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Szanowny Pan 

Piotr Stachańczyk 

Sekretarz Stanu w 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

 

W związku z umieszczeniem w Biuletynie Informacji Publicznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych   

projektu  ustawy  o  cudzoziemcach,  przedstawiamy  stanowisko  Fundacji  Rozwoju Oprócz Granic w 
ramach konsultacji społecznych. 

 

Pozostajemy  z  nadzieją,  że  stanowisko  Fundacji  zostanie wzięte  pod  uwagę w  dalszym  toku  prac 
legislacyjnych. 

 

 

Z wyrazami szacunku, 

 

 

Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Oprócz Granic, 

  

 

 

 

Ksenia Naranovich 

 



 

 

Stanowisko Fundacji Rozwoju Oprócz Granic 

w sprawie przedstawionego do konsultacji społecznych projektu ustawy o cudzoziemcach 

 

 

Dział III, Rozdział 3 – Zaproszenia 

1. W nawiązaniu do treści przepisu art. 56 projektu ustawy o cudzoziemcach, mając na uwadze 
obowiązujący tryb rejestracji zaproszeń, proponujemy następująca redakcję artykułu: 

Art. 56. W zaproszeniu zamieszcza się: 

6) określenie czasu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca ze wskazaniem ilości dni 
pobytu na terytorium RP 

Taka redakcja artykułu pozwoli na doprecyzowanie okresu pobytu zapraszanego cudzoziemca 
na terytorium RP w okresie udzielonej wizy (np. od 2012‐11‐06 do 2013‐11‐06, 180 dni)  i 
uniknięcie sytuacji kiedy zaproszenie jest wystawiane na dłuższy okres czasu, mimo że w 
praktyce zaproszenie dotyczy kilku krótszych okresów. Taki kształt przepisów pozwoli na 
deklarację zgodnego ze stanem faktycznym okresu zaproszeń przy wpisywaniu wniosków do 
ewidencji zaproszeń, a więc i składanie wniosków na właściwy typ wizy (wiz typu C zamiast 
wiz typu D). To dodatkowe kryterium pozwoli sprecyzować chęci osoby zapraszającej oraz 
wykluczy sytuacje, w której konsul, pomimo zarejestrowanego przez Wojewodę dłuższego 
okresu pobytu wydaje wizę na znacznie krótszy termin. 

 Dział IV, Rozdział 1 ‐ Wydawanie wiz 

2.  W art. 66 ust. 1 pkt 9 należy doprecyzować pojęcie „uzasadnione wątpliwości co do jego 
zamiaru opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności 
wizy”. Praktyka pracy urzędów konsularnych RP zagranicą wskazuje na to iż decyzje konsulów 
nie podlegają uzasadnieniom. Należy jednak zobowiązać urzędy konsularne do wskazania 
przyczyn odmowy w formie pisemnej. 

3. Zawarte w art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. i informacje często mogą nie być dostępne ze względu m.in. 
na wymianę dokumentów podróży. Istnieje też duże prawdopodobieństwo iż owe dane będą 
niepełne (np. informacja nie do uzyskania w przypadku wymiany/utraty paszportu). Ponadto, 
ww. informacje mogą być pozyskiwane przez urząd konsularny we własnym zakresie  poprzez 
krajowy numer identyfikacyjny cudzoziemca lub przez jego imię i nazwisko połączone z datą 
urodzenia. Sugerujemy redakcję artykułu polegającą na pominięciu zawartego wymogu. 

Dział IV, Rozdział 2 ‐ Przedłużanie wiz 

4.  Art. 84 ust. 3 projektu ustawy zawiera nieprecyzyjny zapis, sugerujący iż wiza jest 
przedłużana automatycznie  lub też złożenie wniosku o przedłużenie jest możliwe po upływie 
terminu ważności wizy, o ile stan zdrowia cudzoziemca nie pozwolił dokonać czynności 
wymienionych w ostatni dzień legalnego pobytu. Sugerujemy zamianę kolejności artykułów 
84 i 85.  

5. Art. 87 ust. 1 należy doprecyzować w pkt 1:  

1) w dniu złożenia wniosku wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca 
odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku; 

Pozwoli to uniknąć sytuacji nieuregulowanego pobytu po okresie ważności wizy o ile stan 
prawa nie pozwala starać się o przedłużenie wizy/złożenia wniosku na kartę pobytu (np. 
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen 
upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 23).  

Oraz dodania pkt 3 w następującym brzmieniu: 



3) Cudzoziemiec ma prawo odmówić zamieszczenia w dokumencie podróży odcisku stempla 
potwierdzającego złożenie wniosku przez końcem aktualnej wizy lub zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony. 

Taki przepis pozwoli cudzoziemcom samodzielnie dokonać wyboru: ze względu na fakt iż 
stemple umieszczane są w dokumencie będącym własnością państwa pochodzenia 
cudzoziemca, a pozyskanie kolejnego dokumentu może wiązać się z koniecznością wyjazdu 
do odległego kraju. 

 

DZIAŁ V, Rozdział 1 Część ogólna 

 

6. Art. 104 w ustępie 1 istotnie zmienia kształt obowiązujących terminów, pozwalając 
cudzoziemcom składać wnioski nawet w ostatnim dniu legalnego pobytu, natomiast w 
ustępie 2 stawia istotne ograniczenie: konieczności stawiennictwa w terminie 7 dni od 
momentu złożenia wniosku. W obliczu terminu rozpatrywania spraw, który został w 
przypadku imigrantów zarobkowych na podstawie wytycznych Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego 
wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium 
państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw 
trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim ustalony na okres do 4 miesięcy, 
te warunki są nieproporcjonalne, tym bardziej że warunki niestawiennictwa mogą być 
niezależne od strony postępowania (np. ze względu na chorobę lub delegację). Proponujemy 
określić 30 dni jako termin osobistego stawiennictwa.  

7. Art. 104 ust. 3 pkt 1 – proponujemy redakcje artykułu polegającą na zachowaniu duchu 
obowiązującego kształtu przepisów:  

 Art. 104 

3. W przypadku cudzoziemca będącego:  

1) osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa rodzic 
lub ustanowieni przez sąd opiekunowie; 

Czasowy lub długoterminowy pobyt w Polsce nie nakłada na dziecko żadnych zobowiązań, w 
związku z tym nie ma przyczyn żeby tą możliwość ograniczać. Racjonalnie oczekiwać regulacji 
wyjazdu z kraju obywatelstwa od władz tego kraju (Np. Straż Graniczna). Nie można skazać 
dziecko na nieuregulowany pobyt z powodu złych/braku relacji pomiędzy rodzicami. 
Obowiązkowe złożenie wniosku dla małoletniego przez 2 rodziców w przypadkach 
nieuregulowanych stosunków w rodzinie lub w rodzinie rozdzielonej (matka z dzieckiem 
mieszkają w Polsce, a ojciec w innym kraju) spowoduje lub sfałszowanie podpisów drugiego 
rodzica lub brak możliwości dalszej legalizacji pobytu małoletniego. 

8.  Zmiany redakcji na wzór Art. 87 ust. 1 pkt 1 wymaga art. 107 ust. 1 pkt 1:  

1) w dniu złożenia wniosku wojewoda zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca 
odcisk stempla potwierdzającego złożenie wniosku; 

Ta praktyka sprawdziła się i zachęciła nie jedną osobę podczas realizacji Ustawy „abolicyjnej”. 

Pozwoli to uniknąć sytuacji nieuregulowanego pobytu po okresie ważności wizy o ile stan 
prawa nie pozwala starać się o przedłużenie wizy/złożenia wniosku na kartę pobytu (np. 
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen 
upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 23 lub 
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 
czasowy, udzielonego w przypadkach, o których mowa w art. 174 ust. 1). 

Proponuje się także uzupełnienie o pkt. 3: 



3) Cudzoziemiec ma prawo odmówić zamieszczenia w dokumencie podróży odcisku stempla 
potwierdzającego złożenie wniosku przez końcem aktualnej wizy lub zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony. 

Taki przepis pozwoli cudzoziemcom samodzielnie dokonać wyboru: ze względu na fakt iż 
stemple umieszczane są w dokumencie będącym własnością państwa pochodzenia 
cudzoziemca, a pozyskanie kolejnego dokumentu może wiązać się z koniecznością wyjazdu 
do odległego kraju. 

 

Dział V, Rozdział 2 Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 

   

9. Kryterium dochodowe określone w art. 113 ust. 2 nie zdaje się odpowiadać wyznaczonemu w 
PMP priorytetowi:  
„Jednocześnie polityka migracyjna w zakresie imigracji zarobkowej powinna być traktowana 
jako element działań na rzecz wzrostu konkurencyjności Polski i umożliwiać aktywną 
rekrutację cudzoziemców, których zatrudnienie w naszym kraju przynosiłoby korzyści polskiej 
gospodarce. Instrumenty prawne skierowane do potencjalnych imigrantów zarobkowych 
powinny być zróżnicowane w zależności od tego, czy są adresowane do pracowników 
wysokowykwalifikowanych, czy też do osób o niskich kwalifikacjach.1”   
Kryterium dochodowe kwalifikujące do legalizacji pobytu zostało bezzasadnie podwyższone 
w porównaniu z przepisami obowiązującej ustawy, wówczas gdy na mocy przepisów ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (art. 5) grupa cudzoziemców, która jest 
adresatem rozwiązań proponowanych w dział V – Zezwolenie na pobyt czasowy w ogóle nie 
jest uprawniona do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej:  

Art. 5. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, 
przysługuje:  

2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:  

a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z 
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.1)), lub w związku z uzyskaniem w 
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,  

b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania 
oraz zasiłku celowego;  

3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 
2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367), posiadającym prawo pobytu lub prawo 
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zdaje się, że obecne rozwiązanie przyjmujące kryterium dochodowe z pomocy społecznej w 
wysokości 542 zł na osobę samotnie gospodarującą oraz 456 zł miesięcznie na osobę w rodzinie2, 

                                                            
1 Str. 24 Polityka Migracyjna Polski 
2 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 
kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  



szczególnie przy uwzględnieniu okoliczności przewidzianych w art. 119 oraz art. 120, jest bardziej 
uzasadnione.  

Brak precyzyjnej definicji dochodu netto, który implikuje obecny kształt zapisu ustawy może 
spowodować różnicę w poziomie wynagrodzeń w przypadku poszczególnych rodzajów umów oraz 
rozbieżności pomiędzy sytuacjami w przypadku poszczególnych grup pracowników, jak np.: osoby 
pracujące na umowę o pracę a umowę o dzieło, studenci studiów dziennych w wieku poniżej 26 lat a 
osoby starsze. Trudno będzie w przypadku pewnych zawodów o osiągnięcie wymaganego dochodu, o 
ile w pierwszym roku pracy pracodawca ma prawo do wypłacenia 80% minimalnego wynagrodzenia 
za pełen etat pracy3.  Ta grupa pracowników będzie pozostawiona w szczególnie trudnej sytuacji na 
skutek wprowadzenia przepisów w proponowanym w projekcie kształcie. 

Ponadto wątpliwości pojawiają się przy definicji dochodu netto: 

 
Interpretacje tych przepisów mogą powodować różnice w postępowaniach prowadzonych w 
poszczególnych urzędach wojewódzkich. 

Wprowadzenie proponowanego kryterium dochodowego pozbawia osoby, które zajmują się opieką 
nad dziećmi i osobami starszymi (ten charakter pracy zakłada że często opiekun/ka nie ponosi 
kosztów zamieszkania) nie w pełnym wymiarze, możliwości uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony. Jest to nieracjonalne z punktu widzenia sytuacji demograficznej oraz dostępnością 
miejsc w żłobkach i przedszkolach. Spowoduje to wzrost, i bez tego wysokich kosztów ww. usług, co 
utrudni powrót z urlopu macierzyńskiego i macierzyńskiego. W Województwie Mazowieckim w 2011 
roku było wydano 22 846 zezwoleń na pracę, z tego 4 126 zezwoleń na pracę w gospodarstwach 
domowych (dane MPiPS). 

Proponujemy wprowadzenie następującej redakcji artykułu:  

Art. 113. 

2. Miesięczny dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinien:  

                                                            
3
 Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 
200, poz. 1679 z późn. zm.), wysokość wynagrodzenia pracownika w okresie jego pierwszego roku pracy, z zastrzeżeniem 
ust. 3, nie może być niższa niż 80% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 



1) odpowiadać co najmniej kwocie minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na 
podstawie art. 2 ust. 4 lub 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679 z póżń. zm.18)) lub 
2) Po odliczeniu kosztów zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny 
pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi 
być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy 
społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. 
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) 

3) Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej 
wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na liczbę 
osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu energii, gazu, 
wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

 

 
10.  W art. 115 proponujemy rezygnację z pkt 3:  

Art. 115. Poza przypadkami, o których mowa w art. 98 ust. 1, postępowania w sprawie 
udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie wszczyna się, gdy 
cudzoziemiec: 

1) jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
– przez cały okres delegowania lub 

2) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w 
umowach międzynarodowych, dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu 
niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, 
lub 

3) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Ten przepis w znacznym stopniu utrudnia inwestowanie cudzoziemców, którzy już 
przebywają w Polsce w polską gospodarkę. Wydaje się logicznie, żeby cudzoziemiec, mając 
udziały (akcje) w spółce „A” może uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy i pracę na podstawie 
pracy w spółce „B”. O ile nie uzasadnia swój pobyt wyłącznie prowadzeniem działalności 
gospodarczej/posiadaniem udziałów/akcji. 
Na dzień dzisiejszy absolutnie nie racjonalne z punktu widzenia cudzoziemców jest zakładanie 
lub kupowanie udziałów w małych firmach, ponieważ skutkuje to inną procedurą legalizacji 
pobytu. Z drugiej strony to w żaden sposób nie ogranicza zakładania spółek np. przez 
krewnych czy znajomych cudzoziemca, którym nie zależy na długoterminowym pobycie w 
Polsce. 

  

11. Wprowadzenie art. 118 w obecnym kształcie pozbawia cudzoziemców elastyczności podjęcia 
prac dodatkowych i zbyt biurokratyzuje proces legalizacji pracy. Doprowadzi to do tego że 
pracę dodatkowe będą „wykonywane na czarno”. Obowiązek zawiadomienia Wojewody o 
ustaniu przyczyny jego udzielenia (np. „podstawowej” pracy w podmiocie, na stanowisku 
etc.) nakłada na cudzoziemca art.112. Art.118 wymaga zmiany, która doprecyzuje możliwość 
podejmowania kolejnej pracy przez cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: 

Art. 118. 1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie może zmienić stanowiska lub otrzymywać niższego 
wynagrodzenia, niż określone w zezwoleniu lub rozpocząć wykonywania dodatkowej pracy u 
innego podmiotu, niż określony w zezwoleniu, , bez zmiany tego zezwolenia uzyskania 



zezwolenia na tą dodatkową pracę. 

12. Art. 119 i 120 przewidują warunki zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno 
zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 
członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich 
przebywających legalnie w państwie członkowskim, lecz znacznie mniej korzystne od obecnie 
obowiązujących. Proponujemy pozostanie przy wiążących przepisach krajowych w zakresie 
np. zmiany stanowiska.  

13. Także art. 121 jest mniej korzystny niż obowiązujące przepisy ustawy o promocji 
zatrudnienia. O ile może nastąpić zasadnicza zmiana co do priorytetów życiowych i 
ekonomicznych, niesprawiedliwie żądać od osoby, która odpracowała u danego pracodawcy 
więcej niż 1 rok żeby w ciągu miesiąca znalazła nową pracę lub wyjechała z Polski. Może to 
być podstawą do wyzysku ze strony pracodawcy (Nie chcesz pracować w weekendy – 
rozwiążę umowę i za miesiąc już będziesz w domu). Tym bardziej że ta grupa cudzoziemców 
nie ma prawa do korzystania z pomocy społeczne ani z zasiłku dla bezrobotnych. 
Proponujemy następującą redakcję artykułu, polegającą na dodaniu ust. 2 pkt 3:  

Art. 121. 

2. Przepisu art. 100 pkt 1 nie stosuje się jeżeli w trakcie ważności zezwolenia: 

3) wykonywanie pracy trwało co najmniej połowę okresu wskazanego w zezwoleniu na pobyt 
i pracę 

Oraz pkt 4:  

4) przemawiają za tym szczególnie istotne okoliczności, w tym związane z dochodzeniem 
swoich praw pracowniczych przed Sądem. 

Takie rozwiązanie pozwoli uniknąć sytuacji wymuszonego opuszczenia RP i zbędnych 
formalności gdy cudzoziemiec dochodzi swoich praw przed Sądem.  

14. Art. 123 przyjmuje najdłuższy dopuszczalny w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/98/UE termin rozpatrywania wniosków – 4 miesiące, wówczas gdy obowiązujące 
przepisy krajowe są znacznie korzystniejsze dla strony. Proponujemy następującą redakcję 
artykułu: 

Art. 123. Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i 
pracę powinno być zakończone w pierwszej instancji nie później niż w ciągu 4 miesięcy od 
dnia jego wszczęcia. 

Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
powinno być zakończone w pierwszej instancji nie później niż w ciągu 45 dni, a sprawy 
szczególnie skomplikowanej, wymagającej przesłuchania strony lub innych osób – nie później 
niż w ciągu trzech miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. 

15.  W nawiązaniu do zezwolenia na prace i pobyt niezasadne jest obciążenie cudzoziemca 
całokształtem kosztów, jak to implikuje art. 467 projektu ustawy. Koszty należy podzielić po 
równo pomiędzy pracodawca i pracownikiem. 

Dział V, Rozdział 5 ‐ Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej 

16. Odnośnie art. 139 projektu ustawy ‐  wydaje się nieracjonalne stosowanie takich kryteriów 
wobec osoby samozatrudnionej. Zbędny jest obowiązek zatrudniania co najmniej dwóch 
osób na cały etat dla małego przedsiębiorcy (np. IT, usługi logistyczne, drobny handel 
detaliczny, sprzątania, usługi opiekuńcze etc.) 
Dla rozwoju przedsiębiorczości i elastyczności pracy można stosować ten sam kryterium 
dochodowy co dla osób, które starają się o zezwolenie na pobyt i pracę. „Przerwy w pracy” 
oraz inne „optymalizacje podatkowe” reguluje art. 112 Ustawy. 



Tai kształt ustawodawstwa wymusza na osobach, które są w stanie spełnić kryterium 
dochodowy jako osoba pracująca i nie są przywiązane fizycznie do swojego miejsca pracy 
(przyjmują i wykonują zlecenia na odległość), mieszkać i płacić podatki w innych krajach UE, 
co będzie miało niekorzystne konsekwencje dla budżetu państwa. Proponujemy następująca 
redakcję artykułu (skreślenie ust. 1 pkt 3 lit a i b): 

Art. 139. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej 
udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym 
zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki: 

3) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:  

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez 
cudzoziemca 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 na podstawie art. 90 
ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 
roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie 
podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub  

b) wykaże, że posiada środki lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości 
warunków określonych w lit. a, w szczególności przez prowadzenie działalności 
przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych 
innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

 

Oraz skreślenie art. 139 ust. 2: 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, 
komandytowo‐akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której 
cudzoziemiec wykonuje lub zamierza wykonywać pracę, albo do spółki do której 
cudzoziemiec przystąpił, objął lub nabył udziały lub akcje. 

Niejedna polska firma z sWIG80 ukończyła rok 2011 ze stratą, czyli bez dochodu (Strata netto 
grupy TVN, przypadająca akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniosła w III kw. 357,2 mln 
zł). To oznacza, że cudzoziemiec, który nabył kilka akcji TVN SA nie uzyska zezwolenia na pobyt 
w Polsce. 

Notowanie akcji TVN SA w 2011 ‐2012 

 
Dział V, Rozdział 6 ‐ Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach wyższych lub 
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17. W związku z tym iż brak zaliczenia przedmiotu nie zawsze wynika z winy cudzoziemca. Są 
osoby, które nie zaliczają roku lub nie dostają warunkowego w związku np. z chorobą lub w 
związku z tym że nie zebrała się grupa na wymagany przedmiot w tym semestrze. 
Proponujemy następujące brzmienie art. 145: 

Art. 145. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa 
w art. 141, albo cofnąć to zezwolenie, gdy nie zaliczył roku studiów i nie uzyskał 
warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w następnym roku lub semestrze chyba że nie 
zaliczył roku studiów i nie uzyskał warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w 
następnym roku nie ze swojej winy. 

 

Dział VI,  Rozdział 1 ‐ Zezwolenie na pobyt stały 

18.  Zapis art. 188 ust. 2 jest zdecydowanie przedwczesny: w obliczu braku publicznej oferty 
nauczania języka polskiego, skierowanej do cudzoziemców oraz braku przygotowanego 
egzaminu na poziomie A2, brzmienie art. 188 ust. 2 jest wręcz absurdalne: powoduje 
konieczność wielokrotnego powielania postępowań o wydanie zezwolenia na zamieszkanie. 
O ile cudzoziemcy o stosunkowo wysokich zarobkach będą w stanie sprostać takim 
wymogom w dużych miastach, sytuacja cudzoziemcach w małych miejscowościach, gdzie nie 
będzie dostępu do szkół języka polskiego przygotowujących do egzaminów certyfikatowych 
pozostanie istotnie niekorzystna. Pod warunkiem realizacji opracowania egzaminu 
certyfikatowego na poziomie A2 uzasadnione jest wymaganie poświadczenia znajomości 
języka polskiego przez cudzoziemców, którzy ubiegają się o pobyt stały na podstawie 
polskiego pochodzenia. Nieuzasadnione jest wymaganie znajomości języka polskiego przez 
małżonków obywateli RP. dopóki brak jest oferty publicznych kursów. Według naszego 
doświadczenia (obecnie 220 studentów jednocześnie uczy się języka polskiego w Fundacji 
Rozwoju „Oprócz Granic”, prowadzimy zajęcia ponad 2 lata) osiągnąć poziom A2 można po 
min. 240 godzinach zajęć, wówczas gdy godzina pracy lektora kosztuje ok. 50 zł. Czyli stanowi 
to łączny wydatek około 12 000zł. 

19. Kształt projektu ustawy mija się z Art. 52 ust. 5 Konstytucji RP. Prawo na osiedlenie się w 
związku z polskim pochodzeniem nie może być uzależnione od legalności pobytu lub rodzaju 
dokumentu pobytowego. Nadużywanie tej przesłanki legalizacji pobytu będzie skutecznie 
zabezpiecza odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych dokumentów. Proponujemy 
następującą redakcję artykułu: 

Art. 189. 1. Postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały nie 
wszczyna się, gdy cudzoziemiec:  

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:  
a) nielegalnie 

… 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1‐6 nie stosuje się do cudzoziemca, któremu udzielono azylu w 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. 

 

20. Proponujemy odstąpić od zapisu art. 192 ust. 3, ze względu na istotnie niekorzystne 
konsekwencje dla cudzoziemca: Łączny pobyt danej osoby na terytorium Polski będzie 
stanowił przynajmniej 6 lat. Z dużym prawdopodobieństwem można stwierdzić że za ten czas 
ta osoba utraci wszystkie więzi z krajem pochodzenia. 

21. Czasowy lub długoterminowy pobyt w Polsce nie nakłada na dziecko żadnych zobowiązań, w 
związku z tym nie ma przyczyn żeby tą możliwość ograniczać. Racjonalnie oczekiwać regulacje 
wyjazdu z kraju obywatelstwa od władz tego kraju (Np. Straż Graniczna). Nie można skazać 
dziecko na nieuregulowany pobyt z powodu złych/braku relacji pomiędzy rodzicami. 



Obowiązkowe złożenie wniosku dla małoletniego przez 2 rodziców w przypadkach 
nieuregulowanych stosunków w rodzinie lub w rodzinie rozdzielonej (matka z dzieckiem 
mieszkają w Polsce, a ojciec w innym kraju) spowoduje lub sfałszowanie podpisów drugiego 
rodzica lub brak możliwości legalizacji pobytu małoletniego. Proponujemy zmianę brzmienia 
art. 195 ust. 1 pkt 1: 

Art. 195. 1. Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 
osobiście, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

1) osobą małoletnią – składają rodzice (składa rodzic) lub ustanowieni przez sąd opiekunowie 
albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów, z pisemną zgodą drugiego z 
rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna; 

Dział VI, Rozdział 2 ‐ Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

22.  Proponujemy zmianę zakresu wymagań wobec osób składających wniosek o zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE,  art. 204 ust. 1 – wycofanie pkt 3: 

Art. 204. 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi 
na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bezpośrednio przed złożeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 
lat, i spełnia łącznie następujące warunki: 

3) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego na poziomie biegłości przynajmniej A2, 
zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. 

Argumentacja analogicznie jak w przypadku art. 188. Dyrektywa  nie nakłada takiego 
obowiązku.  

 Art. 204 ust. 4 – ze względu na wytyczne dyrektywy nie ma uzasadnionych podstaw 
wprowadzać taki rygorystyczny kryterium dochodowy. Mija się to z Dyrektywą Rady 
2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r.  

(6) 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. Należy wprowadzić przepis pozwalający na pewien stopień elastyczności, w 
celu umożliwienia uwzględnienia okoliczności, w których osoba ta mogła być zmuszona do 
tymczasowego opuszczenia terytorium państwa. 
… 
(9) Względy ekonomiczne nie powinny stanowić podstawy odmowy przyznania statusu 
rezydenta długoterminowego i nie mogą być uznawane za wpływające na odnośne warunki. 

Proponowany kształt zapisu: 

 

4. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełniał wymogi, 
o których mowa w art. 113 ust. 2:  

… 

2) w ciągu ostatnich 5 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ‐ w pozostałych 
przypadkach. 

 
 
Po zapoznaniu się z projektem w naszej opinii taki kształt zapisów generuje dodatkowe 
koszty dla budżetu państwa, a więc projekt ma skutki finansowe. Co więcej, przedstawiony 



kształt projektu trudno uznać za zgodny z dokumentem „Polska polityka migracyjna – stan 
obecny i postulowane działania” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012. 


