza ono, iż cudzoziemiec wiele 
lat  zamieszkujący  na  terytorium  RP  (co  najmniej  5  lat),  w  pełni  zintegrowany  ze 
społeczeństwem polskim,  nie  będzie  mógł  się  ubiegać  o  zezwolenie  na  pobyt  rezydenta 
długoterminowego UE nie tylko w sytuacji, gdy przez okres 5 lat będzie uzyskiwał dochody 
niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia, ale także gdy nie osiągnął tego dochodu 
np. jedynie w pierwszym roku pobytu w Polsce.

Powyższy przepis można również interpretować tak, iż nawet jednomiesięczne uzyskiwanie 
wynagrodzenia w wysokości niższej niż określona w art. 113 ust. 2 pkt 1 projektu ustawy, 
dyskwalifikuje cudzoziemca od uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
UE.   Jest  to  niezgodne  z  dotychczasową  interpretacją  sformułowania  „źródło  stabilnego
i  regularnego dochodu”,  w którym sądy dopuszczały  możliwość  przerw w otrzymywaniu 
wynagrodzenia.  Zgodnie  z  treścią  wyroku  Wojewódzkiego  Sądu  Administracyjnego
w Warszawie z dnia 29 listopada 2006 r., sygn. akt V SA/Wa 1374/06, „źródło dochodu musi 
być przede wszystkim legalne oraz stabilne, a więc niezmieniające się przez dłuższy okres 
czasu;  powracające  do  równowagi  po  ewentualnym okresie  zakłócenia,  i  regularne,  czyli 
powtarzające się w ściśle określonych lub jednakowych odstępach czasu”.

Brak sprecyzowania w dotychczasowej ustawie o cudzoziemcach, w jakim okresie należało 
wykazać  posiadanie  źródła  stabilnego  i  regularnego  dochodu,  prowadził  do  rozbieżności
w  decyzjach  administracyjnych  wydawanych  w  tym  przedmiocie,  a  zatem  do  stanu 
niepewności  prawa.  Tym  samym  należy  uznać,  że  ustawodawca  słusznie  podjął  próbę 
uregulowania  w  jasny  sposób  tej  kwestii,  jednak  zdecydował  się  na  regulację  zbyt 
rygorystyczną.

Warto zwrócić uwagę, iż wymogu wykazania posiadania regularnego i stabilnego dochodu
w  ciągu  ostatnich  5  lat  nie  nakłada  na  Polskę  dyrektywa  Rady  2003/109/WE.  Wręcz 
przeciwnie w dyrektywie podkreślono, iż najistotniejszym, „Głównym kryterium uzyskania 
statusu rezydenta długoterminowego powinien być czas zamieszkania na terytorium Państwa 
Członkowskiego. Zamieszkanie powinno być zarówno legalne, jak i nieprzerwane, w celu 
wykazania,  że  związki  danej  osoby z tym państwem mają  charakter  trwały”.  Tymczasem 
wprowadzenie wymogu określonego w art. 204 ust.  4 pkt 2 projektu ustawy prowadzi do 
stwierdzenia,  iż  najważniejszym  wymogiem  –  a  tym  samym  barierą  w  uzyskiwaniu 
zezwolenia  na pobyt  rezydenta  długoterminowego UE – jest  posiadanie  przez  okres  5 lat 
dochodów  w  odpowiedniej  wysokości.  Ustawodawca,  tworząc  nowe  wymogi  uzyskania 
zezwolenia  na  pobyt  rezydenta  długoterminowego  UE,  powinien  w  pierwszej  kolejności 
położyć nacisk na trwałość związku danej osoby z Rzeczpospolitą Polską, który nie zależy 
przecież od wysokości uzyskiwanych dochodów. Zdaniem HFPC wprowadzanie tego typu 
rozwiązań  naraża  Polskę  na  postępowanie  przed  TSUE  w  przedmiocie  stwierdzenia 
sprzeczności prawa krajowego z prawem UE.



15.  Niemożność  uzyskania  nowego  dokumentu  podróży  przez  cudzoziemca,  któremu 
udzielono ochrony uzupełniającej, jako przesłanka otrzymania polskiego dokumentu podróży 
dla cudzoziemca (art. 241 projektu ustawy).

Zgodnie z art.  15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.  o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium RP,  ochrony uzupełniającej  udziela  się,  w przypadku,  gdy powrót  do kraju 
pochodzenia może narazić cudzoziemca na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy
i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce on korzystać z ochrony kraju pochodzenia.  
Zgodnie  z  art.  16  ust.  1  pkt  1  ustawy o  ochronie  podmiotami  wyrządzającymi  poważną 
krzywdę mogą być organy władzy publicznej kraju pochodzenia.

Żądanie zatem, aby cudzoziemiec, który otrzymał ochronę uzupełniającą, kontaktował się z 
przedstawicielstwem kraju pochodzenia w celu potwierdzenia niemożności uzyskania nowego 
dokumentu podróży, w sytuacji, w której istnieje rzeczywiste ryzyko odniesienia przez niego 
poważnej  krzywdy  z  ich  strony,  stanowi  niejako  zaprzeczenie  udzielonej  danemu 
cudzoziemcowi  ochrony  na  terytorium RP.  Z  powyższego  wynika  zatem,  że  w  pewnych 
przypadkach samo posiadanie ochrony uzupełniającej na terytorium RP powinno przemawiać 
za uznaniem, ze dany cudzoziemiec nie może zwrócić się do przedstawicielstwa władz kraju 
pochodzenia celem uzyskania dokumentu podróży. 

Powyższy  pogląd  powinien  znaleźć  odzwierciedlenie  w nowej  ustawie  o  cudzoziemcach. 
Pozwoliłoby to na zakończenie aktualnie stosowanej przez wojewodów praktyki wzywania 
cudzoziemców  ubiegających  się  o  wydanie  polskiego  dokumentu  podróży  posiadających 
ochronę uzupełniającą na terytorium RP o przedstawienie zaświadczenia z ambasady z kraju 
pochodzenia  potwierdzającego  niemożność  uzyskania  dokumentu  podróży.  HFPC 
kilkakrotnie zwracała uwagę na ten problem (wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego nr 
L.Dz. 1599/11 z dnia 19 maja 2011 r., a także wystąpienie do Ministra Spraw Wewnętrznych 
nr  L.Dz.  2368/12  z  dnia  18  września  2012  r.,  dotyczące  generalnych  problemów 
cudzoziemców  z  udowodnieniem  braku  możliwości  uzyskania  paszportu  od  władz  kraju 
pochodzenia).

IV. UWAGI DOTYCZĄCE INSTYTUCJI POBYTU TOLEROWANEGO

1. Brak możliwości ubiegania się o pobyt stały i obywatelstwo przez osoby, którym wydano 
zgodę na pobyt tolerowany ze względu na niemożność wydalenia

Art. 188 ust. 1 pkt 7 lit. a projektu ustawy stanowi, że do kręgu cudzoziemców, którzy mogą 
ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały nie będzie zaliczać się osób, którym wydano zgodę na  
pobyt tolerowany ze względu na niemożność wydalenia (osoby, którym wydano tę zgodę ze 
względu na inne przyczyny o pobyt stały będą mogły się ubiegać). 

Zdaniem  HFPC  krąg  osób  określonych  w  tym  przepisie  powinien  zawierać  wszystkie 
kategorie osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, także osoby, którym wydano 
zgodę na ten pobyt ze względu na niemożność wydalenia.

Należy  podkreślić,  że  proponowane  rozwiązanie  stanowi  nieuprawnione  zróżnicowanie 
sytuacji  osób,  którym  udzielono  zgody  na  pobyt  tolerowany  ze  względu  na  niemożność 
wydalenia. Rozwiązanie takie pozbawia te osoby  perspektywy zmiany sytuacji w której się 
znajdują, co w połączeniu z proponowanym pozbawieniem osób, którym udzielono zgody
na pobyt tolerowany wielu uprawnień (np. możliwości podejmowania pracy bez zezwolenia) 



czyni ich sytuację szczególnie trudną. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, że długotrwały – 
10-letni  pobyt  w  Polsce  –  implikuje  daleko  posuniętą  integrację  cudzoziemca  z  polskim 
społeczeństwem, co powinno uprawniać go do zalegalizowania swojego pobytu na terytorium 
RP w formie pobytu stałego. 

Jednocześnie  należy  zwrócić  uwagę,  że  proponowane  rozwiązanie  zamyka  drogę
do uzyskania obywatelstwa polskiego w trybie uznania za obywatela RP (zgodnie z art. 30 
ustawy  z  2  kwietnia  2009  r.  o  obywatelstwie).  Część  z  osób,  wobec  których  zachodzi 
przesłanka niemożności wydalenia, to osoby, które są bezpaństwowcami. W takiej sytuacji 
należy umożliwić tym osobom uzyskanie obywatelstwa.

Projektowane rozwiązanie stanowi pogorszenie sytuacji osób posiadających zgodę na pobyt 
tolerowany na jednej z podstaw prawnych, które nie zostało w żaden sposób uzasadnione, 
ponadto  stanowi  także  kolejny  przykład  nieposzanowania  przez  Polskę  praw 
bezpaństwowców,  czego  przejawem  jest  nieprzystąpienie  przez  Polskę  do  Konwencji  o 
statusie bezpaństwowców z 1954 r. oraz do Konwencji o ograniczaniu bezpaństwowości z 
1961 r.

2. Dokument potwierdzający posiadanie zgody na pobyt tolerowany

Art.  217  pkt  5  projektu  ustawy  przewiduje  wprowadzenie  specjalnego  dokumentu 
potwierdzającego  posiadanie  zgody  na  pobyt  tolerowany.  Zgodnie  z  art.  263  ust.  1  i  2 
dokument  ten  potwierdza  tożsamość  cudzoziemca,  lecz  nie  potwierdza  obywatelstwa 
cudzoziemca, ponadto dokument ten nie uprawnia do przekroczenia granicy.

Zdaniem HFPC bezzasadne jest wprowadzanie kolejnego rodzaju dokumentu wydawanego 
dla  cudzoziemców,  osoby  posiadające  zgodę  na  pobyt  tolerowany  powinny,  tak  jak
w obecnym stanie prawnym, mieć wydawane karty pobytu. Proponowane rozwiązanie tworzy 
kolejny rodzaj dokumentu a przez to dodatkowe koszty dla budżetu państwa. Należy także 
stwierdzić, że osoby wobec których wydana została zgoda na pobyt tolerowany ze względu na 
niemożność wydalenia w znacznej części nie posiadają paszportów, co już stanowi dla nich 
przeszkodę  w  przekraczaniu  granicy.  Należy  stwierdzić,  że  w  żaden  sposób  nie  zostało 
uzasadnione  ograniczenie  możliwości  przekraczania  granicy  wobec  osób,  którym wydano 
zgodę na pobyt tolerowany np. ze względu na odmowę ekstradycji.

3. Ograniczenie przesłanki wydania zgody na pobyt tolerowany ze względu na zagrożenie dla 
praw człowieka

Art.  330  pkt  1  projektu  ustawy  stanowi,  że  zgody  na  pobyt  tolerowany  udziela  się 
cudzoziemcowi,  jeżeli  zobowiązanie go do powrotu może nastąpić jedynie do państwa, w 
którym  może  dojść  do  naruszenia  lub  zagrożenia  jego  określonych  praw  zawartych
w  EKPC.  Należy  podkreślić,  że  wedle  tego  przepisu,  pobyt  tolerowany  udzielany  jest 
wyłącznie w przypadku, gdy decyzja o odmowie udzielenia mu ochrony humanitarnej stała 
się ostateczna.

Zdaniem HFPC z omawianego przepisu należy usunąć rozwiązanie, wedle którego udzielenie 
zgody na pobyt tolerowany ze względu na możliwe naruszenia praw człowieka uzależnione 
jest  od  wcześniejszego  wydania  ostatecznej  decyzji  o  odmowie  udzielenia  ochrony 
humanitarnej, a zatem od wcześniejszego złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy. 



Rozwiązanie  zawarte  w  projekcie  oznacza,  że  możliwe  będzie  zobowiązanie  do  powrotu 
cudzoziemca  którego  prawa  człowieka  określone  w  EKPC  będą  zagrożone  w  wypadku 
powrotu. Może do takiej sytuacji dojść, gdy dany cudzoziemiec nie złoży wniosku o nadanie 
statusu uchodźcy (a należy podkreślić, że nie ma takiego obowiązku). Tymczasem w każdym 
postępowaniu o wydalenie czy ekstradycję obowiązkiem państwa jest wcześniejsze zbadanie, 
czy powrót nie narazi cudzoziemca na naruszenie jego praw i w razie pozytywnej odpowiedzi 
na to pytanie powrót nie powinien mieć miejsca.  W szczególności dotyczy to możliwości 
naruszenia art. 3 EKPC (zakaz tortur), który to przepis ma charakter bezwarunkowy, zatem 
prawo  zawarte  w  tym  przepisie  nie  może  być  w  żaden  sposób  ograniczone,  a  takie 
ograniczenie  ma  miejsce  w projekcie  ustawy.  Wniosek  taki  wynika  także  z  orzecznictwa 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach dotyczących prawa do życia, wolności 
od tortur czy prawa do rzetelnego procesu (m.in. wyroki dotyczące art. 2 Konwencji: sprawa 
Bader i Kanbor przeciwko Szwecji, wyrok z 8.11.2005, paragraf 42, art. 3 Konwencji: sprawa 
Soering przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 7.07.1989, paragrafy 90 i 91, sprawa Vilvarajah 
i inni przeciwko Wielkiej Brytanii, wyrok z 26.09.1991, paragraf 102 oraz art. 6 Konwencji: 
sprawa Soering  paragraf 113).

4. Obowiązek osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany do zgłaszania się do organu 
i zawiadamiania o zmianie miejsca zamieszkania

Art. 336 projektu ustawy przewiduje obowiązek określenia w decyzji o udzieleniu zgody na 
pobyt  tolerowany  organu,  do  którego  cudzoziemiec  jest  obowiązany  zgłaszać  się
w  określonych  odstępach  czasu  oraz  którego  cudzoziemiec  jest  obowiązany  zawiadomić
o każdej zmianie swojego miejsca zamieszkania. Art. 332 pkt 4 projektu ustawy przewiduje 
cofnięcie zgody na pobyt tolerowany w sytuacji uchylania się od obowiązków określonych
w art. 336.

Zdaniem HFPC należy usunąć obydwa omawiane przepis z projektu ustawy.

Przepis ten ustanawia automatyczne ograniczenie wolności osób, którym udzielono zgody na 
pobyt  tolerowany.  Należy stwierdzić,  że  przewiduje  on  ograniczenia,  jakie  stosuje  się  do 
osób, które są podejrzane o popełnienie przestępstwa czy wobec których wydano decyzję o 
zobowiązaniu do powrotu. Ograniczenia te projekt nakłada na osoby, które: przebywają na 
terytorium RP legalnie i nie są podejrzane o żadne przestępstwo.

Rozwiązanie to również może naruszać art. 2 Protokołu 4 do EKPC, wedle którego swoboda 
poruszania się i wyboru miejsca zamieszkania może być ograniczona tylko wówczas, gdy jest 
to konieczne i ze względu na bezpieczeństwo publiczne, utrzymanie porządku publicznego 
itd.  Taki  wniosek  wynika  z  orzecznictwa  ETPC  (sprawa  Napijalo  przeciwko  Chorwacji, 
wyrok  z  13.11.2003  paragraf  68,  sprawa  Denizci  i  inni  przeciwko  Cyprowi,  wyrok  z 
23.05.2001, paragraf 403-404, sprawa Bolat przeciwko Rosji,  wyrok z 5.10.2006, paragraf 
66).  Okoliczności  te,  uzasadniające  wprowadzenie  organiczeń,  powinny  być  badane  w 
każdym indywidualnym przypadku, a nie dotyczyć kategorii cudzoziemców. Przepis może 
nasuwać wątpliwości co do zgodności z art. 52 Konstytucji RP, zgodnie z którym każdemu 
zapewnia się wolność poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyboru 
miejsca zamieszkania i pobytu.

5. Ograniczenie zakresu nauki w szkołach publicznych wobec osób, którym udzielono zgody 
na pobyt tolerowany



Art. 447 pkt 2 projektu ustawy przewiduje wprowadzenie zmiany do art. 94a ust. 2 ustawy z  
dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.). 
Wedle tej zmiany osoby, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany zostaną pozbawione 
możliwości korzystania z nauki w publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach 
artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach na 
warunkach dotyczących obywateli polskich. Tymczasem z takiej możliwości będzie mógł w 
dalszym  ciągu  korzystać  szereg  kategorii  cudzoziemców,  w  tym  także  osoby,  którym 
udzielono ochrony humanitarnej.

Zdaniem  HFPC  osoby,  którym  udzielono  zgody  na  pobyt  tolerowany  nie  powinny  być 
pozbawiane  dotychczasowego  uprawnienia  do  korzystania  z  nauki  w  placówkach 
wymienionych  w  powołanym  przepisie  ustawy  o  systemie  oświaty.  Spowodowałoby  to 
naruszenie zasady ochrony praw słusznie nabytych, określonych w art. 2 Konstytucji RP.

Rozwiązanie zawarte w projekcie stanowi nieuzasadnione różnicowanie sytuacji osób, którym 
udzielono  zgody  na  pobyt  tolerowany  w  stosunku  do  innych  kategorii  cudzoziemców. 
Dodatkowo należy stwierdzić, że proponowane rozwiązanie utrudni także osobom, którym 
udzielono zgody na pobyt tolerowany integrację ze społeczeństwem polskim.

6. Pozbawienie osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany prawa do korzystania
z pomocy społecznej

Art. 459 pkt 1, 3 i 5 projektu ustawy przewiduje wprowadzenie zmian do ustawy o pomocy 
społecznej  polegających  m.in.  na  pozbawieniu  osób,  którym  udzielono  zgody  na  pobyt 
tolerowany, prawa do pomocy społecznej w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania 
oraz zasiłku celowego oraz przyznania tych uprawnień osobom którym udzielono ochrony 
humanitarnej. Proponowane zmiany dotyczą art. 5 pkt 2 lit. b oraz art. 18 ust. 1 pkt 8, art. 101 
ust. 3 ustawy o pomocy społecznej.

Zdaniem  HFPC osoby,  którym  udzielono  zgody  na  pobyt  tolerowany  należy  pozostawić
w kręgu podmiotów uprawnionych do korzystania z pomocy społecznej.

Osoby te znajdują się w sytuacji przymusowej, natomiast w sytuacji braku środków do życia 
pozostawione  zostaną  bez  pomocy.  Rozwiązanie  takie  stanowi  niezasadne  zróżnicowanie 
wobec  innych  kategorii  cudzoziemców  mających  bezterminowe  prawo  do  pobytu  na 
terytorium RP. Ponadto może stanowić naruszenie Konstytucji RP – art. 67 ust. 2 w zw. z art. 
37 ust. 1 tj. prawa do zabezpieczenia społecznego w sytuacji braku pracy nie z własnej woli i 
braku  innych  środków utrzymania.  Co  prawda  przepisy  Konstytucji  RP w art.  37  ust.  2 
pozwalają na ustawowe ograniczenie możliwości z korzystania przez cudzoziemców z praw 
zawartych w Konstytucji RP. Jednak nie można wysnuć wniosku aby ustawodawca miał pełną 
swobodę  w zakresie  takiego ograniczania.  Ustawodawca tworząc  takie  ograniczenia  musi 
brać pod uwagę ogół zasad wyrażonych w samej Konstytucji RP.  

7. Pozbawienie osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany, prawa do wykonywania 
pracy bez zezwolenia

Art. 460 pkt 5 lit. a tiret drugie i trzecie projektu ustawy przewiduje zmiany do ustawy o 
promocji zatrudnienia (tj. uchylenie art. 87 ust. 1 pkt 5 oraz dodanie do art. 87 ust. 1 pkt 12  
litery ca) , wedle proponowanej zmiany osoby, przebywające na terytorium RP na podstawie 
zgody na pobyt  tolerowany zostaną pozbawione uprawnienia do podejmowania  pracy bez 



zezwolenia  natomiast  będą  uprawnione będą  do wykonywania  pracy  jeżeli  będą  posiadać 
zezwolenie na pracę.

Zdaniem HFPC regulację  dotyczącą  możliwości  wykonywania pracy przez osoby,  którym 
udzielono zgody na pobyt tolerowany należy pozostawić w obecnym kształcie, tj. pozostawić 
im możliwość wykonywania pracy bez zezwolenia.

Należy  stwierdzić,  że  proponowane  rozwiązanie  będzie  stanowić  poważne  pogorszenie 
sytuacji osób, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany. Pogorszenie to nie zostało w 
żaden  sposób  uzasadniony  i  stoi  ono  w  sprzeczności  z  publicznymi  zapewnieniami  o 
ułatwieniach  dla  cudzoziemców.  Jednocześnie  należy  wskazać,  że  takie  utrudnienie  w 
dostępie do rynku pracy może spowodować napływ osób z pobytem tolerowanym do szarej 
strefy.

8.  Ograniczenie  możliwości  wykonywania  działalności  gospodarczej  przez  osoby,  którym 
udzielono zgody na pobyt tolerowany

Art. 461 pkt 1 projektu ustawy wprowadza zmiany do art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej. Wedle proponowanej zmiany cudzoziemcy, którzy posiadają pobyt 
tolerowany  zostali  usunięci  z  katalogu  cudzoziemców,  którzy  mogą  podejmować  i 
wykonywać  działalność  gospodarczą  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  takich 
samych zasadach jak obywatele polscy. W ich miejsce uprawnienie to uzyskali cudzoziemcy 
posiadający  ochronę  humanitarną.  W związku  z  tym osoby  z  pobytem tolerowany  mogą 
prowadzić działalność gospodarczą na zasadzie określonej w art. 13 ust 3 ustawy o swobodzie 
działalności  gospodarczej,  tj.  wyłącznie  w  formie  spółki:  komandytowej,  komandytowo-
akcyjnej,  z  ograniczoną  odpowiedzialnością  i  akcyjnej,  a  także  mają  prawo  do 
przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji, o 
ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

Zdaniem HFPC regulację dotyczącą możliwości podejmowania i wykonywania działalności 
gospodarczej przez osoby, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany należy pozostawić w 
obecnym kształcie, tj. utrzymać możliwość wykonywania tej działalności na takich samych 
zasadach  jak  obywatele  polscy  i  inne  grupy  cudzoziemców  przebywających  legalnie  na 
terytorium RP.

Proponowana regulacja stanowi kolejne utrudnienie sytuacji osób, którym udzielono zgody na 
pobyt  tolerowany  i  które  nie  zostało  w  żaden  sposób  uzasadniony.  Stoi  ono  wbrew 
publicznym  zapewnieniom  o  ułatwieniach  dla  cudzoziemców,  ograniczy  im  źródła 
utrzymania  i  podobnie  narusza  art.  2  Konstytucji  RP  w  zakresie  zasady  ochrony  praw 
nabytych.

V. UWAGI DOTYCZĄCE KONTROLI LEGALNOŚCI POBYTU, ZOBOWIĄZANIA 
CUDZOZIEMCA DO POWROTU ORAZ DETENCJI CUDZOZIEMCÓW

1. Kontrola legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP – wymagane dokumenty

Zarówno w postępowaniu o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (art. 
105 ust. 3 projektu ustawy), jak i pobyt stały (art. 196 ust. 3 projektu ustawy) przewidziane 
zostały  szczególnie  uzasadnione  przypadki,  gdy  cudzoziemiec  nie  posiada  ważnego 
dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania. Wówczas ustawodawca przewidział, 



że może on w postępowaniu przedstawić inny dokument potwierdzający jego tożsamość i nie 
będzie to stanowić przeszkody w udzieleniu mu odpowiedniego zezwolenia. Niespójny jest 
zatem brak przewidzenia takiej sytuacji w rozdziale odnoszącym się do kontroli legalności 
pobytu cudzoziemca na terytorium RP.

W art. 275 projektu ustawy zobowiązuje się cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej do posiadania ważnego dokumentu podróży, nie odnosząc się do 
sytuacji,  w  których  dopuszczalne  przez  prawo  jest  posiadanie  zezwolenia  na  pobyt  bez 
posiadania dokumentu podróży przez cudzoziemca. 

Pozostawienie przepisu w takim brzmieniu może oznaczać:
-  nieporozumienia  na  linii  cudzoziemiec  -  organy  Straży  Granicznej  lub  Policji  podczas 
kontroli legalności pobytu, jako że wyżej przytoczone przepisy art. 105 ust. 3 i 196 ust. 3 
projektu ustawy odnoszą się do prowadzenia postępowań przez inny organ,  a mianowicie 
właściwego Wojewodę;
-  doprowadzenie  do  sytuacji,  w  której  jeden  organ  będzie  miał  podstawę  prawną,  aby 
wymagać przedstawienia dokumentu, którego brak inny organ uznał za uzasadniony i wydał 
zezwolenie na pobyt w Polsce.

Zdaniem  HFPC  niejasne  jest  również  sformułowanie,  że  cudzoziemiec  jest  obowiązany 
posiadać  „dokumenty  i  zezwolenia”  uprawniające  go  do  pobytu  na  terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej.  Należy  określić  o  jakie  dokumenty  chodzi,  względnie  czyniąc 
odesłanie do art. 280 projektu ustawy. Odnośnie natomiast wykazu dokumentów (art. 280), 
których okazania organy mogą wymagać od cudzoziemca podczas kontroli pobytu, za zbyt 
daleko  idące  należy  uznać  oczekiwanie  przedstawienia  przez  cudzoziemca  w  każdym 
momencie jego legalnego pobytu w Polsce środków finansowych na utrzymanie w trakcie 
pobytu, na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu 
do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd oraz na tranzyt cudzoziemca przez 
terytorium RP do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd.

W opinii HFPC nie jest zasadne, aby funkcjonariusz lub pracownik obligatoryjnie pobierał
od  cudzoziemca  odciski  linii  papilarnych  w celu  ustalenia  tożsamości,  w przypadku  gdy 
cudzoziemiec nie będzie miał przy sobie karty pobytu (art. 282 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy). 
HFPC podtrzymuje zatem swoje zastrzeżenia wyrażane przy wprowadzaniu przepisu art. 86a 
ust. 1 ustawy o cudzoziemcach w obecnie obowiązującym kształcie.

2. Zagrożenie dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego UE jako 
podstawa wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu

Zgodnie z art. 287 ust. 1 pkt 13, decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się  
cudzoziemcowi,  gdy dalszy pobyt  cudzoziemca będzie stanowił  zagrożenie dla  stosunków 
międzynarodowych  innego  państwa  członkowskiego  Unii  Europejskiej  lub  zdrowia 
publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim.

Wątpliwości  HFPC  budzi  trafność  sformułowania  „zagrożenie  dla  stosunków 
międzynarodowych  innego  państwa  członkowskiego  UE”.  Jest  ono  zbyt  otwarte  i  jego 
interpretacja może być zbyt szeroka. 



W projekcie  oraz w jego uzasadnieniu nie  zostało wskazane,  dlaczego wprowadzono taką 
podstawę wydania decyzji zobowiązaniu do powrotu, obok istniejącej klauzuli zagrożenia dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Sformułowaniem  tym  unijny  prawodawca  posługuje  się  w  Rozporządzeniu  Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. Kodeks Wizowy, w art. 32 
ust. 1 pkt a lit. v i. dotyczącym odmowy wydania wizy jednolitej. Nie wynika jednak ono z 
dyrektywy  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  2008/115/WE  z  dnia  16  grudnia  2008  r.
w  sprawie  wspólnych  norm  i  procedur  stosowanych  przez  państwa  członkowskie  w 
odniesieniu  do  powrotów  nielegalnie  przebywających  obywateli  państw  trzecich  (dalej: 
dyrektywa  powrotowa),  zatem  nie  powinno  mieć  zastosowania  do  wydania  decyzji 
zobowiązującej do powrotu.

3. Pouczenie o możliwości złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub o zezwolenie 
udzielane ze względu na konieczność  poszanowania prawa do życia  rodzinnego lub praw 
dziecka oraz pouczenie o możliwości skorzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie

Art.  290  projektu  ustawy  zobowiązuje  organ  prowadzący  postępowanie  w  sprawie 
zobowiązania  cudzoziemca do powrotu do pouczenia cudzoziemca o możliwości  złożenia 
wniosku  o  nadanie  statusu  uchodźcy,  ochrony  uzupełniającej,  ochrony  humanitarnej  lub 
zezwolenia udzielanego ze względu na konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego 
lub praw dziecka, nie określono: 
- w  jakiej formie będzie cudzoziemiec o tym pouczany (ustnie czy pisemnie)
- czy cudzoziemiec będzie pouczany w języku zrozumiałym.

Kwestie te nie zostały także określone także w art. 320 ust. 3 – dotyczącym informowania 
przez organ wydający decyzję o zobowiązaniu do powrotu o możliwości skorzystania przez 
cudzoziemca z pomocy w dobrowolnym powrocie.

Zdaniem HFPC należy  doprecyzować  wymogi  przewidziane  w stosunku do pouczenia,  o 
którym  mowa  w  art.  300  (o  obowiązku  udania  się  na  terytorium  innego  państwa 
członkowskiego).

4. Ryzyko ucieczki cudzoziemca jako przesłanka wydania decyzji o zobowiązaniu do powrotu 
bez określania terminu na dobrowolny wyjazd

Zgodnie  z  art.  3  pkt  7  dyrektywy  powrotowej  „ryzyko  ucieczki”  oznacza  istnienie  w 
indywidualnych przypadkach powodów, opartych na obiektywnych kryteriach określonych 
przez  prawo,  pozwalających  sądzić,  że  obywatel  państwa  trzeciego,  który  jest  objęty 
procedurami dotyczącymi powrotu, może uciec.

W  projekcie  ustawy  posłużono  się  terminem  „wysokiego  prawdopodobieństwo  ucieczki 
cudzoziemca”  i  uznano,  że  zachodzi  ono  –  obok  innych  wymienionych  okoliczności  – 
również w przypadku niezgodnego z przepisami przekroczenia lub usiłowania przekroczenia 
granicy zewnętrznej. 

Zdaniem  HFPC  okoliczność,  określona  w  art.  301  ust.  3  pkt  3,  nie  uzasadnia  wydania 
cudzoziemcowi decyzji zobowiązującej do powrotu bez określania terminu na dobrowolny 
wyjazd i która zgodnie z ust. 4 tego artykułu otrzyma rygor natychmiastowej wykonalności. 
Jest  to  uregulowanie  nieproporcjonalne,  ponieważ  może  dotyczyć  również  przekraczania 
granicy  Polski  w  kierunku  wjazdowym,  może  być  związane  z  brakiem  dokumentów 



uprawniających do przekroczenia granicy przez cudzoziemca ubiegającego się o nadanie mu 
statusu uchodźcy, uciekającego przez ryzykiem odniesienia poważnej krzywdy i może mieć 
miejsce nawet kilka lat przed podejmowaniem przez organ decyzji w sprawie zobowiązania 
do powrotu. 

Zdaniem HFPC nie  każde  niezgodne  z  przepisami  przekroczenie  granicy  (i  tym bardziej 
usiłowanie  jej  przekroczenia)  stanowi  podstawę  do  uznania,  że  istnieje  wysokie 
prawdopodobieństwo  ucieczki  cudzoziemca  i  wydania  mu  decyzji  o  zobowiązaniu  do 
powrotu  bez  określenia  terminu  na  dobrowolny  wyjazd,  z  zastosowaniem  rygoru 
natychmiastowej wykonalności. Nie jest to kryterium obiektywne, a w związku z brzmieniem 
przepisu można uznać, że nie będzie stosowane tylko w indywidualnych przypadkach.

5. Okresy orzekania zakazu wjazdu na terytorium RP i innych państw obszaru Schengen

W projekcie brak uzasadnienia dokonanego w art. 305 tj. podziału na odpowiednie okresy 
orzekania zakazu wjazdu na terytorium RP, wspomniano jedynie o okresie 5 lat w stosunku do 
cudzoziemców,  których  dalszy  pobyt  może  stanowić  zagrożenie  dla  obronności  lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć 
interes RP (art. 287 ust. 1 pkt 8).
Niezrozumiałe  jest  zwłaszcza wydzielenie  przesłanek wydania decyzji  o  zobowiązaniu do 
powrotu, które wiązać się będą z orzeczeniem zakazu wjazdu od 6 miesięcy do 3 lat oraz od 1  
roku do 3 lat, ponieważ okresy te w znacznej mierze się pokrywają. 

6.  Tłumaczenie  elementów decyzji  o  zobowiązaniu  cudzoziemca do powrotu  a  termin na 
wniesienie odwołania

Zdaniem HFPC art. 313 ust. 2 projektu ustawy powinien zostać doprecyzowany w ten sposób, 
że termin na odwołanie  od decyzji  zobowiązującej  do powrotu płynie od dnia doręczenia 
cudzoziemcowi tłumaczenia pisemnego wymienionych w artykule elementów tej decyzji. 

7.  Określenie  organizacji,  z  którymi  cudzoziemiec  ma  prawo  kontaktować  się  w  toku 
postępowania  w sprawie  wydania  decyzji  o  zobowiązaniu  do  powrotu  i  które  mogą  być 
obecne jako obserwatorzy

W art. 314 używa się sformułowania „organizacje pozarządowe, do statutowych obowiązków 
których  należy  udzielanie  pomocy  prawnej  cudzoziemcom”,  natomiast  w  art.  318  - 
„organizacje pozarządowe, do statutowych obowiązków których należy działalność na rzecz 
cudzoziemców”.

Zdaniem HFPC należy zmienić te sformułowania, aby nie zawężać kręgu organizacji zależnie 
od ich statusu, a nie rzeczywistego pola działalności. Istnieją organizacje, dla których pomoc 
prawna jest tylko jednym z elementów ich działalności, a cudzoziemcy nie są wyodrębnioną 
grupą docelową. Do takich organizacji należy Helsińska Fundacja Praw Człowieka. Do celów 
statutowych Helsińskiej  Fundacji Praw Człowieka należy działanie na rzecz ochrony praw 
człowieka (§ 8 pkt 4 Statutu). W statucie  nie  wspomina się expressis verbis o udzielaniu 
pomocy prawnej, ani o działaniu na rzecz ochrony praw człowieka cudzoziemców. 

Dodatkowo HFPC zauważa,  że wyjątkowo nietrafne jest  sformułowanie użyte w art.  314, 
dotyczącym  „statutowych  obowiązków”  organizacji.  Sugerujemy,  aby  w  obydwu 
przypadkach  zastosować  sformułowanie  użyte  w  art.  389  ust.  1  pkt  2,  dotyczącym 



organizacji,  z którymi ma prawo kontaktowania się cudzoziemiec umieszczony w ośrodku 
detencyjnym – określono je jako „organizacje pozarządowe lub międzynarodowe zajmujące 
się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, w tym pomocy prawnej”, bez odniesienia do statutu. 
Zwłaszcza,  że  statut  określa  zazwyczaj  misję  oraz  cele  nie  zaś  obowiązki  związane   z 
realizacji tychże.

8. Prawa przedstawicieli organizacji pozarządowych w obserwacji powrotów

Zdaniem  HFPC  oprócz  uprawnień  wymienionych  w  art.  318  ust.  4  przedstawicielom 
organizacji  powinno  przysługiwać  prawo  do  wglądu  w dokumenty  cudzoziemca  podczas 
obserwacji czynności związanych z powrotem.

Art.  318  ust.  2  powinien  także  zawierać  postanowienie  o  zapewnieniu  przedstawicielom 
organizacji  pozarządowych pokrycia  ewentualnych kosztów zakwaterowania,  gdy operacja 
powrotowa  będzie  trwała  więcej  niż  jeden  dzień.  Istnieje  duże  prawdopodobieństwo,  że 
organizacje  nie  będą  w stanie  pokryć  same tych kosztów,  natomiast  brak  możliwości  ich 
pokrycia może stanowić ograniczenie udziału organizacji w monitoringu powrotów. Uwaga ta 
ma o tyle znaczenie, że zgodnie z art. 8 ust. 6 dyrektywy powrotowej system monitorowania 
powrotów powinien być skuteczny.

9. Umieszczenie cudzoziemca w ośrodku detencyjnym a stosowanie alternatyw w stosunku 
do detencji

Art. 303 ust. 1 projektu przewiduje, że w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 
lub w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu można, do czasu dobrowolnego 
powrotu albo przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, 
zastosować  wobec  cudzoziemca  środki  wolnościowe  takie  jak  obowiązek  zgłaszania  się
w określonych odstępach czasu  do  organu  wskazanego  w decyzji,  wpłata  zabezpieczenia 
pieniężnego,  przekazanie  do  depozytu  dokumentu  podróży  lub  zamieszkiwanie
w wyznaczonym miejscu.

W przepisach  prawa  UE  (art.  15  ust.  1  dyrektywy  powrotowej)  określono  wyraźnie,  że 
stosowanie  środka detencyjnego  powinno mieć  miejsce,  o  ile  w danej  sprawie  nie  mogą 
zostać  zastosowane  wystarczające  lecz  mniej  represyjne  środki.  W ustępie  16  preambuły 
dyrektywy powrotowej stwierdza się, że „stosowanie środków detencyjnych w celu wydalenia 
należy  ograniczyć  i  uzależnić  od  tego,  czy  jest  ono  proporcjonalne  w  odniesieniu  do 
zastosowanych  środków  i  zakładanych  celów.  Zastosowanie  środka  detencyjnego  jest 
uzasadnione  tylko  w  celu  przygotowania  powrotu  lub  wykonania  wydalenia  oraz  jeśli 
zastosowanie łagodniejszych środków przymusu byłoby niewystarczające.”

W projekcie ustawy zostały przewidziane środki alternatywne w stosunku do detencji, ale nie 
zostały  przewidziane  gwarancje  dotyczące  ich  stosowania.  Oznacza  to,  że  cel  dyrektywy 
powrotowej nie został w tym zakresie osiągnięty. 

Rozwiązań w tym zakresie Polska powinna poszukiwać w innych państwach członkowskich. 
Oprócz uznawanych za źródło najlepszych praktyk w tym zakresie Belgii i Wielkiej Brytanii, 
także  Litwa  stworzyła  model  sprawnego  stosowania  alternatyw  w  stosunku  do  detencji,
o  których  decyduje  sąd  (Raport  z  projektu  „Kroki  do  wolności.  Monitoring  detencji
i promowanie alternatyw do detencji  w Czechach, Estonii, Łotwie, Litwie i Słowacji” z 2011 
r.).



Natomiast zgodnie z art.  369 ust.  1 i ust.  3, po zatrzymaniu cudzoziemca, wobec którego 
zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o zobowiązaniu do powrotu, Straż 
Graniczna  w zależności  od  okoliczności  występuje  do  sądu z  wnioskiem o  umieszczenie 
cudzoziemca w ośrodku detencyjnym lub do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji  o 
cofnięciu zezwolenia na pobyt. 

Na tym etapie nie zostało przewidziane zastosowanie środka alternatywnego w stosunku do 
detencji. Biorąc pod uwagę, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu 
do  powrotu  musi  zostać  rozważonych  wiele  kwestii  (określenie  terminu  na  dobrowolny 
wyjazd i terminu zakazu wjazdu, badanie przesłanek udzielenia zgody na pobyt tolerowany, 
względnie  autentyczności  zawartego  związku  małżeńskiego,  pouczenia  cudzoziemca
o  złożeniu  wniosku  o  zezwolenie  na  pobyt  czasowy  na  określonych  podstawach), 
postępowanie to może trwać dłużej niż miesiąc. W takim przypadku, aby środki alternatywne 
w ogóle mogły zostać zastosowane (w decyzji o zobowiązaniu do powrotu), sąd musiałby 
najpierw  wydać  postanowienie  o  nieuwzględnieniu  wniosku  Straży  Granicznej  o 
umieszczenie  cudzoziemca  w  ośrodku  detencyjnym.  Sąd  bowiem  nie  ma  kompetencji 
orzekania o alternatywnych wobec detencji środkach.

Całokształt  przepisów  w  proponowanym  w  projekcie  kształcie  nie  zapewnia  zatem 
rozpatrzenia przez organ możliwości zastosowania alternatywnych w stosunku do detencji 
środków  przed  skierowaniem  wniosku  do  sądu  o  umieszczenie  cudzoziemca  w  ośrodku 
detencyjnym.  Efektem  proponowanego  rozwiązania  będzie  zatem  niestosowanie  go  w 
praktyce, tak jak ma to miejsce obecnie. Wedle informacji zebranych przez HFPC w okresie 
2011 –  2012 wojewodowie  zastosowali  alternatywy wobec  detencji  tylko  wobec jednego 
cudzoziemca.

Przepisy projektu są sformułowane w taki sposób, że detencja jest środkiem, o który organy 
Straży  Granicznej  wnioskują  w  pierwszej  kolejności,  przed  rozpatrzeniem  środków 
alternatywnych – ponieważ orzeka się o nich dopiero w decyzji o zobowiązaniu do powrotu. 
Stoimy zatem na stanowisku, że projektowane przepisy nie są zgodne z międzynarodowymi 
standardami i prawem UE w zakresie stosowania alternatyw do detencji. 

W sprawie C przeciwko Australii Komitet Praw Człowieka ONZ w swojej opinii z dnia 13 
listopada  2002  r.  uznał,  że  przed  zastosowaniem  detencji  wobec  cudzoziemca  państwo 
powinno  wykazać,  że  nie  można  było  w  tym  samym  celu  zastosować  innych,  mniej 
inwazyjnych środków. Arbitralność detencji nie oznacza jedynie, że jej czas nie powinien być 
dłuższy niż konieczny, ale że już jej zastosowanie powinno być poprzedzone analizą mniej 
restrykcyjnych  środków  dla  osiągnięcia  celów  polityki  migracyjnej  danego  państwa.  W 
przeciwnym razie  detencja  jest  niezgodna  z  art.  9  ust.  1  Międzynarodowego Paktu  Praw 
Obywatelskich i Politycznych.

Zgodnie z wytycznymi Komitetu Ministrów Rady Europy z 4 maja 2005 r., osoba może być 
pozbawiona  wolności  jeżeli  po  uważnym  przeanalizowaniu  konieczności  pozbawienia 
wolności w indywidualnej sprawie, władze danego państwa uznały, że podporządkowanie się 
przez cudzoziemca  decyzji zobowiązującej go do powrotu nie może być zapewnione poprzez 
zastosowanie  wolnościowych  środków,  takich  jak  nadzór,  obowiązek  zgłaszania  się  do 
określonych organów, zabezpieczenie majątkowe lub inne gwarancje. 



Po raz kolejny HFPC pragnie podkreślić, że w związku z przyznaniem nowych kompetencji 
organom  Straży  Granicznej  także  w  zakresie  stosowania  środków  alternatywnych  w 
stosounku  do  detencji,  służby  te  powinny  zostać  przeszkolone  w  zakresie  standardów 
międzynarodowych i europejskich w tym zakresie.

Zdaniem  HFPC  art.  373  projektu  ustawy  powinien  zawierać  wymóg,  wedle  którego 
cudzoziemca umieszcza się w ośrodku detencyjnym tylko wówczas, gdy w danej sprawie nie 
mogły zostać zastosowane inne środki określone w art.  303 ust.  1 projektu ustawy. Takie 
rozwiązanie spowoduje, że Straż Graniczna we wniosku do sądu o umieszczenie cudzoziemca 
w  ośrodku  detencyjnym  będzie  musiała  wykazać,  że  rozważona  została  możliwość 
zastosowania innych środków i że nie było możliwości ich zastosowania. 

10. Maksymalny okres detencji

Zgodnie z art. 378 ust. 3 maksymalny okres detencji wynosi 12 miesięcy. Jednak zgodnie z 
ust. 4, do 12-miesięcznego do okresu nie wlicza się okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym 
ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w związku ze złożonym przez niego wnioskiem o 
nadanie statusu uchodźcy. 

W  naszej  opinii  niedopuszczalne  jest  uregulowanie  kwestii  detencji,  bez  określenia 
jednoznacznego limitu czasu. Mając na uwadze, że w prawie krajowym nie został określony 
maksymalny okres  detencji  cudzoziemców ubiegających się  o nadanie statusu (dyrektywa 
proceduralna go nie przewiduje), ani maksymalny dopuszczalny czas trwania postępowania o 
nadanie statusu uchodźcy w przypadku cudzoziemców umieszczonych w detencji, w praktyce 
limit detencji cudzoziemców nie został określony. 

W wyroku w sprawie  C-357/09  Kadzoev,  wydanym w trybie  prejudycjalnym w dniu  30 
listopada  2009  r.  i  dotyczącym  dyrektywy  powrotowej,  Trybunału  Sprawiedliwości  Unii 
Europejskiej  zasadniczo  uznał,  że  okresu,  na  który  dana  osoba  została  umieszczona  w 
ośrodku  pobytu  tymczasowego  na  podstawie  decyzji  podjętej  w  oparciu  o  krajowe  i 
wspólnotowe  przepisy  dotyczące  osób  ubiegających  się  o  azyl,  nie  należy  uważać  za 
stosowanie  środka  detencyjnego  w  celu  wydalenia  w  rozumieniu  art.  15  dyrektywy 
powrotowej.  Jednak,  zważył  także  (47),  że  jeśli  w  ramach  postępowań  wszczętych  w 
następstwie  złożenia  przez  cudzoziemca  wniosku o  udzielenie  azylu  nie  podjęto  żadnych 
decyzji  dotyczących  umieszczenia  go  w  ośrodku  pobytu  tymczasowego  i  że  środek 
detencyjny został wobec niego zastosowany na podstawie wcześniejszego krajowego reżimu 
środków  detencyjnych  w  celu  zatrzymania  lub  reżimu  ustanowionego  w  dyrektywie 
powrotowej, to okres zastosowania wobec cudzoziemca środka detencyjnego, odpowiadający 
okresowi,  w trakcie  którego toczyły się  rzeczone postępowania  w przedmiocie  udzielenia 
azylu, należy uwzględnić do celów obliczania przewidzianego w art. 15 ust. 5 i 6 dyrektywy 
powrotowej okresu stosowania środka detencyjnego w celu wydalenia.

Jeśli zatem cudzoziemiec złoży kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźcy i fakt ten nie 
spowodowałby  zmiany  orzeczenia  sądu  w  zakresie  podstawy  prawnej  umieszczenia 
cudzoziemca w ośrodku detencyjnym (z reżimu prawnego ustawy o cudzoziemcach na reżim 
prawny  ustawy  o  udzielaniu  cudzoziemcom  ochrony  na  terytorium  RP),  to  wtedy  okres 
detencji  powinien  się  wliczać  do  proponowanego  12-miesięcznego  maksimum,  pomimo 
trwania postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Naszym zdaniem sformułowanie pobyt w 
ośrodku detencyjnym „w związku ze  złożonym przez  niego wnioskiem o nadanie statusu 



uchodźcy” nie jest równoznaczne z umieszczeniem cudzoziemca w ośrodku detencyjnym na 
podstawie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP.

Ponadto  zdaniem  HFPC  projekt  ustawy  powinien  w  art.  378  zawierać  postanowienie 
analogiczne do art. 15 ust. 4 dyrektywy powrotowej, wedle którego przesłanki zastosowania 
środka detencyjnego ustają, a dana osoba zostaje niezwłocznie zwolniona, jeżeli okaże się, że 
nie ma już rozsądnych perspektyw jej wydalenia ze względów natury prawnej lub innych.

Warto  podkreślić,  że  przedłużająca  się  w  sposób  nieuzasadniony  detencja  cudzoziemca 
ubiegającego się o udzielenie ochrony międzynarodowej została uznana za arbitralną przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w dwóch wyrokach z dnia 23 października 2012 r. w 
sprawach Al Tayyar Abdelhakim przeciwko Węgrom oraz Hendrin Ali Said i Aras Ali Said 
przeciwko Węgrom.

Zdaniem HFPC konieczne jest zatem jednoznaczne określenie maksymalnego okresu detencji 
cudzoziemca niezależnie od toczącego się postępowania o nadanie statusu uchodźcy. 

11. Detencja kobiet w ciąży

Zdaniem HFPC kobiety w ciąży nie powinny być umieszczane w ośrodkach detencyjnych i 
zwłaszcza w ich przypadku alternatywy w stosunku do detencji powinny być stosowane w 
pierwszej kolejności, jako do osób szczególnie wrażliwych. Jest to zalecenie Agencji Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej (raport „Detencja obywateli państw trzecich w procedurach 
powrotowych” z 2010 r.).

W związku z powyższym art. 379 projektu powinien przewidywać zakaz umieszczania kobiet 
w ciąży w ośrodku detencyjnym. 

12. Detencja osób straumatyzowanych, poddawanych torturom lub przemocy

Zdaniem  HFPC  nowa  ustawa  powinna  zawierać  mechanizm  identyfikacji  cudzoziemców 
straumatyzowanych, które doznały tortur lub przemocy, który prowadziłby do tego, by osoby 
te nie były umieszczane w detencji (przy przyjęciu do ośrodka – art. 387 ust. 1). 

W ocenie HFPC ustawa powinna także zawierać w art. 375 wyraźne odniesienie do zdrowia 
fizycznego  i  psychicznego.  Zły  stan  psychiczny  cudzoziemca  powinien  być  przesłanką 
nieumieszczenia, jak i zwolnienia cudzoziemca z ośrodka detencyjnego, tymczasem obecne 
sformułowanie,  jak  pokazała  praktyka,  jest  często  rozumiane  jako odniesienie  do  kwestii 
zdrowia fizycznego cudzoziemca.

13. Warunki pobytu cudzoziemca w ośrodku detencyjnym

Zdaniem HFPC brzmienie art. 385 ust. 3 projektu pozwala na zbyt szeroką interpretację w 
odniesieniu do tego, jakie przedmioty cudzoziemiec jest obowiązany przekazać do depozytu 
poprzez sformułowanie: „których wymiary lub ilość naruszają porządek pobytu w areszcie”. 
Ponadto względem cudzoziemców umieszczonych w ośrodku strzeżonym dla cudzoziemców, 
podobnie jak w stosunki do cudzoziemców umieszczonych w areszcie dla  cudzoziemców, 
należy wprowadzić prawo do minimum dwugodzinnego spaceru na wolnym powietrzu (art. 
390 ust. 3 pkt 1).



HFPC uważa, że doprecyzowania wymaga sformułowanie zawarte w art. 392 pkt 5, dotyczące 
zobowiązania cudzoziemca do dbania o higienę osobistą i czystość pomieszczeń. Dbanie o 
czystość  pomieszczeń  można  rozumieć  jako  „zachowywanie  czystości”,  a  nie  sprzątanie. 
Niejednoznaczny jest także wyraz „pomieszczenia”. 

HFPC stoi na stanowisku, że obowiązki te powinny zostać określone w sposób precyzyjny. 
Niejasne określenie obowiązku dbania o czystość pomieszczeń określonego w art. 119 pkt 5 
obecnie  obowiązującej  ustawy  o  cudzoziemcach  stał  się  jedną  z  przyczyn  protestów 
cudzoziemców w październiku i listopadzie br. 

W opinii HFPC należy zobowiązać cudzoziemców do utrzymania czystości pomieszczeń, w 
których  śpią,  natomiast  nie  należy  na  nich  nakładać  obowiązku  zapewnienia  czystości 
pomieszczeń wspólnych (w szczególności korytarzy, łazienek i toalet).

14. Przechowywanie danych cudzoziemca w wykazie osób niepożądanych

Zdaniem  HFPC  przedłużenie  wpisu  do  wykazu  na  kolejne  okresy  w  stosunku  do 
cudzoziemca,  którego  wjazd  lub  pobyt  cudzoziemca  może  stanowić  zagrożenie  dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
lub naruszyć interes RP, o którym mowa w art.  411 ust. 1 pkt 8 powinno się odbywać w 
drodze zaskarżalnego postanowienia doręczanego cudzoziemcowi. W przeciwnym razie nie 
ma  on  możliwości  kwestionować  przedłużania  wpisu  skutkującego  odmową  wjazdu  na 
terytorium RP i/lub innych państw Schengen.

VI. INNE UWAGI

1.  Uznanie  za  legalny  pobyt  osób  pozbawionych  wolności  i  wobec  których  zastosowano 
zakaz opuszczania kraju

Art. 384 projektu zasadniczo powtarza dotychczasowe rozwiązanie wedle którego za legalny 
uznaje się pobyt cudzoziemca pozbawionego wolności, a także w stosunku do którego został 
zastosowany  środek  zapobiegawczy  w  postaci  zakazu  opuszczania  kraju.  Konsekwencją 
takiego rozwiązania jest brzmienie przepisów art. 98 ust. 1, art. 189 ust. 1 pkt 2 oraz art. 206 
ust. 1 pkt 3 projektu ustawy, wedle których wobec cudzoziemców znajdujących się w ww. 
sytuacjach nie  wszczyna się  postępowania o pobyt  czasowy,  pobyt stały czy o udzielenie 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego.

Zdaniem  HFPC  regulacja  zawarta  w  omawianym  artykule  powinna  zostać  uzupełniona
o  wskazanie  możliwości  dalszej  legalizacji  pobytu  dla  osób,  wobec  których  wskazane
w omawianym przepisie  środki  przestały  być  stosowane,  w szczególności  w stosunku do 
osób, które zostały uniewinnione.

Z doświadczeń HFPC wynika, że osoby, którym w trakcie obowiązywania wobec nich zakazu 
opuszczania  kraju  czy  tymczasowego  aresztowania  zakończył  się  legalny  pobyt  (wiza, 
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony), co do zasady nie mają możliwości dalszej 
legalizacji swojego pobytu po zakończeniu stosowania wobec nich tego środka, ze względu 
na  nielegalny  pobyt.  Obecne  i  proponowane  rozwiązanie  jest  w  szczególności 
niesprawiedliwe w stosunku do osób, które zostały następnie uniewinnione i ponoszą ujemne 
konsekwencje prowadzonego wobec nich postępowania karnego, pomimo iż zakończyło się 
ono uniewinnieniem. Należy również podkreślić,  że skazanie za przestępstwo nie oznacza 



automatycznego  uznania  danego  cudzoziemca  za  zagrożenie  dla  bezpieczeństwa  państwa
i  tym  samym  wobec  takich  cudzoziemców  nie  jest  automatycznie  wydawana  decyzja 
powrotowa.  Zatem także  osoby skazane  za  przestępstwo,  a  nie  zobowiązane  do powrotu 
powinny mieć możliwość legalizacji swojego pobytu.

W rozumieniu HFPC oznacza to zapewnienie możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt (i 
dokumentu  potwierdzającego  tożsamość  w  postaci  karty  pobytu)  mimo  zastosowanego 
zakazu  opuszczania  kraju,  zwłaszcza  gdy  jest  on  połączony  z  zatrzymaniem  paszportu 
cudzoziemca lub względnie umożliwienie legalizacji po uchyleniu środka, mimo nielegalnego 
pobytu cudzoziemca na terytorium RP.
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