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Warszawa, 11 grudnia 2012 r. 

 

 

 

Rekomendacje 

Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców 

przy Urzędzie m.st. Warszawy 

 

 

 

Ustawa o cudzoziemcach, jako dokument regulujący warunki wjazdu i pobytu cudzoziemców  
na terytorium Polski, stanowi punkt odniesienia dla wielu innych źródeł prawa, których treść  
w istotnym zakresie rozstrzyga o funkcjonowaniu cudzoziemców na terytorium RP.  

W dniu 19 października 2012 r. do konsultacji społecznych  przedłożono projekt ustawy  
o cudzoziemcach, zaś termin zakończenia konsultacji społecznych  wyznaczono na dzień 19 listopada 
2012 r. Podmioty społeczne oraz instytucje publiczne, które w znaczącej liczbie wzięły udział  
w konsultacjach społecznych, zgłosiły liczne uwagi do dokumentu. Łącznie 40 stanowisk, 
stanowiących ponad 260 stron uwag, zostało przedstawionych i upublicznionych na stronie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w odpowiedzi na 493 artykuły projektu ustawy o cudzoziemcach. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy iż: 

1) „Przepisy ustawy stwarzają obecnie trudności interpretacyjne tak organom stosującym 
ustawę jak i przede wszystkim cudzoziemcom”, czyli iż treść obowiązującej ustawy nie jest 
wystarczająco czytelna, co w szczególności odnosi się do rozdziału IV - Zezwolenie  
na zamieszkanie na czas oznaczony; 

2) „W ostatnich latach obserwuje się zwiększone zainteresowanie cudzoziemców pobytem  
w Polsce – w szczególności zainteresowanie Polską jako krajem migracji zarobkowej”, czyli że 
wymagane są nowe regulacje, które usprawnią przebieg procedur legalizacji pobytu 
cudzoziemców na terytorium RP. „Analiza systemu prawnego w obszarze problematyki 
migracji wskazuje na pilną potrzebę uproszczenia obowiązujących przepisów oraz 
odformalizowania niektórych procedur”, a więc zwrócono uwagę na tryb i charakter 
prowadzonych obecnie wobec cudzoziemców postępowań; 

3) „Konieczne jest też stworzenie właściwych instrumentów prawnych służących zwalczaniu 
nielegalnej imigracji” oraz „Normy dotyczące powrotu cudzoziemców do kraju pochodzenia 
oraz ich wydalania, jak również stosowania środków przymusu, tymczasowego aresztowania 
 i zezwalania cudzoziemcom na ponowny wjazd muszą być w pełni zgodne z katalogiem praw 
i wolności człowieka i obywatela”. „Projekt przewiduje zasadnicze przemodelowanie 
przepisów określających zasady zwalczania nielegalnej imigracji”; 
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4) „Istotnym powodem opracowania projektu nowej ustawy o cudzoziemcach stała się także 
konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień szeregu aktów 
prawa Unii Europejskiej”1; 

5)  „Należy również podkreślić, że proponowane w projekcie ustawy o cudzoziemcach 
rozwiązania prawne i instytucjonalne są zgodne z rekomendacjami określonymi  
w dokumencie „Polityką migracyjną Polski”, który został przyjęty przez Radę Ministrów w 
dniu 31 lipca 2012 r.”. 

Każda z powyższych przesłanek stanowi uzasadniony powód do zmiany obowiązujących przepisów, 
jednak charakter zmian musi odpowiadać właściwie zidentyfikowanym potrzebom społecznym oraz 
interesowi państwa. W przypadku części zapisów dokonano analizy praktyk i potrzeb 
zaangażowanych instytucji, co stanowiło słuszną przesłankę do zmiany przepisów prawa.  
W uzasadnieniu do projektu ustawy nie zostały przedstawione żadne dane statystyczne,  wyniki 
analiz, kazusy lub też prognozy, dotyczące tendencji odnośnie wjazdu i pobytu poszczególnych grup 
cudzoziemców na terytorium RP, część zapisów zawartych w projekcie ustawy zdaje się jednak nie 
mieć odpowiedniego uzasadnienia, a wręcz zaprzeczać uzasadnieniu załączonemu do projektu 
ustawy.   

Poniższe rekomendacje odnoszą się do przyczyn które są wskazane jako uzasadnienie przedłożenia  
projektu ustawy o cudzoziemców do konsultacji społecznych.  
Odnieśmy się po kolei do podstawowych przesłanek zmiany ustawy.  

                                                 
1
 Ma się na uwadze następujące dyrektywy:  

Dyrektywa Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydaleniu obywateli 
państw trzecich (Dz. Urz. UE L 149 z dnia 2.06.2001, str. 34, z późn. zm.) 
 Dyrektywa 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postanowienia art. 26 Konwencji wykonawczej do Układu 
z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001, str. 45, z późn. zm.) 
 Dyrektywa Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 251 z dnia 
03.10.2003r. str. 12, z późn. zm.) 
 Dyrektywa Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji 
drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003, str. 26, z późn. zm.) 
 Dyrektywa Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich, będących 
rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 016 z 23.01.2004,str. 44, z późń.zm.) 
Dyrektywa Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom 
państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną 
imigrację, którzy współpracują z właściwymi władzami (Dz. Urz. WE L 261, z 6.08.2004) 
Dyrektywa Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w 
celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. 
UE L 375 z 23.12.2004, str. 12) 
 Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli 
państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 3.11.2005, str. 15) 
 Dyrektywa 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 (Dz. Urz. UE L 348 z 16.12.2008, str. 98) 
Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 18.06.2009, str. 17)  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w 
odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z dnia 18.06.2009, str. 24) 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlu ludźmi i 
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. WE L 101 z 
15.04.2011, str. 1) 
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/51/UE z dnia 11 maja 2011 r. zmieniającej Rady 2003/109/WE w celu 
rozszerzenia jej zakresu na osoby objęte ochroną międzynarodową (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 132 z 
dnia 19.05.2011, str. 1)  
 Dyrektywa 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 (Dz. Urz. UE L 
343 z dnia 23.12.2011, str. 1) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:04:32001L0040:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:04:32001L0040:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:04:32001L0051:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:04:32001L0051:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0086:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0086:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0110:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0110:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0109:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:19:06:32003L0109:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0003:0003:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0003:0003:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:261:0003:0003:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:375:0012:0018:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:289:0015:0022:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0098:0107:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:155:0017:0029:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:168:0024:0032:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:101:0001:0011:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:132:0001:0004:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:343:0001:0009:PL:PDF
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Czytelność zapisów 

 

Projekt ustawy o cudzoziemcach, mimo pozornie czytelniejszej struktury i podziału na działy  
i rozdziały, włącza szereg zapisów które w obecnej chwili funkcjonują jako odrębne ustawy oraz 
rozporządzenia. Taki kształt projektu ustawy istotnie zwiększył jej wolumin (z obecnych 167 
artykułów do zawartych w projekcie 492 artykułów), co więcej – sprawił iż każdorazowo zmiana 
poszczególnych zapisów ustawy będzie w przyszłości wymagała poinformowania wszystkich 
podmiotów objętych ustawą oraz przeszkolenia istotnej grupy pracowników administracji publicznej, 
co będzie powodowało nieproporcjonalne wydatki z budżetu państwa.  

O ile transponowanie zapisów dyrektyw do polskiego porządku prawnego nie wymaga zawarcia 
wszystkich niezbędnych treści w danym akcie prawnym, wskazane jest wprowadzenie zmian  
do szeregu aktów prawnych, zgodnie z właściwościami poszczególnych resortów. 

Poszczególne artykuły przedstawionego projektu ustawy nie odnoszą się też do założeń 
przedstawionych w uzasadnieniu do dokumentu. Wśród najistotniejszych z nich są m.in. te zawarte  
w rozdziale 10 - Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające 
krótkotrwałego pobytu: 

Art. 174. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające 
krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej można 
udzielić cudzoziemcowi, który przebywa na tym terytorium, jeżeli: 

1) jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy 
publicznej lub 

2) obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego 
wyjątkowa sytuacja osobista, lub 

3) obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga interes 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres niezbędny do realizacji celu, 
w którym zostało udzielone, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. 

Art. 175. W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym 
mowa w art. 174 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 i 6-8. 

Art. 175 odnosi się do przesłanek zawartych w art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 i 6-8 projektowanej ustawy,  
ale pomija bardzo istotną okoliczność – zapis zawarty w art. 104 ust. 1.  

Art. 104. 1. Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy 
osobiście, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

W przeciwieństwie do obecnie obowiązującej ustawy (art. 53a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach),  
taki kształt zapisów wyklucza osoby przebywające w Polsce ze względu na szereg okoliczności bez 
dokumentów pobytowych z możliwości aplikowania o zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony. 

Proponowana redakcja art. 175 ust. 1: 

Art. 175. W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym 
mowa w art. 174 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 98 ust. 1 pkt 2, 3 i 6-8 oraz art. 104 
ust. 1. 

Szereg innych artykułów projektu ustawy w obecnym kształcie zdaje się być niedoprecyzowany: 
zawiera np. odwołania do nieistniejących pozycji.  
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Usprawnienie przebiegu procedur legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium RP: 

 

Projekt ustawy w swoim uzasadnieniu przewiduje udogodnienia wiążące się z uproszczeniem szeregu 
elementów, przekładających na sprawność przebiegu postępowań w administracji publicznej, jednak 
równocześnie stwarza kolejne bariery w procedurze legalizacji pobytu cudzoziemców. Ta wewnętrzna 
sprzeczność  wzbudza wątpliwości co do intencji autorów projektu ustawy zawartych w uzasadnieniu: 

„Zmianie w stosunku do obecnie obowiązujących przepisów uległ również sposób 
badania kryterium dochodowego. W celu uproszczenia procedury legalizacji pobytu 
przewidziano, że cudzoziemiec będzie obowiązany udokumentować fakt posiadania 
przez siebie źródła stabilnego i regularnego dochodu, z którego dochód powinien wynosić 
miesięcznie co najmniej kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego na 
podstawie odrębnych przepisów. Jednocześnie dochód przypadający na każdego członka 
rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca będzie musiał 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.”  

Przewidziana w projekcie ustawy  eliminacja konieczności przedstawiania tytułu prawnego do lokalu 
w ramach postępowań przed Urzędami Wojewódzkimi implikuje prostsze zasady badania dochodu 
netto przypadającego na osobę gospodarstwie domowym. 

Ponadto, kryterium dochodowe określone w art. 113 ust. 2 projektu ustawy 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.2”   

Kryterium dochodowe kwalifikujące cudzoziemców 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, 

                                                 
2
 Str. 24 Polityka Migracyjna Polski - stan obecny i postulowane działania, źródło: 

www.msw.gov.pl/download/1/15243/PMP_przyjeta_przez_Rade_Ministrow_31_lipca_2012__2_.pdf  

http://www.msw.gov.pl/download/1/15243/PMP_przyjeta_przez_Rade_Ministrow_31_lipca_2012__2_.pdf
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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 rodzinie3, 
szczególnie przy uwzględnieniu okoliczności przewidzianych w art. 119 oraz art. 120, jest bardziej 
uzasadnione i nadal może skuteczniej chronić przed roszczeniami cudzoziemców wobec instytucji 
pomocy społecznej.  

Kolejną wątpliwą propozycją zawartą w projekcie ustawy jest wydłużenie terminu  wydania 
jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę, zawarta w art. 123: 

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. 

Mimo że dane rozwiązanie jest 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, 
to obecna praktyka Wydziałów Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców zasadniczo się różni  
w poszczególnych województwach. Z perspektywy cudzoziemców zamieszkałych w Warszawie jest  
to zdecydowanie zbyt długi okres. Należy nadmienić, iż jest to rozwiązanie mniej korzystne niż 
dotychczas przewidziane w ustawodawstwie krajowym. 

Stworzenie instrumentów prawnych służących zwalczaniu nielegalnej imigracji 

 
Konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień szeregu aktów prawa 
Unii Europejskiej, w tym m.in. 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 wymagała 
uwzględnienia aktualnych krajowych praktyk oraz nie wykluczała zachowania przepisów, 
pozwalających w szczególnych przypadkach zalegalizować pobyt cudzoziemców nielegalnie 
przebywających w Polsce (na mocy art. 6 ust. 4 Dyrektywy): 
 

4. Państwa członkowskie mogą w dowolnym momencie postanowić o wydaniu 
obywatelowi państwa trzeciego nielegalnie przebywającego na ich terytorium, 
niezależnego zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego go do 
pobytu, ze względu na jego ciężką sytuację albo z przyczyn humanitarnych lub z innych 
przyczyn. W takim przypadku nie wydaje się decyzji nakazującej powrót. Jeżeli decyzja 

                                                 
3
 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz 

kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej  
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nakazująca powrót została już wydana, należy ją uchylić lub zawiesić na okres ważności 
wspomnianego zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia upoważniającego do pobytu. 

W przedłożonym projekcie ustawy o cudzoziemcach, w odróżnieniu od obowiązującego kształtu 
dokumentu (mianowicie zapisów art. 53a ust. 2), nie daje się  takiej możliwości cudzoziemcom, którzy 
z przeróżnych powodów pozostali na terytorium RP bez właściwych dokumentów pobytowych,  
a więc projekt ustawy nie wykorzystuje wszystkich możliwości Dyrektywy w zakresie wydania 
zezwolenia na pobyt. Taki kształt zapisów zaprzecza w istocie założeniom ustawy z dnia 28 lipca 2011 
r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz  
o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  
i ustawy o cudzoziemcach. 

Jednocześnie, projekt ustawy nie odnosi się do zawartej w preambule Dyrektywy kwestii 
poszanowania życia rodzinnego oraz praw dziecka:  

(22) Zgodnie z Konwencją Organizacji Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z 1989 
r., dobro dziecka powinno być kwestią nadrzędną dla państw członkowskich przy 
wprowadzaniu w życie niniejszej dyrektywy. Zgodnie z Europejską Konwencją o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności, prawo do poszanowania życia rodzinnego 
powinno być kwestią nadrzędną dla państw członkowskich przy wprowadzaniu w życie 

Oraz nie implementuje zawartego w art. 17 ust. 1 Dyrektywy podejścia wobec dzieci cudzoziemców: 

1. Małoletni bez opieki oraz rodziny z małoletnimi umieszczane są w ośrodku 
detencyjnym jedynie w ostateczności i na możliwie najkrótszy odpowiedni okres czasu. 

Uwzględnienie wniosków z prowadzonych w październiku i listopadzie bieżącego roku monitoringów 
ośrodków detencyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe wydaje się koniecznie,  
w szczególności  ze względu na dobro niepełnoletnich cudzoziemców,  mając w szczególności  
na uwadze dobro dziecka i jego prawa, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez 
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.  

Stanowczo nie popieramy umieszczania w ośrodkach dla cudzoziemcach osób niepełnoletnich,  
w związku z czym uważamy za konieczne zmianę w art. 372 ust. 2: 

Art. 372. 1. Organ, który zatrzymał małoletniego cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, może wystąpić do sądu, właściwego ze 
względu na miejsce zatrzymania małoletniego, z wnioskiem o umieszczenie go w 
placówce opiekuńczo-wychowawczej lub w strzeżonym ośrodku. 

2. W strzeżonym ośrodku nie może być umieszczony małoletni cudzoziemiec 
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, który ukończył 13 rok 
życia. 

Proponujemy zastosowanie definicji pełnoletniego zgodnie z  art. 10 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 
r. – Kodeks cywilny.  
 
Konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień szeregu aktów prawa 
Unii Europejskiej: 

 

Szereg  zapisów, które pojawiły się w projekcie ustawy, nawiązuje do konieczności transponowania 
do polskiego porządku prawnego postanowień szeregu aktów prawa Unii Europejskiej. Analiza 
przedstawionego projektu ustawy wskazuje na wręcz nadgorliwe podejście do tego zadania: 
propozycje zawarte w dyrektywach zostały  potraktowane wybiórczo, a część z nich przedstawiono  
w projekcie ustawy jako wymogi wobec poszczególnych grup cudzoziemców lub jako przesłanki 
obligatoryjne, wówczas gdy w dyrektywie takich wymogów nie ma. W uzasadnieniu do projektu nie 
znajdujemy jednak powodów do wyboru takich rozwiązań. Nie wynikają one też z analizy szerzej 
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dostępnych danych na temat sytuacji cudzoziemców przebywających w Polsce ani z zapisów 
dokumentu PMP.  

Tak na przykład zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a i b Dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 
r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich, będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. 
UE L 016 z 23.01.2004,str. 44, z późń.zm.):  

 1. Państwa Członkowskie żądają od obywateli państw trzecich przedstawienia 
dowodów, że posiadają oni, w odniesieniu do siebie i do członków swoich rodzin 
pozostających na ich utrzymaniu: 

a) stałe i regularne dochody wystarczające do utrzymania danej osoby i członków jej 
rodziny, bez konieczności korzystania z systemu pomocy społecznej danego Państwa 
Członkowskiego. Państwa Członkowskie oceniają te dochody pod względem charakteru  
i regularności oraz mogą wziąć pod 

uwagę poziom minimalnych płac i rent lub emerytur przed złożeniem wniosku  
o przyznanie statusu rezydenta długoterminowego; 

b) ubezpieczenie zdrowotne w odniesieniu do wszystkich ryzyk normalnie pokrywanych 
dla obywateli w danym Państwie Członkowskim. 

ma być weryfikowany dochód obywateli państw trzecich, starających się o status rezydenta 
długoterminowego UE. Przy czym Rada Unii Europejskiej w preambule do dyrektywy miała  
na uwadze, iż: 

(7) W celu uzyskania statusu rezydenta długoterminowego obywatele państw trzecich 
powinni udowodnić, że posiadają odpowiednie środki oraz ubezpieczenie zdrowotne, 
aby nie stanowić obciążenia dla Państwa Członkowskiego. Państwa Członkowskie, 
dokonując oceny stanu posiadania stałych i regularnych dochodów, mogą uwzględnić 
czynniki takie, jak składki na fundusz emerytalno-rentowy oraz spełnienie obowiązku 
podatkowego. 

Dyrektywa nie nakazuje więc wprowadzenia jakiegokolwiek kryterium dochodowego. Wyznaczenie 
kryterium dochodu na poziomie minimalnego wynagrodzenia nie jest konieczne: w świetle art. 5 ust. 
1 lit. a ww. dyrektywy: 

Państwa Członkowskie oceniają te dochody pod względem charakteru i regularności oraz 
mogą wziąć pod uwagę poziom minimalnych płac i rent lub emerytur przed złożeniem 
wniosku o przyznanie statusu rezydenta długoterminowego.  

Wytyczne dyrektywy nie  implikują także konieczności wyboru tych miar jako poziomu wymaganego 
dochodu na przestrzeni  pięciu  lat pobytu. Obecnie stosowana jest praktyka badania poziomu 
dochodu za ostatnie dwa lata na podstawie deklaracji podatkowych składanych przez cudzoziemców. 

Tymczasem w projekcie ustawy widzimy istotną zmianę dotychczas obowiązującego kryterium 
dochodowego, które jest obowiązujące dla wszystkich grup cudzoziemców, niezależnie od rodzaju 
dokumentu pobytowego o który się ubiegają, a mianowicie to zawarte w art. 113 ust. 2:  

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

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)); 

2) 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.19)), w odniesieniu do każdego członka 
rodziny. 
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Należy tylko wspomnieć o tym, iż obecnie obowiązujące kryterium odpowiada, niezależnie od składu 
gospodarstwa domowego, temu określonemu w art. 113 ust. 2 pkt 2. 

Ujęta definicja dochodu jest  też trudna do interpretacji jeżeli chodzi o kwotę netto, bowiem zapisy 
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 
1679 z póżń. zm.18) odnoszą się wyłącznie do umów o pracę, zawieranych na gruncie kodeksu pracy, 
jednak w przypadku umów cywilno-prawnych, tak popularnych wśród pracodawców w Polsce.  
Ta sytuacja może rodzić trudności przy interpretacji przepisów przedstawionego projektu ustawy  
w Urzędach Wojewódzkich. 

Ponadto, wprowadzenie nowego kryterium dochodowego ingeruje w prawa nabyte w przypadku 
osób ubiegających się o status rezydenta długoterminowego, już legalnie przebywających w Polsce. 
Zgodnie z art. 204 ust. 4 pkt 2 projektu ustawy nowe kryterium dochodowe w dominującej ilości 
przypadków będzie przyjęte do analizy całego pięcioletniego okresu pobytu:  

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:  

1) w ciągu ostatnich 2 lat jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej -  
w przypadku cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, o którym mowa w 
art. 205 ust. 1 pkt 1;  

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

Przyjęcie takiego rozwiązania może istotnie wydłużyć termin pobytu cudzoziemców na terytorium RP 
kwalifikujący do uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Co więcej  
– to rozwiązanie zaprzecza samej treści dyrektywy: 

(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. 

Zgodnie z art. 6 ust. 2 Dyrektywy: 

1. Państwa Członkowskie mogą odmówić przyznania statusu rezydenta 
długoterminowego ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. 
Przy podejmowaniu odnośnej decyzji Państwo Członkowskie uwzględnia powagę i rodzaj 
przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu lub bezpieczeństwu publicznemu lub 
też zagrożenie, jakie stanowi dana osoba, jednocześnie uwzględniając należycie czas 
zamieszkania i istnienie związków z państwem zamieszkania. 
2. Odmowa określona w ust. 1 nie może być oparta na względach ekonomicznych. 

Z tego względu proponowane w projekcie ustawy rozwiązanie zdaje się być zupełnie niestosowne  
i wymaga zmiany. 

 

Wdrożenie rekomendacji zawartych w dokumencie „Polityką migracyjną Polski”: 

 

Kształt przedstawionego do konsultacji projektu ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z informacją 
zawartą w uzasadnieniu do niego, wdraża rekomendacje określone  w dokumencie „Polityką 
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migracyjną Polski – stan obecny i postulowane działania” (dalej PMP), który został przyjęty przez 
Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. 

Zdaje się jednak, iż podstawowe założenia ww. dokumentu a przedstawionego projektu ustawy są 
rozbieżne. Budzi to poważne wątpliwości odnośnie trybu koordynacji działań oraz założeń, którymi 
kierowali się twórcy ustawy. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy czytamy: 

„Ponadto projekt przewiduje, że cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na 
pobyt stały będzie obowiązany wykazać znajomość języka polskiego, co ma przyczynić 
się do jego lepszej integracji ze społeczeństwem polskim” 

Powyższe dotyczy w szczególności  treści artykułu 188 ust. 2 pkt 1 projektu ustawy, odnoszącego się 
do osób ubiegających się o zezwolenie na pobyt stały: 

2. Warunkiem udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu na 
przesłanki, o których mowa w ust. 1, jest posiadanie przez niego znajomości języka 
polskiego na poziomie biegłości przynajmniej A2, zgodnie z Europejskim Systemem 
Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, potwierdzoną jednym z następujących 
dokumentów: 

1) urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a 
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 224 i 
Nr 84, poz. 455); 

oraz artykułu 204 ust. 1 pkt 3, w przypadku osób starających się o zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE: 

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: 

1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego do pokrycia 
kosztów swojego utrzymania i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

Tymczasem na stronie 27 PMP czytamy: 

„Warto zaakcentować, iż istotnymi z punktu widzenia admisji i legalizacji pobytu  
w Polsce przesłankami powinny być: znajomość języka polskiego oraz stopień 
zintegrowania ze społeczeństwem polskim. Nie muszą one jednak mieć charakteru 
decydującego o przyznaniu określonej formy legalizacji pobytu, a jedynie mogą stanowić 
kryterium wspomagające.” 

Niewątpliwie, znajomość języka polskiego jest czynnikiem, który może przyczynić się do lepszej 
integracji obywateli państw trzecich w Polsce, natomiast postawienie wymogu poświadczenia 
znajomości języka polskiego zgodnie z wytycznymi ustawy istotnie wykracza poza zakres możliwości 
istotnej grupy cudzoziemców zamieszkujących w Polsce, w szczególności tych zamieszkałych poza 
dużymi miastami, a więc mających utrudniony dostęp do kursów języka polskiego jako drugiego. 
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Tworzenie zachęt do nauki języka polskiego może przybierać inne różnorodne formy, jednak nie 
może warunkować dostępu do statusu pobytowego, które zabezpiecza cudzoziemcowi długotrwały 
legalny pobyt. Wprowadzenie takiego wymogu stanowiłoby ingerencję w prawa cudzoziemców 
będące w trakcie nabywania. Dotyczy to obcokrajowców, którzy już obecnie legalnie przebywają  
na terytorium Polski w związku np. z zawarciem związku małżeńskiego z polskim obywatelem. 
Wymóg udokumentowania znajomości języka polskiego potwierdzony urzędowym poświadczeniem, 
o którym mowa w art. 11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim na poziomie A2  
w obecnej chwili jest niemożliwy ze względu na brak egzaminu certyfikatowego na danym poziomie. 
Wymóg certyfikacji znajomości języka polskiego jest też niestosowny wobec osób, które mogą mieć 
obiektywne trudności zarówno z nauką języka jak i z podejściem oraz zaliczeniem egzaminu 
certyfikatowego. 

Ponadto, zgodnie z Dyrektywą Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącą statusu 
obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi: 

(5) Państwa Członkowskie powinny wykonać przepisy niniejszej dyrektywy bez 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, 
cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, opinie polityczne lub inne poglądy, 
przynależność do mniejszości narodowej, stan majątkowy, urodzenie, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Tymczasem postawienie wymogu poświadczenia znajomości języka polskiego istotnie różnicuje 
sytuację najliczniejszych grup cudzoziemców przebywających w Polsce: wprowadza istotną różnicę 
pomiędzy cudzoziemcami posługującymi się językami słowiańskimi, a tymi, których język ojczysty  
należy do innej grupy językowej. W sytuacji drugiej grupy, w obliczu braku publicznych programów 
oferujących nieodpłatnej kursy nauki języka polskiego, stan majątkowy cudzoziemców może 
rozstrzygać o dostępności kursów językowych, a więc i o  uczestnictwie w nich. Jednak zgodnie z ww. 
dyrektywą 

(9) Względy ekonomiczne nie powinny stanowić podstawy odmowy przyznania statusu 
rezydenta długoterminowego i nie mogą być uznawane za wpływające na odnośne 
warunki. 

 Co za tym idzie, pojawiające się w uzasadnieniu do projektu ustawy twierdzenie, iż: 

„Projektowane przepisy przewidują dodatkowo konieczność spełnienia przez 
cudzoziemca ubiegającego się o to zezwolenie warunków integracji ze społeczeństwem 
poprzez udokumentowanie znajomości języka polskiego, co uwzględnia przepis art. 5 ust. 
2 ww. dyrektywy.” 

nie jest zasadne w świetle obecnie funkcjonujących w polskim porządku prawnym przepisów 
dotyczących oferty integracyjnej skierowanej do cudzoziemców.  

 

Prosimy o uwzględnienie powyższych uwag w trakcie dalszych prac legislacyjnych. 
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