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ZESTAWIENIE UWAG ZGŁOSZONYCH PODCZAS UZGODNIEŃ MIĘDZYRESORTOWYCH 

DO PROJEKTU USTAWY O CUDZOZIEMCACH 

Listopad 2012 r. 

Lp. Przepis Treść uwagi Podmiot 
zgłaszający 

Stanowisko 
projektodawcy 

1. Art. 2 pkt 1 Wyłączenia obowiązywania ustawy wymienione w art. 2 pkt 1 wymagają 
doprecyzowania, w celu wyeliminowania nieścisłości i niekonsekwencji (np. zgodnie 
z art. 2 pkt 1, do osób wskazanych w tym przepisie mają zastosowanie art. art. 90-92, 
podczas gdy art. 90 odsyła do art. 30, którego regulacjom osoby należące do tej 
kategorii już nie podlegają). 

MSZ Uwaga uwzględniona 

2. Art. 2 pkt 1 Artykuł 2 ust. 1 projektu ustawy odsyła do szeregu przepisów, które budzą 
zastrzeżenia dotyczące ich zgodności z prawem unijnym, tj. do art. 24, 24, 62, 63 ust. 
3, 65, 67 ust. 4 i 5, 68, 69, 74, 81 ust. 1 pkt 1, 94 ust. 2, 95 ust. 1, 96 ust. 1 pkt 1 
projektu ustawy. Szczegółowe uwagi dotyczące tych przepisów zostały opisane 
poniżej. Jednocześnie pragnę zaznaczyć, że zasady przekraczania granic i odprawy 
granicznej posiadaczy paszportów dyplomatycznych zostały uregulowane przepisami 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 
2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez 
granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. WE L 105 z 13.4.2006, str. 1), 
a w szczególności w art. 10 ust. 3 lit. a, art. 19 ust. 1 lit. d i załączniku VII pkt 4 tego 
rozporządzenia. W odniesieniu do kwestii wydawania wiz Schengen posiadaczom 
paszportów dyplomatycznych trzeba pamiętać, że zagadnienie to zostało uregulowane 
przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. 
Urz. WE L 243 z 15.9.2009, str. 1), w szczególności w art. 3 ust. 5 lit. e, art. 15 ust. 7, 
art. 16 ust. 5 lit. b, art. 20 ust. 2 tego rozporządzenia.  
Warto, ponadto, wziąć pod uwagę, że Rzeczpospolita Polska zawarła szereg umów 
międzynarodowych wprowadzających zwolnienie z obowiązku wizowego dla 
posiadaczy paszportów dyplomatycznych pochodzących z niektórych państw. 

MSZ (UE)  
 
Zgodnie z wyjaśnieniami MSZ 
(UE) uwaga ma charakter 
ogólny, nie miały wynikać z niej 
wątpliwości dotyczące 
zgodności przepisów ustawy z 
artykułami rozporządzeń 
unijnych wskazanych w tej 
uwadze.  
Ustosunkowanie się do uwag 
dot. poszczególnych przepisów 
do których odsyła art. 2 pkt 1 
zamieszczono przy tych 
przepisach. 
 
MSZ przedstawi propozycję 
zapisu art. 2 pkt 1 po 
uzgodnieniu z DK 

3. Art. 2 pkt 2 zamiast określenia: „…państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA)…” proponuję użyć określenia: „…państwa członkowskie 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA)…”, co będzie odpowiadało 
nazwie tej organizacji (the European Free Trade Association, EFTA), ustalonej w 
Konwencji ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, podpisanej 
w Sztokholmie dnia 4 stycznia 1960 r. (zob. http://www.efta.int/legal-texts/efta-

MPiPS Uwaga uwzględniona 
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convention.aspx). W mojej opinii nowa ustawa o cudzoziemcach, która będzie miała 
charakter podstawowego aktu prawnego w dziedzinie migracji, może wprowadzić do 
prawa polskiego poprawną nazwę tej organizacji 

4. Art. 2 pkt 2 Trzeba również zaznaczyć, że dla celów dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia 25 
listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji 
drogą powietrzną (dalej: „dyrektywa 2003/110/WE”) (Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003, 
str. 26) „obywatel państwa trzeciego” oznacza każdą osobę, która nie jest obywatelem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Republiki Islandii lub Królestwa 
Norwegii. Oznacza to, że opisana w tej dyrektywie (i w art. 338 – 354 projektu 
ustawy) procedura tranzytu powinna znaleźć zastosowanie również do obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich EFTA oprócz Republiki 
Islandii i Królestwa Norwegii. 

MSZ (UE)  
 
Do wyjaśnienia z MSZ (UE) na 
konferencji. 

5. Art. 2 pkt 2 Zwraca również uwagę zagadnienie statusu rezydentów długoterminowych. Zgodnie 
z art. 2 lit. a dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej 
statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (dalej: 
„dyrektywa 2003/109/WE”) (Dz. Urz. WE L 16 z 23.1.2004, str. 44) „«obywatel 
państwa trzeciego» oznacza osobę, która nie jest obywatelem Unii w rozumieniu art. 
17 ust. 1 Traktatu”. Z przepisu tego wynika, że do obywateli państwa trzeciego, w 
rozumieniu tej dyrektywy, należy również zaliczyć obywateli państw członkowskich 
EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej.  
Zgodnie z polskimi rozwiązaniami, do obywateli państw członkowskich EFTA 
i Konfederacji Szwajcarskiej stosuje się przepisy ustawy 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 
(dalej: „ustawa o wjeździe na terytorium RP”) (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. 
zm.), transponującej dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do 
swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, 
zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 
68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 
90/365/EWG i 93/96/EWG (dalej: „dyrektywa 2004/38/WE”) (Dz. Urz. UE L 158 
z 30.4.2004, str. 77). Rozwiązanie to nie jest sprzeczne z prawem unijnym, ponieważ – 
co do zasady – dopuszczalne jest stosowanie korzystniejszych rozwiązań wobec 
obywateli państw trzecich, niż to zostało przewidziane w dyrektywach.  
Inne państwa członkowskie Unii nie są jednakże zobowiązane do tak korzystnego 
traktowania obywateli państw członkowskich EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej, jak 
to przewidziano w polskich przepisach. Należy pamiętać, że motyw 17 dyrektywy 
2003/109/WE stanowi, że „Harmonizacja warunków uzyskania statusu rezydenta 

MSZ (UE)  
Do wyjaśnienia z MSZ (UE) na 
konferencji. 
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długoterminowego wspiera wzajemne zaufanie między państwami członkowskimi. 
Niektóre państwa członkowskie wydają dokumenty pobytowe ze stałym lub 
nieograniczonym okresem ważności na warunkach bardziej korzystnych niż warunki 
przewidziane w niniejszej dyrektywie. Możliwość stosowania korzystniejszych 
przepisów krajowych nie jest wykluczona przez Traktat. Jednakże do celów niniejszej 
dyrektywy należy przyjąć, że dokumenty wydane na korzystniejszych warunkach nie 
przyznają prawa pobytu w innych państwach członkowskich”. W myśl, z kolei, art. 13 
dyrektywy „Państwa członkowskie mogą wydawać dokumenty pobytowe ze stałym lub 
nieograniczonym okresem ważności na warunkach korzystniejszych niż warunki 
ustanowione w niniejszej dyrektywie. Takie dokumenty pobytowe nie uprawniają do 
zamieszkiwania w innych państwach członkowskich, jak przewiduje rozdział III 
niniejszej dyrektywy”. 
Podsumowując powyższe rozważania pragnę zaznaczyć, że w myśl art. 5 dyrektywy 
2003/109/WE istnieje obowiązek przyznania statusu rezydenta długoterminowego 
obywatelom państw trzecich, którzy zamieszkiwali legalnie i nieprzerwanie na 
terytorium danego państwa członkowskiego Unii przez okres pięciu lat, bezpośrednio 
poprzedzający złożenie właściwego wniosku. W związku z powyższym przepisy 
projektu ustawy, w zakresie, w jakim dotyczą przyznawania statusu rezydenta 
długoterminowego, należy stosować również do obywateli państw członkowskich 
EFTA i Konfederacji Szwajcarskiej.  
Podobna uwaga, w zakresie konieczności stosowania przepisów niektórych aktów 
prawa unijnego również do obywateli państw członkowskich EFTA i Konfederacji 
Szwajcarskiej, dotyczy następujących dyrektyw: 
1) dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego 

uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (dalej: „dyrektywa 
2001/40/WE”) (Dz. Urz. WE L 149 z 2.6.2001, str. 34); 

2) dyrektywy 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 organami (dalej: „dyrektywa 
2004/81/WE”) (Dz. Urz. WE L 261 z 6.8.2004, str. 3); 

3) dyrektywy 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 
(dalej: „dyrektywa 2004/114/WE”) (Dz. Urz. WE L 375 z 23.12.2004, str. 12); 

4) dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie 
szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu 
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prowadzenia badań naukowych (dalej: „dyrektywa 2005/71/WE”) (Dz. Urz. WE 
L 289 z 3.11.2005, str. 15). 

6. Art. 2 pkt 2 Warto rozważyć dodanie zastrzeżenia, że do obywateli Unii, państw członkowskich 
EFTA lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin stosuje się art. 62 ust. 
1 pkt 17 projektu ustawy. 

MSZ (UE) Odesłanie jest zawarte w art. 465 
pkt 1 dotyczącym art. 2a ustawy 
o  wjeździe na terytorium RP, 
pobycie oraz wyjeździe z tego 
terytorium obywateli państw 
członkowskich UE i członków 
ich rodzin 

7. Art. 3 Poszerzenie katalogu definicji użytych w ustawie określeń, tj. dodanie do art. 3 
kolejnego punktu, który będzie zawierał definicję leczenia w kontekście spełnienia 
przesłanki nieprzerwanego pobytu (zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE na terytorium RP. 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona 
Proponowane rozwiązanie 
wydaje się być zbędne. Ponadto 
proponowana definicja byłaby 
trudna do sformułowania.  

8. Art. 3 wobec posługiwania się w projekcie ustawy pojęciami „sieć telekomunikacyjna” oraz 
„urządzenie telekomunikacyjne” proponuję wskazanie wprost w art. 3, że mowa jest o 
pojęciach w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.); 

MAC Uwaga uwzględniona 

9. Art. 3 pkt 5 należałoby rozważyć czy konieczne jest definiowanie określenia „kwalifikacje 
uzyskane w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych” ze względu na fakt, 
że określenie to nie jest używane w dalszej części projektu (w szczególności od 
używania tego określenia odstępuje się już w definicji „wyższych kwalifikacji 
zawodowych” zawartej w art. 3 pkt 15 projektu); 

MNiSW Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez wprowadzenie poprawki 
redakcyjnej do art. 3 pkt 5 

10. Art. 3 pkt 13 ponownej analizy wymaga zasadność budowania ogólnej definicji wizy poprzez 
odwołanie się jedynie do przepisów Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. 
do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r, między Rządami Państw Unii 
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w 
sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach; 

MAC Uwaga uwzględniona. Zmianie 
ulegnie definicja wizy. 

11. Art. 3 pkt 13 W odniesieniu do art. 3 pkt 13 projektu ustawy, zawierającego definicję wizy warto 
zaznaczyć, że definicja wizy została ujęta w kodeksie wizowym, w art. 2 pkt 2. 
Zgodnie z tym przepisem wiza oznacza zezwolenie wydawane przez państwo 
członkowskie na tranzyt przez terytorium państw członkowskich lub planowany pobyt 
na terytorium państw członkowskich nieprzekraczający trzech miesięcy w dowolnym 
sześciomiesięcznym okresie, licząc od dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw 
członkowskich, lub też na tranzyt przez międzynarodową strefę tranzytową portów 
lotniczych państw członkowskich. W związku z zasadą, w myśl której przepisów 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. Zmianie 
ulegnie definicja wizy. 
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rozporządzeń unijnych nie należy przepisywać do aktów prawa krajowego, w 
projekcie ustawy nie powinno się umieszczać definicji wizy Schengen, wydawanej 
zgodnie z przepisami kodeksu wizowego. Warto, natomiast, rozważyć zawarcie w tym 
przepisie odesłania do kodeksu wizowego w tym zakresie.  
Jednocześnie pragnę zauważyć, że wbrew definicji ujętej w projekcie ustawy, zgodnie 
z którą wiza jest zezwoleniem uprawniającym m. in. do wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z art. 30 kodeksu wizowego posiadanie wizy 
jednolitej lub wizy o ograniczonej ważności terytorialnej nie daje automatycznie 
prawa do wjazdu 

12. Art. 3 pkt 15 W art. 3 pkt 15 konieczne wydaje się doprecyzowanie, jakie mają być kryteria oceny 
doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym oraz zawarcie w ustawie 
definicji wykonywania pracy przez cudzoziemca bądź odesłanie w tym zakresie do 
odpowiedniego stosowania przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Woj. Łódzki  W zakresie dotyczącym 
wykonywania pracy uwaga 
uwzględniona. W pozostałej 
części treść przepisu jest w pełni 
zgodna z dyrektywy 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 

 
13. Art. 4 Artykuł 4 projektu ustawy może budzić zastrzeżenia dotyczące zgodności tego 

przepisu z prawem unijnym w zakresie, w jakim dopuszcza traktowanie obywatela 
Unii jako obywatela państwa trzeciego. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. Przepis 
zostanie usunięty. 

14. Art. 6 W projektowanym art. 6 brak jest jednoznacznego odesłania do bezpośredniego 
stosowania zapisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniach w 
sprawach nie uregulowanych w ustawie o cudzoziemcach. 

Woj. Dolnośląski Zastosowanie mają przepisy kpa 
nie ma konieczności 
wprowadzania odesłania do tego 
aktu  

15. Art. 7 Z art. 7 wynika obowiązek uzasadniania wszystkich wydawanych decyzji i 
postanowień,   za wyjątkiem sytuacji określonych w tym artykule. Tymczasem 
przepisy kpa, w przypadku decyzji i postanowień zgodnych z żądaniem stron 
przewidują możliwość odstąpienia od ich uzasadniania. Wskazanym wydaje się 
jednoznaczne określenie czy  i kiedy organ administracji może odstąpić od 
uzasadnienia decyzji. W innym wypadku, przy zachowaniu obecnego brzmienia art. 6 
i 7 ustawy wydaje się, że niemal wszystkie decyzje będą wymagać uzasadnienia co nie 
zawsze wydaje się być koniecznym i będzie prowadzić do wydłużenia czasu 
potrzebnego do wydania decyzji w sprawie . 

Woj. Dolnośląski Zastosowanie mają przepisy kpa 



6 
 

16. Art. 7 ust. 1 Artykuł 7 ust. 1 projektu ustawy może budzić wątpliwości z punktu widzenia jego 
zgodności z art. 10 ust. 1 i art. 20 ust. 1 dyrektywy 2003/109/WE oraz art. 12 ust. 1 
akapitem drugim i art. 15 ust. 2 akapitem drugim 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 
2008/115/WE”) (Dz. Urz. WE L 348 z 24.12.2008, str. 98). Projektowany przepis 
ustawy przewiduje możliwość odstąpienia od uzasadnienia, jeżeli wymagają tego 
względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. Dyrektywa 2003/109/WE nie przewiduje możliwości 
odstąpienia od uzasadnienia decyzji, a dyrektywa 2008/115/WE dopuszcza 
ograniczenie jedynie uzasadnienia faktycznego, lecz wśród przesłanek 
dopuszczających to ograniczenie nie wymienia się względów porządku publicznego. 

MSZ (UE)  Uwaga częściowo 
uwzględniona. Przepis zostanie 
zmodyfikowany dopuszczając 
możliwość częściowego 
odstąpienia od uzasadnienia 
faktycznego decyzji lub 
postanowienia. Taka możliwość 
musi być przewidziana w 
związku z możliwą odmową 
stronie postępowania dostępu do 
akt sprawy na podstawie art. 74 
kpa. Względy porządku 
publicznego wchodzą w zakres 
art. 12 ust. 1 ak. 2 dyrektywy 
2008/115/WE. Postanowienie o 
umieszczeniu cudzoziemca w 
strzeżonym ośrodku lub o 
zastosowaniu aresztu dla 
cudzoziemców wydaje sąd. 
Zastosowanie ma tu kpk. 
 

17. Art. 9 ust. 1 i 
3 

W art. 9 pkt 1 proponuję zamiast sformułowania „sporządza się” wpisanie zwrotu: 
„wypełnia się”. Powyższy zapis jest bardziej czytelny; w pkt 3 proponuję 
wprowadzenie zamiast: „tłumacza przysięgłego” zwrotu: „polskiego tłumacza 
przysięgłego”. Dokonanie takiej zmiany jest niezbędne z uwagi na rozbieżność 
uprawnień tłumaczy przysięgłych w Polsce i za granicą. 

Woj. Łódzki Uwaga nie uwzględniona 
Pierwsza propozycja ma 
charakter zmiany stylistycznej. 
Natomiast druga propozycja nie 
może zostać uwzględniona, 
ponieważ nie zawsze jest polski 
tłumacz przysięgły danego 
języka.  

18. art. 9 ust. 3 zasadnym  byłoby uwzględnienie możliwości składania dokumentów uzupełniających 
w postępowaniu przed konsulem do wniosku o wydanie wizy w językach innych niż 
język polski. Wypada zauważyć, że wymóg załączenia dokumentów uzupełniających 
wraz z ich tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego będzie niemożliwy 
do spełnienia przez aplikujących o wizę za granicą. Tłumaczenie takie mógłby 
wprawdzie sporządzić konsul, ale takie rozwiązanie spowodowałoby nadmierne 
obciążenie pracą konsulów – zwłaszcza na placówkach wydających dużą liczbę wiz, 
jak placówki na Wschodzie – co ograniczyłoby ich możliwości czasowe 
wykorzystywane dotąd na rozpatrywanie wniosków wizowych. Ponadto, niektóre 
porozumienia wykonawcze do dwustronnych umów o reprezentacji wizowej 

MSZ Uwaga uwzględniona 
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przewidują, że dokumenty uzupełniające mogą być przedkładane konsulowi wraz z 
tłumaczeniem na język angielski lub inny język wskazany przez właściwą placówkę.   

 
Mając na uwadze powyższe, proponuje się następującą redakcję art. 9 ust. 1-3: 

 
„Art. 9. 1. Wnioski w sprawach uregulowanych w ustawie sporządza się w języku 
polskim.  
2. Dokumenty sporządzone w języku obcym służące za dowód w postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, powinny być składane wraz z ich tłumaczeniem na 
język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
3. Wniosek o wydanie wizy przez konsula oraz dokumenty sporządzone w języku obcym 
służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy przez konsula, 
powinny być składane w języku wskazanym przez konsula.” 

19. Art. 9 ust. 3 W art. 9 ust. 3 projektu ustawy zamiast zapisu „dokumenty sporządzone w języku 
obcym służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 
powinny być składane (…)”, należałoby wprowadzić zapis muszą być składane lub 
składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza 
przysięgłego. Przy pozostawieniu brzmienia powinny być należy określić czy i jakie 
sankcje spotkają wnioskodawcę jeżeli dokumentów w języku obcym wraz z ich 
tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego nie złoży, lub tłumaczenia dokona osoba 
nie uprawniona. Zwrot powinno ma charakter  fakultatywny a nie obligatoryjny do 
dokonania czegoś. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

20. Art. 10 ust. 3 Uwagę należy zwrócić na art. 10 ust. 3 odnoszący się do kwestii doręczeń pism 
osobom fizycznym w przypadku ich wyjazdu za granicę. Przewiduje on bowiem w 
takich sytuacjach odesłanie do art. 40 § 4 i 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071). 
Regulacja ta stanowi odpowiednik art. 11355 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – 
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.), a 
rozwiązanie w nim przyjęte jest obecnie poddane szerokiej krytyce z uwagi na 
wprowadzanie tzw. dyskryminacji pośredniej. Obecnie kwestia ta jest przedmiotem 
postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu, 
w sprawie z wniosku Sądu Rejonowego w Koszalinie o wydanie orzeczenia w trybie 
prejudycjalnym (sprawa C-325/11 Adler et Adler) i wezwania Rzeczpospolitej 
Polskiej przez Komisję Europejską do zagwarantowania dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości i tym samym przestrzegania przepisów Unii Europejskiej. Informuję, 
że są prowadzone obecnie prace w Ministerstwie Sprawiedliwości nad projektem 
założeń projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego i 
niektórych innych ustaw, w wyniku których zaproponowano zmiany zmierzające do 
usunięcia sprzeczności 

M. Sprawiedliwości Uwzględnienie uwagi wymaga 
zmian nie w tej ustawie lecz w 
kpa 
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21. Art. 11 i art. 
12 

art. 11 i art. 12 powinny zostać przeniesione do działu VIII (Kontrola legalności 
pobytu cudzoziemców na terytorium RP i zobowiązanie cudzoziemca do powrotu); 

MSZ Uwaga nie uwzględniona 
Przepisy nie dotyczą kontroli 
legalności pobytu lecz udziału 
Straży Granicznej w 
postępowaniach legalizacyjnych 
legalizacji pobytu. Wywiad 
środowiskowy oraz sprawdzenie 
lokalu są czynnościami 
dokonywanymi w toku 
postępowań prowadzonych na 
podstawie ustawy w celu 
potwierdzenia informacji 
podanych przez cudzoziemca. 
Nie należy wywiadu 
środowiskowego i sprawdzenia 
lokalu utożsamiać z instytucją 
kontroli legalności pobytu  
cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

22. Art. 11 ust. 3 
pkt 2 

W art. 11 ust. 3 pkt 2  proponuje się rozszerzenie zapisu o żądaniu okazania rzeczy i 
przedmiotów należących do cudzoziemca, również na okazanie rzeczy członków 
rodziny i domowników. Ma to szczególne znaczenie w przypadku małżonków 
obywateli RP, gdzie fakt iż w lokalu będą znajdowały się rzeczy osobiste cudzoziemca 
nie musi jednocześnie świadczyć, że zamieszkuje wspólnie ze współmałżonkiem. 
Rozszerzenie zapisu wpłynie korzystnie na wartość zebranego w ten sposób materiału 
dowodowego i na szybkość załatwiania spraw; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona w zakresie 
członka rodziny. 
 

23. Art. 13 pkt 2 W art. 13 pkt 2 proponuje się rozszerzenie zapisu „nazwisko poprzednie” na „imiona i 
nazwiska poprzednie” – praktyka wskazuje, że cudzoziemcy wielokrotnie zmieniają 
zarówno imiona jak i nazwiska, chcąc uniknąć konsekwencji np. wpisu do wykazu 
osób niepożądanych; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 

24. Art. 13 W art. 13 proponuje się dodać następujące punkty: 
 
„23) krajowy numer identyfikacyjny / ewidencyjny; 
24) numer dokumentu podróży; 

25) adres e-mail.” 

MSZ  Do wyjaśnienia cel i miejsce 
(rodzaj rejestru) przetwarzania 
tych danych. 

25. Art. 13 W art. 13 projektu określającym dane lub informacje, które mogą być przetwarzane w 
rejestrach prowadzonych na podstawie ustawy, w celu doprecyzowania, proponuje się: 

1) pkt 7 nadać następujące brzmienie: „7) data urodzenia lub, w razie braku 
dokumentu potwierdzającego datę urodzenia, prawdopodobna data 

AW Gdy nie jest znana data 
urodzenia wpisuje się wiek 
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urodzenia” 
 

2) pkt 13 nadać następujące brzmienie: „13) stan cywilny oraz ewentualna data 
lub daty jego dotychczasowych zmian;”; 
 

3) pkt 14 nadać następujące brzmienie: „wykształcenie, wraz z informacjami na 
temat dyplomów lub świadectw potwierdzających posiadane wykształcenie 
lub znajomość języków obcych;”; 

4) w pkt 18 uwzględnić również inne dane kontaktowe np. adres e-mail; 
5) dodać pkt 23-25 w brzmieniu: 

„23) miejsca pracy w ciągu ostatnich pięciu lat, wraz z informacjami na temat 
dokumentów potwierdzających fakt i okres zatrudnienia; 
24) informacje paszportowe, w tym dotyczące wiz oraz dat i miejsc 
dotychczasowych wyjazdów zagranicznych; 
 
25) dane osoby fizycznej lub prawnej, jednostki organizacyjnej 
nieposiadającej osobowości prawnej lub innej polskiej instytucji, na 
zaproszenie której cudzoziemiec przybywa na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w postaci: 
a) imienia i nazwiska albo nazwy, 
b) adresu, 
c) danych kontaktowych.”. 

 
Nie ma podstaw do gromadzenia 
takich szczegółowych  danych 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
poprzez dodanie pkt 23 –
oznaczenie zapraszającego 

26. Art. 13 przepis zawierający katalog informacji, będących elementami prowadzonych rejestrów 
należy uzupełnić o dane nt. miejsca zamieszkania lub planowanego pobytu 
cudzoziemca na terytorium RP. Informacja taka jest niezbędna dla właściwej realizacji 
zadań przez podmioty zaangażowane w procedurę legalizacji pobytu cudzoziemców  
w kraju; 

ABW Uwaga jest uwzględniona w pkt 
17 

27. Art. 15 ust. 1 Art. 15 ust. 1 powinien zawierać analogiczne zapisy dotyczące fotografii, tak jak jest 
to określone w obowiązującym obecnie rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza 
wniosku  o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, fotografii 
dołączanych do wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenia wniosku, na 
przykład w zakresie aktualności dołączanych zdjęć (wykonane w ciągu ostatnich 6 
miesięcy). Jest to o tyle istotne, że karty pobytowe cudzoziemców są dokumentami 
biometrycznymi. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 
 
Upoważnienia do wydania 
aktów wykonawczych zostaną 
uzupełnione 

28. Art. 21 ust. 2 W art. 21 ust. 2 proponuje się nadać brzmienie: 
„ 2. W Urzędzie, oprócz pracowników w nim zatrudnionych, obowiązki mogą 

pełnić:  
1) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu – 

Służba Wywiadu 
Wojskowego 

 Uwaga uwzględniona 
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na podstawie art. 56 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, 
poz. 154, z późn. zm.);  

2) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu – na podstawie art. 31 ust. 2 – 4 ustawy z 
dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 
1712, z późn. zm.); 

3) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej – na podstawie art. 28a ust. 2 i 3 
ustawy  
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, 
poz. 68, z późn. zm.); 

4) funkcjonariusze Policji – na podstawie art. 36 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 kwietnia 
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687 oraz z 2012 r. poz. 627 i 
664); 

5) funkcjonariusze Straży Granicznej – na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 116, poz. 675, z 
późn. zm.); 

6) funkcjonariusze i żołnierze Służby Wywiadu Wojskowego – na podstawie art. 50 
ust.  
2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz 
Służbie Wywiadu Wojskowego ( Dz. U. Nr 104, poz. 709 z późn. zm.) oraz art. 
15 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz. U. Nr 104, 
poz. 710 z późn. zm.).”. 

Możliwość oddelegowania żołnierzy i funkcjonariuszy pełniących służbę w Służbie 
Wywiadu Wojskowego do wykonywania zadań służbowych poza SWW wynika z 
wyżej przytoczonych przepisów. Jednocześnie mając na względzie zakres zadań 
określony w art.  
6 ust. 1 ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu 
Wojskowego, które realizuje Służba Wywiadu Wojskowego uzasadnionym jest 
przyjęcie zgłoszonej propozycji. 

29. Art. 22 zadania Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców określone w art. 22 proponuję uzupełnić 
o zadanie dot. pośredniczenia w przekazywaniu informacji pomiędzy właściwym 
organem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej a instytucją krajową w 
przypadku braku możliwości jednoznacznego jej zidentyfikowania przez organ innego 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej w związku  
z funkcjonowaniem VIS mail (zadanie pomocnicze wynikające z pełnienia przez Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców roli krajowego punktu kontaktowego); 

MAC Uwaga jest już uwzględniona w 
art. 22 ust. 1 pkt 9 
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30. Art. 22 ust. 1 
pkt 7 

Wydaje się, że warto rozważyć zmianę redakcji art. 22 ust. 1 pkt 7 projektu ustawy 
(np. poprzez odesłanie do rejestrów, o których mowa w projekcie art. 401 ust. 1 pkt 2 
lit. b i j) w taki sposób, aby nie ulegało wątpliwości, jakie informacje i z których 
rejestrów Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców będzie przekazywał na podstawie art. 
17 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
20 grudnia 2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 
zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego 
postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. U. L 405 z 30.12.2006, str. 3) (dalej: 
„rozporządzenie MRG”) innym państwom członkowskim i Komisji Europejskiej. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona poprzez 
dodanie art. 50a. 

31. Art. 23 wątpliwości budzi wprowadzenie w art. 23 projektu ustawy podstawy do używania przez 
Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców pieczęci z wizerunkiem orła, ponieważ jako 
centralny organ administracji rządowej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może 
ww. pieczęci używać na podstawie art. 16c ust. 3 w zw. z art. 2a pkt 2 ustawy z dnia 31 
stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach 
państwowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 235, poz. 2000 z późn. zm.); 

MAC Uwag uwzględniona 

32. Art. 24 
(uwaga 
dotyczy 

również art. 
26 ust. 1 pkt 
1 i pkt 2 lit. b 

i c) 

Artykuł 24, a także art. 26 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b i c projektu ustawy mogą budzić 
wątpliwości dotyczące ich zgodności z prawem unijnym, ponieważ regulują kwestie, 
które zostały ujęte w art. 5 ust. 1 i 4 oraz art. 7 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiające 
wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks 
graniczny Schengen) (Dz.U. L 105 z 13.4.2006, str. 1), a przepisów rozporządzeń 
unijnych nie należy – co do zasady – przepisywać do krajowych aktów 
normatywnych. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi z 
zastrzeżeniem, że powinno być 
zaznaczone w projekcie ustawy, 
że chodzi o przekraczanie 
granicy na podstawie polskich 
wiz długoterminowych, polskich 
zezwoleń pobytowych itd. Na 
okres dłuższy niż 3 miesiące.  
W opinii projektodawcy nie jest 
konieczne przedmiotowe 
dookreślenie skoro art. 32 
stanowi, że do przekraczania 
przez cudzoziemca granicy w 
zakresie uregulowanym 
przepisami kodeksu granicznego 
Schengen nie stosuje się 
przepisów art. 24, art. 26, art. 28, 
art. 29, art. 35 ust. 5 i 6, art. 36 i 
art. 37. Użycie przez 
projektodawcę zwrotu „w 
zakresie” oznacza, iż w zakresie 
nie uregulowanym w KGS 
przedmiotowe przepisy mają 
zastosowanie. 
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Dodatkowo należy wskazać, iż 
art. 5 ust. 1 KGS określa 
warunki wjazdu obywateli 
państw trzecich w przypadku 
pobytu nieprzekraczającego 
trzech miesięcy w okresie 
sześciomiesięcznym.  

33. Art. 24 w zw. 
z art. 30 

Wskazane jest uzgodnienie zakresu art. 24 i art. 30. Obecne brzmienie dyspozycji art. 
24 („Cudzoziemiec może przekroczyć granicę”) sugeruje, że posiadanie wskazanych 
w przepisie dokumentów jest warunkiem wystarczającym do przekroczenia granicy, 
podczas gdy w świetle art. 30 jest ono jedynie warunkiem koniecznym. W celu 
usunięcia tej niezręczności proponuje się usunięcie art. 24 i nadanie art. 30 ust. 1 
następującej redakcji  przez dodanie na wstępie: 

 
    „1. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
gdy: 
          1) nie posiada: 
a) ważnego dokumentu podróży, 
b) ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu i pobytu 
na tym terytorium, jeżeli są wymagane, 
  c) zezwolenia na wjazd do innego państwa lub zezwolenia na pobyt w innym 
państwie,  jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem;  
  (…)” 
 

MSZ Uwaga uwzględniona poprzez 
zmianę redakcji art. 24 

34. art. 24 pkt 2 w przepisie mowa o: „tym terytorium”, mimo że w całym artykule 24 nie wymienia się 
żadnego terytorium. Wydaje się, że należy wymienić terytorium RP; 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

35. Art. 25 Po art. 25 przedmiotowego projektu proponuję rozważyć dodanie art. 25a w 
brzmieniu: 
 

„Art. 25a. 1.Cudzoziemcy będący członkami załóg statków morskich 
przypływających do polskich portów morskich i nie będący obywatelami Unii 
Europejskiej,  którzy przekroczyli granicę w celu zejścia na ląd i pobytu  w 
granicach miasta portowego i pozostali na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej po zakończeniu pobytu statku w porcie, są traktowani jak osoby 
przebywające nielegalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
2. Armator lub kapitan statku morskiego lub agent działający na zlecenie 
armatora statku lub kapitana zapewnia na swój koszt inny środek transportu w 

MTBiGM Uwaga nieuwzględniona.Takie 
osoby są nielegalnie na 
terytorium RP i traktuje się je na 
ogólnych zasadach 
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celu niezwłocznego opuszczenia przez członka załogi, o którym mowa w ust.1 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
3. Na armatora lub kapitana statku, albo agenta  o którym mowa w ust.2 
nakłada się karę administracyjną w wysokości stanowiącej równowartość od 
3.000 do 5.000 euro za każdego członka załogi, o który mowa w ust.1. 
4. Przeliczenia równowartości euro, o której mowa w ust. 3, na złote dokonuje 
się według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej 
waluty w dniu wydania decyzji w sprawie nałożenia kary administracyjnej.” 

        Przedstawiona propozycja przepisu art. 25a  dotyczy problemu pozostania 
na lądzie członka załogi  statku morskiego przebywającego w polskim porcie z 
kraju nieposiadającego z Polską odpowiednich umów o repatriacji ich 
obywateli lub o readmisji. Przedstawiona propozycja  zawiera sposób 
postępowania z osobą, która podjęła próbę  nielegalnego pozostania na 
terytorium RP. Wskazuje armatora lub kapitana statku morskiego albo agenta 
działającego na zlecenie armatora statku lub kapitana jako osoby, która  na 
swój koszt organizuje inny środek transportu w celu niezwłocznego 
opuszczenia przez członka załogi terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zapis 
zmniejszy ryzyko ponoszenia opłat przez budżet państwa za repatriację lub 
koszty pobytu. Powyższa regulacja powinna zachęcić armatorów i kapitanów 
statków wpływających do portów polskich do rozwiązywania  problemu 
członków załóg aby nie powodowały  nielegalnego pozostawania na 
terytorium RP. 

Zapis będzie miał wpływ na budżet państwa powodując zmniejszenie wydatków         
w tym zakresie 

36. art. 25 ust. 2 w celu uproszczenia art. 25 ust. 2, proponuję nadać mu następujące brzmienie:  
„2. Cudzoziemcy, o których mowa w art. 4 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 
539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego państwa trzecie, których obywatele 
muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których 
obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1, z późn. 
zm.), są zwolnieni z obowiązku posiadania wizy, gdy ich całkowity pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza trzech miesięcy.”; 

MPiPS Uwaga ma charakter tylko 
redakcyjny do decyzji RCL 

37. Art. 26 Artykuł 26 projektu ustawy, wobec ogólnego zakazu przepisywania przepisów 
rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego, budzi wątpliwości dotyczące jego 
zgodności z art. 5 ust. 1 i art. 7 kodeksu granicznego Schengen, ponieważ dotyczy 
kwestii, które już zostały uregulowane w ww. przepisach tego kodeksu. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi z 
zastrzeżeniem, że powinno być 
zaznaczone w projekcie ustawy, 
że chodzi o przekraczanie 
granicy na podstawie polskich 
wiz długoterminowych, polskich 
zezwoleń pobytowych itd. Na 
okres dłuższy niż 3 miesiące.  
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W opinii projektodawcy nie jest 
konieczne przedmiotowe 
dookreślenie skoro art. 32 
stanowi, że do przekraczania 
przez cudzoziemca granicy 
zakresie uregulowanym 
przepisami kodeksu granicznego 
Schengen nie stosuje się 
przepisów art. 24, art. 26, art. 28, 
art. 29, art. 35 ust. 5 i 6, art. 36 i 
art. 37. Dodatkowo należy 
wskazać, iż art. 5 ust. 1 KGS 
określa warunki wjazdu 
obywateli państw trzecich w 
przypadku pobytu 
nieprzekraczającego trzech 
miesięcy w okresie 
sześciomiesięcznym.   

38. Art. 26 ust. 2 Charakterystyka podróżnego ubezpieczenia medycznego, które powinien posiadać 
cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium państw Schengen została opisana w art. 15 
ust. 1 kodeksu wizowego, więc nie należy jej przepisywać w art. 26 ust. 2 projektu 
ustawy. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi z 
zastrzeżeniem, że powinno być 
zaznaczone w projekcie ustawy, 
że chodzi o przekraczanie 
granicy na podstawie polskich 
wiz długoterminowych, polskich 
zezwoleń pobytowych itd. Na 
okres dłuższy niż 3 miesiące.  
W opinii projektodawcy nie jest 
konieczne przedmiotowe 
dookreślenie skoro art. 32 
stanowi, że do przekraczania 
przez cudzoziemca granicy 
zakresie uregulowanym 
przepisami kodeksu granicznego 
Schengen nie stosuje się 
przepisów art. 24, art. 26, art. 28, 
art. 29, art. 35 ust. 5 i 6, art. 36 i 
art. 37. Dodatkowo należy 
wskazać, iż art. 5 ust. 1 KGS 
określa warunki wjazdu 
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obywateli państw trzecich w 
przypadku pobytu 
nieprzekraczającego trzech 
miesięcy w okresie 
sześciomiesięcznym.   

39. Art. 26 ust. 3 Artykuł 26 ust. 3 projektu ustawy dotyczy kwestii, które zostały ujęte w art. 5 ust. 4 
kodeksu granicznego Schengen, więc przepis ten może budzić zastrzeżenia dotyczące 
jego zgodności z prawem unijnym wobec ogólnego zakazu przepisywania przepisów 
rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego lub dokonywania ich modyfikacji 
w przepisach prawa krajowego. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi z 
zastrzeżeniem, że powinno być 
zaznaczone w projekcie ustawy, 
że chodzi o przekraczanie 
granicy na podstawie polskich 
wiz długoterminowych, polskich 
zezwoleń pobytowych itd. Na 
okres dłuższy niż 3 miesiące.  
W opinii projektodawcy nie jest 
konieczne przedmiotowe 
dookreślenie skoro art. 32 
stanowi, że do przekraczania 
przez cudzoziemca granicy 
zakresie uregulowanym 
przepisami kodeksu granicznego 
Schengen nie stosuje się 
przepisów art. 24, art. 26, art. 28, 
art. 29, art. 35 ust. 5 i 6, art. 36 i 
art. 37. Dodatkowo należy 
wskazać, iż art. 5 ust. 1 KGS 
określa warunki wjazdu 
obywateli państw trzecich w 
przypadku pobytu 
nieprzekraczającego trzech 
miesięcy w okresie 
sześciomiesięcznym.   

40. Art. 27 ust. 2 
(uwaga 
dotyczy 

również art. 
55 pkt 2 oraz 
art. 59 ust. 2 

pkt 3) 

Artykuł 27 ust. 2 projektu ustawy budzi wątpliwości z punktu widzenia jego zgodności 
z art. 5 ust. 1 lit. c oraz art. 5 ust. 3 kodeksu granicznego Schengen. Na podstawie tego 
przepisu minister właściwy do spraw wewnętrznych będzie obowiązany wydać 
rozporządzenie, które powinno dotyczyć m. in. wysokości środków finansowych 
wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Wśród czynników, które należy – w myśl art. 27 ust. 2 projektu ustawy – wziąć pod 
uwagę wydając ww. rozporządzenie, wymienione są koszty leczenia oraz wydania 
i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Są to elementy, 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona 
W rozporządzeniu, minister 
właściwy do spraw 
wewnętrznych uwzględni 
zróżnicowanie wysokości 
środków finansowych 
w zależności od celu lub 
długości planowanego pobytu, 
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których nie wymieniono w art. 5 ust. 1 lit. c oraz art. 5 ust. 3 kodeksu granicznego 
Schengen, a zatem nie powinno się ich brać pod uwagę przy wydawaniu 
przedmiotowego rozporządzenia. Ponadto, delegacja ustawowa nie powinna 
powtarzać elementów, które zostały wymienione w kodeksie granicznym Schengen, 
lecz odsyłać do przepisów tego rozporządzenia unijnego.  
Podobna uwaga dotyczy art. 55 pkt 2 oraz art. 59 ust. 2 pkt 3 projektu ustawy. Warto 
wspomnieć w tym miejscu, że obywatele państw trzecich obowiązani do uzyskania 
wizy przed przekroczeniem granicy, na podstawie przepisów rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. 
ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. WE L 243 
z 15.9.2009, str. 1), zobowiązani są, co do zasady, do posiadania podróżnego 
ubezpieczenia medycznego, więc w przypadku takich osób wymaganie posiadania 
oddzielnych środków na leczenie wydaje się nieuzasadnione. Z drugiej strony, 
przepisy prawa unijnego nie nakładają obowiązku posiadania podróżnego 
ubezpieczenia medycznego na osoby zwolnione z obowiązku wizowego.  
Z kolei odnośnie do środków na pokrycie kosztów wydania i wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu trzeba zauważyć, że prawo unijne nie 
wprowadza obowiązku pokrycia kosztów wydania takiej decyzji. Artykuł 5 ust. 1 lit. c 
kodeksu granicznego Schengen zobowiązuje cudzoziemca do posiadania środków na 
powrót do państwa pochodzenia, więc wydaje się, że dodatkowy obowiązek 
posiadania środków na pokrycie kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu nie jest uzasadniony. Ponadto, trudno znaleźć w prawie 
unijnym podstawę dla nałożenia na cudzoziemca obowiązku pokrycia kosztów 
wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Uzasadnienie projektu 
ustawy nie zawiera wyjaśnień w tym zakresie. 

która powinna zapewniać 
możliwość pokrycia przez 
cudzoziemca kosztów 
zakwaterowania, wyżywienia 
oraz kosztów tranzytu lub 
podróży powrotnej do państwa 
pochodzenia lub zamieszkania, 
a także rodzaj dokumentów, 
które zapewnią możliwość 
potwierdzenia posiadania przez 
cudzoziemca środków 
finansowych w wymaganej 
wysokości. 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instytucja zaproszeń służy 
głównie ułatwieniu procedur 
wizowych i dotyczy także wiz 
krajowych.  Jest to regulacja 
prawa krajowego. Zapraszający 
ponosi odpowiedzialność 
finansową na zasadzie ryzyka 
będąc zobowiązanym do 
pokrycia kosztów ewentualnego 
leczenia cudzoziemca również 
po upływie ważności posiadanej 
wizy, gdy cudzoziemiec 
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kontynuuje pobyt na terytorium 
Polski, a posiadane przez niego 
ubezpieczenie zdrowotne 
utraciło już  ważność. To samo 
dotyczy zobowiązania 
zapraszającego do pokrycia 
kosztów  wydania i wykonania 
decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu. 
Ponadto dokonano zmian w art. 
53 ust. 2 pkt 3, art. 55 pkt 2 i art. 
59 ust. 2 pkt 3, w zakresie 
dowodzenia posiadania przez 
zapraszającego środków na 
pokrycie kosztów leczenia  i 
zobowiązania do powrotu. 
 

41. Art. 29 Artykuł 29 projektu ustawy budzi wątpliwości dotyczące zgodności tego przepisu 
z prawem unijnym, w szczególności z kodeksem granicznym Schengen i kodeksem 
wizowym. Potrzeba zawarcia tego przepisu w ustawie nie została wyjaśniona 
w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

MSZ (UE) MSZ ma zając stanowisko w 
zakresie zgodności art. 29 z 
prawem UE. 
SG stoi na stanowisku, 
pozostawienia projektowanego 
przepisu, W obowiązującej 
ustawie o cudzoziemcach art. 13 
ust. 2 reguluje przedmiotową 
kwestię, jednakże jest 
przepisem, który w 
obowiązującym porządku 
prawnym nie jest stosowany. 
Pozostawienie przedmiotowego 
przepisu w projektowanej 
ustawie pozwoli na 
wprowadzenie, bez zbędnej 
zwłoki, opłaty związanej z 
wjazdem na terytorium RP w 
przypadku gdy np. 
przedmiotową opłatę wobec 
obywateli polskich wprowadzi 
Białoruś.  
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42. Art. 30 Artykuł 30 projektu ustawy dotyczy zagadnień, które wydają się w sposób 
wyczerpujący uregulowane art. 13 kodeksu granicznego Schengen, a nie jest wskazane 
tworzenie w projekcie ustawy przepisów dotyczących tych samych kwestii. Warto 
jednocześnie zaznaczyć, że w art. 28 projektu ustawy, do którego m. in. odsyła art. 30, 
mowa jest o decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie 
wspólnych działań przyjętych przez Radę na podstawie art. K. 3 ust. 2 lit. b Traktatu o 
Unii Europejskiej w sprawie ułatwień podróży dla uczniów pochodzących z państw 
trzecich przebywających w państwach członkowskich (Dz. Urz. WE L 327 z 
19.12.1994, str. 1). Decyzja ta wprowadza zwolnienie z obowiązku wizowego, 
jednakże nie oznacza to, że do przekraczania granicy przez osoby, o których mowa w 
tej decyzji, nie znajdują zastosowania przepisy kodeksu granicznego Schengen. 

MSZ (UE) Uwaga częściowo uwzględniona  
 
 
 
 
 
W art. 32 skreśla się art. 28 
 
Decyzja Rady 94/795/WSiSW 
oprócz zwolnienia z obowiązku 
wizowego wprowadza też 
możliwość uznania listy uczniów 
za dokument podróży ucznia. 

43. Art. 30 ust. 1 W art. 30 ust. 1 projektu wymienia się okoliczności odmowy wjazdu cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 projektu, 
cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze 
względu na brak dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a albo w art. 26 
ust. 2 projektu tj. wtedy, gdy nie posiada: 
1) dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. 
zm) –  
w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej; 
2) dokumentu potwierdzającego posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego  
o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres 
planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym 
terytorium w związku  
z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy 
medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel 
zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń 
zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na 
podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na 
podstawie wizy krajowej lub na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, jeżeli 
cudzoziemiec nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu 
przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych. 
Zgodnie z art. 30 ust. 2 projektu, przepisu art. 30 ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, 
który posiada:  

MZ Uwaga nie uwzględniona 
Zezwolenie, o którym mowa w 
art. 174 ust. 1 jest wydawane w 
przypadku wystąpienia 
szczególnych okoliczności 
wymagających pobytu 
cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Odstąpienie od wymogu 
posiadania ubezpieczenia 
zdrowotnego wydaje się 
właściwe. 
Rozwiązanie to jest analogiczne 
do obowiązującego w 
dotychczasowej ustawie (art. 
53b ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 53a 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003r. o cudzoziemcach). 
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1) wizę Schengen, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 23 projektu, tj. wizę 
wydaną w celu przejazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub 
zobowiązania międzynarodowe lub 
2) zezwolenie, o którym mowa w art. 174 ust. 1 projektu, tj. zezwolenie na 
pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: jest obowiązany do 
osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub obecności 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa 
sytuacja osobista lub obecności cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
wymaga interes Rzeczypospolitej Polskiej.  
Zezwolenia tego udziela się na okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostało 
udzielone, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.  
W mojej ocenie, w odniesieniu do cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na 
pobyt czasowy ze względu na ww. okoliczności, powinien zostać zachowany wymóg 
posiadania dokumentu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. a albo ust. 2 projektu. 
W okresie pobytu cudzoziemca w Polsce (trwającego w niektórych przypadkach 3 
miesiące) mogą bowiem pojawić się nieprzewidziane zdarzenia losowe skutkujące 
koniecznością skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Należy zatem zapewnić polskim świadczeniodawcom 
możliwość odzyskania kosztów ewentualnego leczenia. 

44. Art. 30 ust. 1 
pkt 4 

W art. 30 ust. 1 pkt 4 – proponuje się zastąpienie sformułowania „przez 3 miesiące w 
okresie 6 miesięcy” następującym: „przez 90 dni w okresie 180 dni”; 

MSZ Uwaga do uwzględnienia po 
akceptacji przez MSZ w zakresie 
zgodności z UE 

45. Art. 31 W art. 31 wnoszę o rozważenie możliwości określenia czasu przebywania w innym 
państwie członkowskim UE, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej lub czasu wykonywania pracy lub prowadzenia 
działalności gospodarczej na własny rachunek. Powyższe pozwoli na uniknięcie 
nadużyć w tym zakresie np. celowego zatrudniania na kilka dni lub tygodni w celu 
skorzystania z korzystniejszych rozwiązań prawnych. 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona 
Termin nie jest doprecyzowany 
w prawie Unii ani w 
orzecznictwie ETS 

46. Art. 31 W odniesieniu do art. 31 projektu ustawy warto zauważyć, że przepisy ustawy o 
wjeździe na terytorium RP, do których odsyła ten artykuł, w zakresie definicji członka 
rodziny nie są w pełni zgodne z przepisami dyrektywy 2004/38/WE. Komisja 
Europejska wezwała Rzeczpospolitą Polską do usunięcia tego uchybienia 
(nr naruszenia 2011/0274).  
 
 
Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, że obywatel polski, który skorzystał ze swobody 

MSZ (UE) Definicja członka rodziny jest 
zgodna z prawem UE i w 
stosunku do niej Komisja nie 
dostrzega żadnego naruszenia. 
Zarzut dotyczy m.in. art. 3 ust. 2 
dyrektywy. 
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przepływu osób w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE, powinien mieć takie same 
prawa w odniesieniu do łączenia rodzin, jakie przysługują innym obywatelom Unii. W 
związku z tym nie jest jasne, dlaczego w art. 31 ust. 1 – obok art. 9 ust. 2 i 3, art. 11 – 
14 ustawy o wjeździe – nie wymieniono również art. 10 tej ustawy.  
Oprócz tego budzi wątpliwości odesłanie do przepisów tej ustawy, które dotyczą 
jedynie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas gdy katalog praw 
przysługujących członkom rodzin obywateli Unii (i obywateli polskich, którzy 
skorzystali ze swobody przepływu osób w rozumieniu dyrektywy) jest znacznie 
szerszy i obejmuje m. in. prawo pobytu i prawo do równego traktowania zgodnie z art. 
24 dyrektywy.  
Należy również pamiętać o wyroku w sprawie C-60/00 Carpenter. Jak wynika z tego 
orzeczenia, co wskazano również Komunikacie Komisji dla Parlamentu europejskiego 
i Rady – Wytycznych w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 
2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich (KOM(2009) 0313), 
obywatele Unii – i członkowie ich rodzin – należą do osób uprawnionych do 
korzystania z przepisów dyrektywy 2004/38/WE nie tylko wówczas, gdy powrócili do 
państwa członkowskiego swojego pochodzenia po okresie zamieszkiwania w innym 
państwie członkowskim, lecz w pewnych okolicznościach także ci obywatele, którzy 
korzystali ze swojego prawa do swobodnego przemieszczania się, jednak bez 
zamieszkiwania w innym państwie członkowskim (np. świadcząc usługi w innym 
państwie członkowskim bez zamieszkiwania w nim). 

Uwaga uwzględniona. Został 
wprowadzony przepis art. 81a. 
 
 
 
Ta kwestia wymaga jeszcze 
dalszych analiz oraz 
doprecyzowania orzecznictwa 
przez ETS. W przypadku 
uznania konieczności zmian w 
tym zakresie, zostaną one 
wprowadzone w noweli ustawy 
o wjeździe. 
 
Przepisy projektowanej ustawy 
(art. 160 ust. 1 pkt 1), które nie 
przewidują możliwości odmowy 
udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy cudzoziemcowi 
pozostającemu w związku 
małżeńskim z obywatelem RP z 
uwagi na nielegalny pobyt 
uwzględniają orzeczenie ETS w 
sprawie Carpenter. Wytyczne 
KE nie są wiążące.  
 
 
 

47. Art. 32 Artykuł 32 projektu ustawy budzi wątpliwości w dotyczące zgodności z kodeksem 
granicznym Schengen w zakresie, w którym wynika z niego, że możliwe jest 
przekroczenie polskiej granicy na podstawie innych przepisów niż ten kodeks. 
Zgodnie bowiem z art. 3 kodeksu granicznego Schengen, akt ten stosuje się do każdej 
osoby przekraczającej granice wewnętrzne lub zewnętrzne państw członkowskich – 
bez uszczerbku dla praw osób korzystających ze wspólnotowego prawa do 
swobodnego przemieszczania się oraz praw uchodźców i osób ubiegających się o 
ochronę międzynarodową, w szczególności w odniesieniu do zasady non-refoulement. 
Ponadto trzeba mieć na uwadze, że zgodnie z motywem 6 zd. drugim tego kodeksu 
kontrola graniczna leży w interesie nie tylko państwa członkowskiego, na którego 
granicach zewnętrznych jest ona dokonywana, ale w interesie wszystkich państw 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi z 
zastrzeżeniem, iż wymieniony w 
art. 32 – art. 28 budzi 
wątpliwości. Odesłanie do art. 
28 w art. 32 zostanie usunięte. 
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członkowskich, które zniosły kontrolę graniczną na granicach wewnętrznych. 

48. Art. 33 Z art. 33 projektu ustawy wynika, że w razie odmowy wjazdu cudzoziemcowi na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – co do zasady – należy go przekazać do 
państwa trzeciego. Norma taka zdaje się nie znajdować uzasadnienia w przepisach 
kodeksu granicznego Schengen, ani dyrektywy 2008/115/WE. Kwestia ta nie została 
wyjaśniona w uzasadnieniu do projektu ustawy. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi 

49. Art. 34 Wydaje się, że art. 34 projektu ustawy dotyczy kwestii, które zostały uregulowane 
w art. 5 ust. 4 lit. c kodeksu granicznego Schengen, względnie w art. 35 kodeksu 
wizowego. W zakresie uregulowanym tymi przepisami kodeksu, projekt ustawy 
powinien jedynie do nich odsyłać. Wskazanie organów, które będą wykonywały 
zadania, o których mowa w ww. przepisach, jest zabiegiem prawidłowym. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 

50. Art. 39 Zgodnie z art. 39 projektu ustawy posiadacze zezwoleń na przekraczanie granicy 
w ramach małego ruchu granicznego (dalej: „zezwolenie MRG”) są zwolnieni z 
obowiązku posiadania wiz. Przedmiotowe zwolnienie zostało jednakże wprowadzone 
rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym 
państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.U. L 
81 z 21.3.2001, str. 1), więc w przepisie tym powinno znaleźć się takie odniesienie do 
tego rozporządzenia, z którego wynikałoby, że zwolnienie ww. osób z obowiązku 
posiadania wiz wynika z unijnego rozporządzenia, a nie z samej ustawy. 

MSZ (UE) W celu uwzględnienia uwagi 
należałoby skreślić art. 39. 
Decyzja należy do RCL. Przepis 
ten będzie miał charakter jedynie 
informacyjny. 

51. Art. 43 Zgodnie z art. 17 rozporządzenia MRG sankcjom powinny podlegać wszelkie 
przypadki nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz zasad wdrożonych na 
podstawie umów dwustronnych. Sankcje te powinny uwzględniać możliwość 
unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia MRG. Artykuł 43 projektu ustawy, dotyczący 
możliwości unieważnienia zezwolenia MRG, budzi wątpliwości w zakresie zgodności 
w tym przepisem, ponieważ odsyła do art. 288 ust. 1, który dotyczy kwestii, które nie 
mają związku z zasadami małego ruchu granicznego.  
Wydaje się jednak, że odesłanie to dotyczyć może także art. 287 ust. 1., do którego 
w pewnym zakresie odsyła art. 288 ust. 1. W art. 287 ust. 1 projektu ustawy zawarto 
szereg przesłanek, które również nie powinny być uwzględniane przy unieważnianiu 
zezwoleń MRG, ponieważ nie mają związku z zasadami małego ruchu granicznego, 
o których mowa w rozporządzeniu MRG. Należy wśród nich wymienić przede 
wszystkim te ujęte w art. 287 ust. 1 pkt 1-5, 10 i 14, a także „interes Rzeczypospolitej 
Polskiej”, o którym mowa w art. 287 ust. 1 pkt 8. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona poprzez 
zmianę redakcji przepisu. 
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52. Art. 44 W art. 39 projektu stanowi się, że cudzoziemcy zamieszkujący w strefie 
przygranicznej państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską, przekraczający 
granicę w celu pobytu  
w polskiej strefie przygranicznej na podstawie ważnego zezwolenia na przekraczanie 
granicy w ramach małego ruchu granicznego, zwanego dalej „mrg”, na zasadach 
określonych  
w umowie o mrg, zawartej przez Rzeczpospolitą Polską z tym państwem, są zwolnieni 
z obowiązku posiadania wiz.  
W art. 44 projektu wymienia się okoliczności odmowy wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach mrg.   
Należy zauważyć, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o zasadach małego ruchu 
granicznego podpisanej  
w Kijowie dnia 28 marca 2008 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 103, poz. 858): 
„1.Mieszkańcy strefy przygranicznej, przekraczający wspólną granicę Państw 
Umawiających się Stron w ramach małego ruchu granicznego, powinni posiadać 
dokument potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia zdrowotnego (polisę 
ubezpieczeniową, certyfikat), gwarantującej placówce opieki medycznej pokrycie 
poniesionych kosztów leczenia w stanach nagłych i następstw nieszczęśliwych 
wypadków oraz kosztów transportu sanitarnego  
do państwa miejsca stałego zamieszkania. 
2. Dokument, o którym mowa w ustępie 1 niniejszego artykułu, powinien spełniać 
następujące warunki: 
a) być ważny przez cały okres pobytu na terytorium Państwa drugiej Umawiającej się 
Strony, nie krócej jednak niż 14 dni, 
b) potwierdzać wysokość sumy gwarancyjnej ubezpieczenia w kwocie co najmniej 
20 000 euro.” 
Biorąc pod uwagę powyższe uregulowania odnoszące się do obywateli Ukrainy, 
należałoby rozważyć wymienienie w art. 44 projektu - wśród okoliczności 
skutkujących odmową wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach mrg 
- nieposiadanie dokumentu, o którym mowa w art. 13 ww. Umowy z Ukrainą, tj. 
dokumentu potwierdzającego polisę ubezpieczenia zdrowotnego, gwarantującego 
pokrycie poniesionych kosztów leczenia w stanach nagłych  
i następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów transportu sanitarnego do 
państwa miejsca stałego zamieszkania. 
Warto zauważyć, iż analogiczna Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Federacji Rosyjskiej o zasadach małego ruchu granicznego, podpisana w 
Moskwie dnia 14 grudnia 2011 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 814) nie przewiduje takiego 
wymogu, ponieważ w osobnej umowie strona polska oraz rosyjska zobowiązały się do 

MZ Uwzględnienie uwagi wymaga 
aprobaty MSZ ze względu na 
brzmienie art. 9 rozporządzenia 
931/2006 
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pokrywania kosztów leczenia – w przypadku nagłych zachorowań i nieszczęśliwych 
wypadków – obywateli drugiej strony na całym terytorium obu stron, a więc również 
w obszarze przygranicznym. 
Jak wynika z danych posiadanych przez Ministerstwo Zdrowia: 
1) podmioty lecznicze, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa 
Podkarpackiego, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., udzieliły 
świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych obywatelom Ukrainy w 98 
przypadkach; ich łączny koszt wyniósł 131.878,26 zł; z tego w 37 przypadkach ww. 
podmioty nie uzyskały zwrotu poniesionych kosztów, na łączną kwotę 62.601,51 zł, 
co stanowi ponad 47%. całkowitych kosztów udzielonych świadczeń; 
2) podmioty lecznicze, których organem założycielskim jest Samorząd Województwa 
Lubelskiego, w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2012 r., udzieliły 230 razy 
świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych obywatelom Ukrainy, przebywającym 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach małego ruchu granicznego; ich 
łączny koszt wyniósł 103.585,44 zł; z tego w 203 przypadkach (88 proc. przypadków 
udzielenia świadczeń) ww. podmioty nie uzyskały płatności, na łączną kwotę 
53.136,88 zł., co stanowi ponad 51% całkowitych kosztów udzielonych świadczeń. 
Powyższe (niepełne) dane wskazują, że mimo wymogu posiadania podróżnego 
ubezpieczenia medycznego, zapisanego w polsko-ukraińskiej umowie o mrg, wciąż 
w dużym procencie przypadków podmioty lecznicze nie uzyskują płatności za 
świadczenia zdrowotne udzielone obywatelom Ukrainy. 
Proponuję zatem w art. 44 ust. 1 projektu dodać pkt 8 w brzmieniu: 
„8) nie posiada dokumentu potwierdzającego polisę ubezpieczenia zdrowotnego, 
gwarantującego pokrycie poniesionych kosztów leczenia w stanach nagłych i 
następstw nieszczęśliwych wypadków oraz kosztów transportu sanitarnego do państwa 
miejsca stałego zamieszkania – jeśli właściwa umowa o małym ruchu granicznym tak 
stanowi.”. 

53. Art. 44 ust. 1 
pkt 7 

przepis ten wymienia podstawy wydania odmowy wjazdu cudzoziemca w ramach 
małego ruchu granicznego z uwagi m. in. na możliwość zagrożenia dla 
bezpieczeństwa państwa. Stwierdzić jednak należy, iż w projekcie nie wskazano w 
jaki sposób przesłanka ta będzie ustalana, w szczególności nie wskazano czy i od 
jakich organów uzyskiwane będą istotne w tej kwestii informacje; 

ABW Będzie ustalana na podstawie 
zebranego w sprawie materiału 
dowodowego w szczególności: 
- informacje zgromadzone w 
dostępnych bazach danych; 
- wymiana informacji między 
służbami wykonującymi zadania 
z zakresu bezpieczeństwa 
państwa. 
Przedmiotowe czynności SG 
będzie realizować na podstawie 
przepisów ustawy o Straży 
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Granicznej oraz art. 36 projektu. 

54. Art. 45 ust. 3 W art. 45 ust. 3 – zasadne byłoby uwzględnienie możliwości wprowadzenia trybu 
odwoławczego od decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na przekraczanie granicy 
w ramach małego ruchu granicznego, uregulowanego analogicznie do procedury 
odwoławczej w przypadku wizy; 

MSZ Uwaga uwzględniona 

55. Art. 47 ust. 1 
pkt 1 lit. d i 

lit. e 

Zapisy art. 47 ust. 1 pkt 1 lit d oraz e wydają się być niedoprecyzowane. Odpowiednio, 
zgodnie z: 

- ust. 1 pkt 1 lit d, zezwolenia mają być długoterminowe i wielokrotne, 
przepis nie precyzuje jednak postępowania w sytuacji, gdy pojawia się nowy cel 
podróży. 
- ust 1 pkt 1 lit e, przepis dotyczy tylko sytuacji częstego przekraczania granicy, nie 
reguluje natomiast sytuacji jednokrotnego przekroczenia granicy. 

M. Sportu Uwaga uwzględniona w zakresie 
lit. d poprzez jej wykreślenie. 
 
- lit. e - zasadą jest, że 
zezwolenie służy do 
wielokrotnych podróży 

56. art. 47 ust. 1 
pkt 1 lit. f 

wskazane jest rozważenie, czy  konieczne jest podawanie w każdym przypadku 
danych dotyczących osób lub instytucji odwiedzanych przez cudzoziemca w ramach 
małego ruchu granicznego. Należy przy tym zauważyć, że niejednokrotnie 
cudzoziemiec nie odwiedza żadnych firm ani instytucji, dlatego właściwe byłoby 
dodanie poprzedzenie tego przepisu sformułowaniem „jeśli dotyczy” 

MSZ Przepis reguluje tylko zawartość 
formularza a nie określa 
obowiązku cudzoziemcado 
wypełniania wszystkich jego 
pól, jeżeli nie mają one  
zastosowania w danej sytuacji.  

57. Art. 47 ust. 2 W związku z wprowadzeniem art. 47 ust. 2 zasadne wydaje się rozważenie 
umieszczenia przepisów intertemporalnych regulujących wprowadzanie biometrii w 
zakresie zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego; 

MSZ Uwaga  uwzględniona w art. 481 
 

58. art. 48 ust. 1 Należy ponadto zauważyć, że art. 48 ust. 1 powtarza prawo unijne, a konkretnie art. 7 
ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 
grudnia 2006 ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 
zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego 
postanowienia Konwencji z Schengen. Proponuje się usunięcie tego przepisu; 

MSZ  Uwaga uwzględniona poprzez 
zmianę redakcji art. 48 ust. 1. 
Użycie w art. 7 ust. 3 
rozporządzenia nr 1931/2006 
Parlamentu Europejskiego i 
Rady z dnia 20 grudnia 2006 
ustanawiającego przepisy 
dotyczące małego ruchu 
granicznego na zewnętrznych 
granicach lądowych państw 
członkowskich i zmieniającego 
postanowienia Konwencji z 
Schengen wyrazu „co najmniej” 
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stanowi, iż koniecznym jest 
enumeratywne określenie w 
prawie krajowym elementów 
jakie zamieszcza się w 
zezwoleniu na przekraczanie 
granicy w ramach małego ruchu 
granicznego. 

59. Art. 48 ust. 1 
pkt 1 

Artykuł 48 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy budzi wątpliwości w zakresie jego zgodności 
z art. 7 ust. 3 oraz art. 8 ust. 1 rozporządzenia MRG w związku z art. 4a i 4b 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiające 
jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (dalej: 
„rozporządzenie 1030/2002”) (Dz. U. L 157 z 15.6.2002, str. 1). Zezwolenie MRG 
powinno zawierać fotografię oraz biometryczny wizerunek twarzy i odciski palców, 
jednakże wynika to bezpośrednio z ww. przepisów rozporządzeń unijnych, których 
treści nie powinno się przepisywać do ustaw krajowych. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona w zakresie 
rozporządzenia w sprawie mrg 
poprzez odesłanie do art. 7 ust. 3 
tego aktu. W zakresie obrazu 
linii papilarnych decyzja czy 
należy w tym zakresie odesłać 
czy wskazać w tym przepisie 
wprost pozostaje do decyzji 
RCL.  

60. Art. 51 ust. 2 
pkt 2 

W art. 51 ust. 2 pkt 2 proponuje się wyłączyć z kręgu osób wystawiających 
zaproszenie studentów oraz wprowadzić dodatkowe kryterium co do dochodów 
zapraszających cudzoziemców poprzez dodanie zapisu o posiadaniu stabilnego i 
regularnego źródła dochodu (tak jak jest to określone przy pobycie czasowym 
cudzoziemców). 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona brak 
jest uzasadnienia dla wyłączenia 
studentów z kręgu osób 
wystawiających zaproszenia. 
 Uwaga nieuwzględniona. 
Pojęcie stabilnego i regularnego 
dotyczy cudzoziemców i ma na 
celu sprawdzanie czy 
cudzoziemiec spełnia przesłanki 
pobytu.  

61. Art. 51 ust. 2 
pkt 3 

W art. 51 ust. 2 pkt 3 proponuje się w przypadku firm zakładanych przez 
cudzoziemców ograniczyć możliwość wystawiania zaproszeń tylko do spółek o 
podwyższonym kapitale, a w przypadku cudzoziemców prowadzących firmę na 
zasadach wpisu do CEDiG wprowadzić wymóg minimum 5-letniego pobytu 
cudzoziemca w Polsce (obecnie cudzoziemiec, który dopiero co przyjechał do Polski i 
otworzył firmę może od razu składać wnioski o zaproszenie). Ponadto należałoby 
określić wysokość kapitału założycielskiego i wysokość dochodów w kwocie, która 
pokrywałaby koszty utrzymania firmy, właściciela firmy i zaproszonego cudzoziemca 
oraz ilość osób w roku kalendarzowym jaką może zaprosić osoba zapraszająca. 
Dodatkowo pragniemy zasygnalizować konieczność ustawowego (lub w przepisach 
wykonawczych) określenia wysokości środków finansowych posiadanych przez 
zapraszającego (np. w odniesieniu do minimum socjalnego lub minimalnej płacy). 
Obecnie jednym z najczęściej wyłudzanych dokumentów, wykorzystywanych w 

Woj. Dolnośląski Uwagi nieuwzględnione 
Zaproponowane rozwiązania 
prawne byłyby zbytnio 
kazuistyczne.  
Kwestia środków jakie powinien 
posiadać zapraszający, aby 
udokumentować, iż posiada 
wystarczające na pokrycie 
kosztów planowanego pobytu 
zapraszanego cudzoziemca w 
Polsce będzie regulowana w 
akcie wykonawczym. 



26 
 

innym niż deklarowanym celu, jest zaproszenie wizowe. 

62. Art. 52 W art. 52 regulującym katalog odmów udzielenia zaproszenia, należałoby dodać 
zapis o odmowie udzielenia zaproszenia, jeżeli cudzoziemiec figuruje w SIS. 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona  
Zaproszenie jest również 
dokumentem uprawniającym do 
ubiegania się o wizę krajową, 
natomiast fakt figurowania 
danych w SIS nie jest podstawą 
do automatycznej odmowy 
wydania wizy krajowej.  

63. Art. 52 Dodanie przesłanki w sprawie odmowy wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń 
lub unieważnienia zaproszenia, tj.: „okoliczności sprawy wskazują, że cel wjazdu i 
pobytu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Polski będzie inny niż deklarowany 
przez zapraszającego” 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona  

64. Art.52 pkt 3 przepis dot. odmowy oraz unieważniania zaproszeń m. in. ze względu  
na zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa. Uwaga analogiczna do uwagi do art. 44 
ust. 1 pkt 7 - Stwierdzić jednak należy, iż w projekcie nie wskazano w jaki sposób 
przesłanka ta będzie ustalana, w szczególności nie wskazano czy i od jakich organów 
uzyskiwane będą istotne w tej kwestii informacje; 

ABW Przesłanka będzie ustalana na 
podstawie zebranych w sprawie 
dowodów 

65. Art. 53 ust. 1 Zmiana zapisu art. 53 ust. 1 na następujący: „zaproszenie uzyskuje ważność z dniem 
wpisania go do ewidencji zaproszeń i okres jego ważności nie może przekraczać 1 
roku” 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona  
Zaproszenie będzie wystawiana 
na konkretną ilość dni i 
cudzoziemiec będzie miał 
możliwość wykorzystania 
zaproszenia w ciągu roku.  

66. art. 53 ust. 1 Proponuje się nadać następujące brzmienie art. 53 ust. 1:  
 

„Zaproszenie uzyskuje ważność z dniem wpisania go do ewidencji zaproszeń i jest 
ważne w okresie, na jaki zapraszający zaprasza cudzoziemca”.  
Celem takiej modyfikacji przepisu jest wykluczenie sprzeczności pomiędzy obecnym 
brzmieniem projektowanego przepisu a art. 56 pkt 6; 
 

MSZ Uwaga  nie uwzględniona 
Okres ważności zaproszenia 
należy odróżniać od  określenia 
czasu na który się zaprasza 
cudzoziemca. Okres ważności 
zaproszenia będzie również 
wskazywany w zaproszeniu (art. 
56 pkt 9). Określenie czasu, na 
który zapraszający zaprasza 
cudzoziemca będzie na 
zaproszeniu określany liczbą 
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dni, a nie jak dotychczas datami. 
Wzór zaproszenia będzie 
określało rozporządzenie, o 
którym mowa w art. 59. 

67. Art. 53 ust. 2 
pkt 2 lit. a 

Doprecyzowanie art. 53 ust. 2 pkt lit. a w następujący sposób: „liczbie cudzoziemców 
zaproszonych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku o wpisanie zaproszenia 
do ewidencji zaproszeń” 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona 

68. Art. 54 ust. 2 Art. 54 ust 2 w obecnym kształcie będzie polem do nadużyć ze strony zapraszającego 
jak i zapraszanego. 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona ze 
względu na brak uzasadnienia 
propozycji zmian.  
 

69. Art. 55 pkt 2 W art. 55 pkt 2 proponuje się ustawowe określenie wysokości środków finansowych 
dla zapraszającego (np. nie mniej niż minimalne wynagrodzenie osoby zatrudnionej, 
ewentualnie nie niższe niż wskaźnik od którego przysługuje zasiłek z pomocy 
społecznej oraz koszty powrotu do kraju pochodzenia, tj. co najmniej 200zł, 500 zł lub 
2500 zł, tak jak przy pobycie czasowym studentów). 

Woj. Dolnośląski Uwaga jest uwzględniona 
poprzez wprowadzenie 
stosownych rozwiązań w akcie 
wykonawczym.  

70. Art. 56 pkt 5 Dodanie w art. 56 pkt 5 następującego zapisu: „adres miejsca zakwaterowania w 
Polsce zapraszanego cudzoziemca” 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona 

71. Art. 56 pkt 6 W art. 56 pkt 6 proponuje dodać w tym artykule imię ojca osoby zapraszanej, jako 
przesłankę ułatwiającą identyfikację cudzoziemca oraz ograniczenie wystawiania 
zaproszenia tylko na jedną osobę, bez wpisywania dzieci, rodzeństwa, rodziców. 
 
 Należy przyjąć zasadę jeden dokument (zaproszenie) wystawiany dla jednej osoby. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 
Poprzez uzupełnienie zawartości 
formularza- art. 53 ust. 2 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 

72. Art. 59 W art. 59 rozszerzenie delegacji dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 
określenia w drodze rozporządzenia katalogu dokumentów potwierdzających 
wysokość środków, które powinien posiadać zapraszający. Zasadne byłoby stworzenie 
odrębnych katalogów dokumentów dla osób fizycznych oraz dla osób prawnych i 
jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej; 

Woj. Małopolski Uwaga nieuwzględniona, 
ponieważ omawiany katalog 
byłby bardzo trudny do 
stworzenia. 

73. art. 61 ust. 1 W art. 61 ust. 1 proponuje się zastąpienie sformułowania „dłużej niż 3 miesiące” 
następującym: „dłużej niż 90 dni”; 

MSZ Uwaga uwzględniona 
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74. art. 62 ust. 1 W art. 62 ust. 1 proponuje się połączenie celów wydania wizy Schengen zawartych w 
pkt 3, 4 i 7 jako „prowadzenia działalności gospodarczej, kulturalnej lub sportowej” i 
w pkt 9, 10, 11, 12, 13 jako ”dydaktycznym, odbycia studiów lub prowadzenia badań 
naukowych”, a także przeniesienie treści pkt 21 przed pkt 19, tak aby umiejscowienie 
w ustawie celu repatriacji poprzedzało cel, jakim jest przybycie na terytorium RP jako 
członek najbliższej rodziny repatrianta; 

MSZ Uwaga nie uwzględniona 
Projekt jest zgodny z 
założeniami przyjętymi po 
uwzględnieniu uwag 
zainteresowanych organów 

75. art. 62 Możliwe cele wydawania wiz Schengen zostały określone w załączniku II do kodeksu 
wizowego, więc regulowanie tej kwestii w art. 62 projektu ustawy wydaje się zbędne. 

MSZ (UE) Uwaga nie jest słuszna. 
Załącznik II nie określa bowiem 
celów wydawania wiz Schengen 
a jedynie niewyczerpujący 
wykaz dokumentów 
uzupełniających związanych 
m.in. z przykładowo 
wskazanymi celami podróży. 

76. Art. 62 ust. 1 
pkt 9 

proponuję, aby ujednolicić brzmienie pkt 9 z brzmieniem art. 97 ust. 3 pkt 1 lit. e oraz 
przepisów Rozdziału 6 w Dziale V projektowanej ustawy, w odniesieniu do zamiennie 
występujących wyrażeń „odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia” 
i „kształcenie się na studiach wyższych lub doktoranckich”; 

MNiSW Uwaga uwzględniona 

77. Art. 62 ust. 1 
pkt 13 

proponuję, aby pkt 13 otrzymał brzmienie: „13) prowadzenia badań naukowych lub 
prac rozwojowych;”. Zmianę polegającą na dodaniu po wyrazach „prowadzenia badań 
naukowych” wyrazów „lub prac rozwojowych” proponuję wprowadzić konsekwentnie 
w dalszych przepisach projektowanej ustawy. 
Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. z 2012 r. Nr 572 i 742) – na zasadach określonych w tej ustawie 
cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne 
formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach 
rozwojowych. Aby cudzoziemiec mógł skorzystać z przysługującego mu prawa do 
uczestniczenia w pracach rozwojowych, musi uzyskać odpowiednie zezwolenie na 
pobyt na terytorium RP, na podstawie przepisów o cudzoziemcach. Powyższa zmiana 
jest uzasadniona koniecznością zapewnienia możliwości skutecznego korzystania 
z ww. prawa oraz spójności przepisów obydwu ustaw. 

MNiSW Uwaga uwzględniona w zakresie 
wiz 
 
W zakresie dotyczącym 
zezwolenia wymaga dyskusji na 
konferencji w związku z 
brzmieniem dyrektywy  Rady 
2005/71/WE 

78. Art. 63 Art. 63 odsyła do rozporządzenia, podczas gdy należałoby rozważyć wprowadzenie do 
integralnego tekstu ustawy jednoznacznego sformułowania, wskazującego na to, że 
legitymacje wydawane przez MSZ zastępują wizę i zezwolenie na pobyt (art. 2 pkt 1, 
ze względu na wyszczególnienie szeregu wyłączeń, nie jest wystarczająco jasny w tym 
zakresie). 

MSZ Uwaga zostanie uwzględniona 
jeżeli MSZ przedstawi konkretne 
propozycje przepisów 
dotyczących wydawania 
legitymacji czym jest 
legitymacja, kto ja wydaje, 
warunki wydania, odmowy 
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cofnięcia, unieważnienia, 
konsultacji z art. 25 KWS i 
propozycji rozmieszczenia tych 
przepisów w odpowiednim 
dziale projektu ustawy 

79. art. 63 pkt 3, 
art. 65, art. 
67 ust. 4 i 5, 
art. 81 ust. 1 

pkt 1 

Artykuł 18 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. 
między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec 
oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach (dalej: „KW Schengen”) (Dz. U. UE. L z 2000 r. Nr 239, poz. 19, z późn. 
zm.) stanowi, że wizy krajowe wydawane są w formie jednolitego formularza 
wizowego określonego w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 
r. ustanawiającym jednolity formularz wizowy (dalej: „rozporządzenie 1683/95”) (Dz. 
Urz. WE L 164 z 14.7.1995, str. 1), przy czym w nagłówku podaje się kategorię wizy 
oznaczoną literą „D”, wypełnia się je zgodnie z odpowiednimi przepisami załącznika 
VII do kodeksu wizowego. W związku z tym wątpliwości dotyczące zgodności z 
prawem unijnym mogą budzić następujące przepisy w zakresie, w którym dotyczą wiz 
krajowych: art. 63 pkt 3, art. 65, art. 67 ust. 4 i 5, art. 81 ust. 1 pkt 1 (w zakresie 
wprowadzania kategorii i oznaczeń wiz nie przewidzianych w ww. aktach). Możliwe 
jest jedynie zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w polu „uwagi”. 

MSZ (UE) W zakresie art. 63 pkt 3 uwaga 
jest niezrozumiała. Szczegółowe 
oznaczenia wiz Schengen lub 
wiz krajowych dot. danej 
kategorii cudzoziemców wpisuje 
się w naklejce wizowej w polu 
„uwagi”. Te szczegółowe 
oznaczenia określa prawo 
krajowe. W celu uwzględnienia 
tej uwagi proponujemy usunięcie  
art. 65. Zmianie ulegnie art. 67 
ust. 4 i 5 tak, aby nie 
wprowadzał określenia wiza 
dyplomatyczna i służbowa. W 
art. 81 ust. 1 pkt 1 zmianie 
ulegnie redakcja poprzez 
doprecyzowanie, że chodzi o 
oznaczenia celów wydania wiz. 
Takie szczegółowe oznaczenia 
wpisuje się w naklejce wizowej 
w polu „uwagi”. Określa je 
prawo krajowe. 

80. art. 63 pkt 3, 
art. 65, art. 

67 ust. 4 oraz 
art. 81 ust. 1 

Odnośnie do art. 63 pkt 3, art. 65, art. 67 ust. 4 oraz art. 81 ust. 1 projektu ustawy 
pragnę zauważyć, że ani kodeks wizowy, ani rozporządzenie 1683/95 nie wprowadza 
odmiennych kategorii lub oznaczeń dla wiz Schengen wydawanych członkom 
personelu misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych. Możliwe jest jedynie 
zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w polu „uwagi”. 

MSZ (UE) W zakresie art. 63 pkt 3 uwaga 
jest niezrozumiała. Szczegółowe 
oznaczenia wiz Schengen lub 
wiz krajowych dot. danej 
kategorii cudzoziemców wpisuje 
się w naklejce wizowej w polu 
„uwagi”. Te szczegółowe 
oznaczenia określa prawo 
krajowe.  W celu uwzględnienia 
tej uwagi proponujemy usunięcie  
art. 65. Zmianie ulegnie art. 67 
ust. 4 i 5 tak, aby nie 
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wprowadzał określenia wiza 
dyplomatyczna i służbowa. W 
art. 81 ust. 1 pkt 1 zmianie 
ulegnie redakcja poprzez 
doprecyzowanie, że chodzi o 
oznaczenia celów wydania wiz. 
Takie szczegółowe oznaczenia 
wpisuje się w naklejce wizowej 
w polu „uwagi”. Określa je 
prawo krajowe.   

81. Art. 64 ust. 2 Artykuł 64 ust. 2 projektu ustawy, w zakresie, w którym dotyczy wiz Schengen, jest 
niezgodny z prawem unijnym, ponieważ dotyczy kwestii, które zostały już 
uregulowane m. in. w art. 24 kodeksu wizowego. 

MSZ (UE)  
Przepis uwzględnia sytuację 
wydania wizy w celu 
wykonywania pracy. Kodeks 
wizowy nie zawiera takich 
szczegółowych regulacji 
odnoszących się do konkretnego 
celu wydania wizy. Cele 
wydania wizy Schengen określa 
prawo krajowe. Oznaczenia 
celów wydania wizy wpisuje się 
w naklejce wizowej w polu 
„uwagi”. 

82. art. 65 W art. 65 konieczne jest dostosowanie terminologii odnoszącej się do kategorii osób 
uprawnionych do otrzymania wizy dyplomatycznej lub służbowej do nazewnictwa 
przyjętego w Konwencji Wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych oraz Konwencji 
Wiedeńskiej o stosunkach konsularnych (np. w obecnym brzmieniu art. 65 ust. 1 
używa się nieścisłego pojęcia „członek personelu misji dyplomatycznej”). 

MSZ Uwaga uwzględniona 

83. art. 66 ust. 1 
pkt 7 i nn. 

W art. 66 ust. 1 pkt 7 i nn. proponuje się zmianę struktury przepisu: pkt 7 lit. a 
zostanie zmieniony na pkt 7; pkt 7 lit. b na pkt 8; pkt 8 na pkt 9; pkt 9 na pkt 10; 
 
 
 proponuje się ponadto dodanie pkt 11 o następującej treści: „poprzednia wiza 
wykorzystana została niezgodnie z jej przeznaczeniem.”.  
 
 
 
 
 

MSZ Uwaga nie uwzględniona. 
Taka konstrukcja jest przyjęta w 
całej ustawie nie a potrzeby jej 
zmiany 
 
 
Polskie prawo dopuszcza pracę 
na podstawie wizy wydanej w 
innym celu niż wykonywanie 
pracy, można też ubiegać się  
przebywając na podstawie wizy 
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Proponuje się również zmianę formuły wprowadzającej przepis na następującą: 
„Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna 
z poniższych przesłanek:” oraz usunięcie spójników „lub” zamykających brzmienia 
poszczególnych punktów tegoż ustępu; 

o udzielenie zezwolenia  na 
pobyt czasowy ze względu na 
inny cel niż określony w 
wizie.Przepis stwarzałby 
ponadto za duże pole do 
uznaniowości. W przypadku  
naruszenia celu wizy każdej 
kolejnej wizy trzeba by było 
odmówić 
 
Uwaga do decyzji RCL 

84. Art. 67 ust. 1, 
ust. 4 pkt 2 i 

ust. 5 

Artykuł 67 ust. 1, ust. 4 pkt 2 i ust. 5 projektu ustawy, w zakresie wydawania wiz 
Schengen przez konsula, dotyczy zagadnienia, które zostało uregulowane w art. 4 ust. 
1 oraz art. 6 kodeksu wizowego, więc jest to rozwiązanie niewłaściwe – wobec 
ogólnego zakazu przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do ustaw krajowych. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. Przepisy 
te będą odnosić się tylko do 
wizy krajowej. 

85. Art. 67 ust. 3 Artykuł 67 ust. 3 projektu ustawy dotyczy zagadnienia, które zostało uregulowane 
w art. 11 kodeksu wizowego, więc jest to rozwiązanie niewłaściwe – wobec ogólnego 
zakazu przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do ustaw krajowych. 

MSZ (UE)  MSZ odstąpił od tej uwagi 
(uwaga 26) 

86. art. 67 ust. 6 Proponuje się nadanie następującego brzmienia art. 67 ust. 6:  „Wizę krajową, o której 
mowa w art. 62 ust. 1 pkt  5 lub 6, wydaje lub odmawia wydania konsul właściwy ze 
względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca 
przebywającego legalnie na terytorium innego państwa Unii Europejskiej, państwa 
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej – 
konsul, którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił 
złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania”; 

MSZ Uwaga może być uwzględniona 
jeżeli MSZ porozumie się z 
MPiPS 

87. Art. 68 oraz 
art. 69 ust. 1 

Artykuł 68 oraz art. 69 ust. 1 projektu ustawy dotyczy kwestii, które zostały już 
uregulowane w art. 22 kodeksu wizowego, więc odpowiednim rozwiązaniem wydaje 
się odesłanie do tego przepisu oraz wskazanie organu właściwego do wykonania 
zadań, o którym mowa w tym przepisie – w tym przypadku Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców.  
Jednocześnie trzeba wskazać, że art. 68 ust. 2 zd. 2 jest niezgodny z art. 22 ust. 2 
kodeksu wizowego, ponieważ wiąże skutek w postaci „braku sprzeciwu innego 
państwa członkowskiego” – w zakresie wydania wizy określonym kategoriom osób – 
z bezczynnością polskiego organu, podczas gdy powinien on wynikać z ewentualnej 
bezczynności organu tego państwa członkowskiego. 

MSZ (UE) W art. 68 ust. 1 regulowana jest 
tylko kwestia właściwości 
organów czyli Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców. W celu 
uwzględnienia uwagi zmianie 
uległa redakcja ust. 2 w art. 68. 
W art. 69 regulujemy tylko 
właściwość organów. 
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88. art. 69 ust. 2 
oraz art. 70 
ust. 1 pkt 1 

W odniesieniu do art. 69 ust. 2 projektu ustawy trzeba zauważyć, że art. 22 kodeksu 
wizowego dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy państwo członkowskie wymaga, na 
podstawie art. 4 ust. 5 w zw. z art. 22 ust. 1 kodeksu wizowego, aby organy centralne 
innych państw członkowskich zasięgały opinii jego organów centralnych przy 
rozpatrywaniu wniosków złożonych przez obywateli niektórych państw trzecich lub 
obywateli tych państw należących do szczególnych kategorii. Artykuł 32 ust. 1 lit. a 
pkt vi kodeksu wizowego dotyczy natomiast informacji, które są wprowadzane do 
Wizowego Systemu Informacyjnego na podstawie art. 12 ust. 2 lit. a pkt vi 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. w sprawie Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych 
pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie 
w sprawie VIS) (Dz. Urz. WE L 218 z 13.8.2008, str. 60). Na podstawie art. 15 
rozporządzenia w sprawie VIS organy wizowe mają dostęp do tych informacji podczas 
wydawania wizy bez konieczności występowania o opinię innego państwa 
członkowskiego.  
Procedura opisana w art. 22 kodeksu wizowego, do którego odsyła art. 69 projektu 
ustawy, powinna w związku z tym dotyczyć sytuacji, gdy Rzeczpospolita Polska 
złożyła odpowiednie oświadczenie, na podstawie którego wymaga, by pozostałe 
państwa członkowskie zwracały się do polskich organów o opinię przy rozpatrywaniu 
wniosków złożonych przez obywateli określonych państw trzecich lub obywateli tych 
państw należących do szczególnych kategorii. Nie dotyczy ona opinii na temat 
zagadnień, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a pkt vi kodeksu wizowego, ponieważ 
do tych informacji organy wizowe mają dostęp w ramach Wizowego Systemu 
Informacyjnego.  
Podobna uwaga dotyczy art. 70 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy, ponieważ wymóg 
zasięgnięcia opinii polskich organów mógłby istnieć wówczas, gdyby Rzeczpospolita 
Polska wymagała zwrócenia się do jej organów o taką opinię w przypadku wszystkich 
obywateli określonego państwa trzeciego lub obywateli tego państwa należącego do 
szczególnych kategorii (art. 22 kodeksu wizowego), a nie w przypadku konkretnych, 
pojedynczych osób, którym odmówiono wydania wizy, ponieważ nie przedstawiły 
potwierdzenia co do celów i warunków planowanego pobytu (art. 32 ust. 1 lit. a pkt ii 
kodeksu wizowego), czy też są uważane za osoby, których obecność stanowi 
zagrożenie dla porządku publicznego itp. (art. 32 ust. 1 lit. a pkt vi kodeksu 
wizowego).  
Uzasadnienie projektu ustawy nie zawiera odpowiednich wyjaśnień w powyższym 
zakresie. 

MSZ (UE)  
 
MSZ odstąpił od tej uwagi 
(uwaga 28) 
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89. art. 69 W art. 69 proponuje się dodać ust. 5 o następującej treści: „Instytucje wymienione w 
ust. 2 mogą prowadzić zbiory danych na potrzeby wydawania opinii”; 

MSZ Uwaga nie uwzględniona 
 
Brak rozwiązań legislacyjnych 
dotyczących zawartości zbiorów, 
podmiotu odpowiedzialnego za 
administrowanie danymi oraz 
określenia sposobu i miejsca  ich 
prowadzenia 

90. art. 69 ust. 4 Wydaje się, że odesłanie w art. 69 ust. 4 projektu ustawy do art. 25 kodeksu wizowego 
nie jest potrzebne, ponieważ art. 25 odsyła do procedury określonej w art. 22 kodeksu 
wizowego, a nie stanowi odrębnej procedury konsultacji, wymagającej wskazania 
innych organów niż te, o których mowa w art. 68 projektu ustawy. 

MSZ (UE)  
MSZ odstąpił od tej uwagi 
(uwaga 29) 

91. Art. 69 ust. 3 
oraz art.70 

ust. 4 

przepisy te określają terminy na przekazanie opinii  m. in. przez Szefa ABW w 
sprawie wniosku o wydanie wizy Schengen.  
W ocenie ABW termin 5 dni jest wystarczający na dokonanie tej czynności, ale tylko 
w sytuacji gdy nie wypadają one w dni ustawowo wolne od pracy. Wobec powyższego 
proponujemy, aby w przepisach tych dookreślono, iż termin na udzielenie żądanych 
informacji wynosił 5 dni roboczych; 

ABW Projekt opiera się na założeniach 
uzgodnionych z ABW a terminy 
warunkuje kodeks wizowy 
 

92. Art. 70 ust. 4 Agencja Wywiadu proponuje również jednoznaczne przesądzenie w treści art. 70 ust. 
4 projektu ustawy, czy wyrażenie opinii przed przekazaniem informacji, czy wobec 
cudzoziemca zachodzą okoliczności odmowy wydania wizy Schengen, o których 
mowa w art. 32 ust. 1 lit. A tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 
następuje w trybie przepisów art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). 

AW Uwaga uwzględniona 
 
Zmiana redakcji przepisów 
dotyczących konsultacji  
wizowych zamiast o opinii 
będzie mowa o udzieleniu 
informacji 
 

93. Art. 70 ust. 5 
pkt. 2 

przepis ten dotyczy możliwości zwrócenia się przez konsula do Szefa Urzędu ds. 
Cudzoziemców o informacje dot. przeciwwskazania do wydania wizy krajowej. 
Zdaniem ABW wszystkie wnioski o wydanie wiz krajowych powinny być 
konsultowane pod kątem ewentualnych zagrożeń dla obronności, bezpieczeństwa 
państwa, ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interesów RP, jak 
również w przypadku nieuzasadnienia przez cudzoziemca celu oraz warunków 
planowanego pobytu. Wobec powyższego zasadnym jest wyłączenie tego punktu w 
odrębną jednostkę redakcyjną i nadanie jej brzmienia: 

„6. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy krajowej zwraca się do 
Szefa Urzędu o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca zachodzą 
okoliczności odmowy wizy krajowej, o których mowa w art. 66 ust. t pkt 5 
lub 8.” 

W ocenie ABW brak obowiązku sprawdzenia cudzoziemców pod katem zagrożeń dla 

ABW Uwaga nieuwzględniona. 
Propozycja obowiązkowych 
konsultacji wszystkich wiz 
krajowych nie była przewidziana 
w założeniach. Jej 
uwzględnienie oznaczałoby zbyt 
duże obciążenie dla wszystkich 
organów zaangażowanych w 
konsultacje. 
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kraju, czy też samej wiedzy o ich wjeździe może utrudnić wykonywanie ustawowych 
zadań przez służby odpowiedzialne za sferę bezpieczeństwa państwa; 

94. Art. 74 ust. 1 
pkt 1 

Artykuł 74 ust. 1 pkt 1 w zakresie, w którym odsyła do art. 25 ust. 4 kodeksu 
wizowego nie jest zgodny z tym przepisem, ponieważ art. 25 ust. 4 stanowi, że 
informacje, o których mowa w tym artykule, powinny być przekazywane przez organy 
centralne państw członkowskich, podczas gdy konsul nie jest organem centralnym. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona poprzez 
wskazanie w miejsce konsula – 
ministra właściwego do spraw 
zagranicznych. 

95. Art. 76 ust. 1 
i art. 94 ust. 2 

Artykuł 76 ust. 1 i art. 94 ust. 2 projektu ustawy dotyczą kwestii, która została wprost 
uregulowana artykułem 32 ust. 2 kodeksu wizowego, więc jest to rozwiązanie 
niezgodne z prawem unijnym wobec ogólnego zakazu przenoszenia przepisów 
rozporządzeń unijnych do ustaw krajowych. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona poprzez 
wprowadzenie odniesienia tylko 
do wiz krajowych. 
Art. 94 ust. 2 nie dotyczy wiz 
Schengen. 

96. art. 77 ust. 2 i 
art. 93 ust. 2 

Odnośnie do art. 77 ust. 2 i art. 93 ust. 2 projektu ustawy pragnę zauważyć, że 
Komisja Europejska, w ramach nieformalnego postępowania dotyczącego naruszeń 
prawa unijnego przez państwa członkowskie, w sprawie EU Pilot nr 3747/12/HOME, 
zwróciła uwagę na zbyt krótki termin na złożenie wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy przez konsula w sprawie wydania wizy. W odpowiedzi Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych stwierdziło, że w ramach prac nad projektem ustawy o cudzoziemcach 
rozważana jest możliwość przedłużenia z 7 do 14 dni tego terminu. W związku z 
powyższym uprzejmie proszę o wprowadzenie tych zmian do art. 77 projektu ustawy. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. Terminy 
zostały wydłużone. 

97. art. 77 ust. 2 W art. 77 ust. 2 – zasadne jest wydłużenie terminu na złożenie przez cudzoziemca 
wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o wydanie wizy z 7 do 14 dni. Ponadto 
proponuje się dodanie do przedmiotowego artykułu ust. 3 o następującej treści: 
„Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2., w terminie 7 dni”; 

MSZ Uwaga uwzględniona 

98. Art. 78 ust. 1 
pkt 1 

przepis określający elementy wniosku o wydanie wizy należy uzupełnić o kolejny, 
zgodnie z którym cudzoziemiec będzie zobowiązany do wskazania posiadanego 
numeru telefonu; 

ABW Uwaga uwzględniona  
Mieści się w odesłaniu do art. 13 

99. art. 78 ust. 1 
pkt 3 lit. d 

W art. 78 ust. 1 pkt 3 lit. d – proponuje się dodanie po słowach „inne okoliczności 
podane we wniosku” następującego sformułowania: „a w szczególności wiarygodność 
deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przed upływem terminu ważności wizy”; 

MSZ Uwaga uwzględniona 

100. art. 78 ust. 1 
pkt 1 lit. f do art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. f: 

proponuję, aby po wyrazach „nazwę i adres szkoły” dodać wyrazy „lub uczelni”, 
skoro przepis ma dotyczyć zarówno cudzoziemców będących uczniami, jak i 
studentami. 

MNiSW Uwaga uwzględniona 
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101. Art. 78 ust. 2 Artykuł 78 ust. 2 projektu ustawy w zakresie, w którym dotyczy wydawania wiz 
Schengen, jest niezgodny z art. 15 kodeksu wizowego wobec ogólnego zakazu 
przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona 

102. Art.78 ust. 5 
pkt 1 

przepis zawierający wymóg przedstawienia przez cudzoziemca ubiegającego się o 
wydanie wizy dokumentu podróży należy zmodyfikować w ten sposób aby zawierał 
on wymóg ważności posiadanego dokumentu przez cały okres ważności wizy. 
Niezrozumiałym jest bowiem aby ważność tego dokumentu kończyła się na 3 miesiące 
przed upływem terminu ważności wnioskowanej wizy; 

ABW Uwaga uwzględniona 
Redakcja przepisu została 
poprawiona 

103. art. 78 Po art. 78 proponuje się dodanie przepisu, dotyczącego obowiązku osobistego 
stawiennictwa cudzoziemca, o następującej treści:  

 
„1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy składa wniosek osobiście.  
 2. W szczególnych wypadkach uzasadnionych osobistą sytuacją cudzoziemca konsul 
może  odstąpić od wymogu, o którym mowa w ust. 1.”; 

MSZ Uwaga uwzględniona 

104. art. 80 ust. 2 Proponuje się nadanie art. 80 ust. 2 następującego brzmienia: „Jeżeli błąd został 
wykryty po zamieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej, w dokumencie podróży lub 
na blankiecie wizowym, unieważnia się naklejkę wizową wizy krajowej, a w 
dokumencie podróży lub na blankiecie wizowym zamieszcza się nową naklejkę”; 

MSZ Uwaga nie uwzględniona 
 
Przepis musi wskazywać organ 
właściwy do unieważnienia 
naklejki 

105. art. 81 ust. 2 W art. 81 ust. 2 proponuje się usunięcie pkt 5 i 6. Wydaje się, że nie ma technicznej 
możliwości funkcjonowania kontroli, o której mowa w pkt 5, natomiast delegacja 
wyrażona w pkt 6 dotyczy spraw, które powinny być regulowane na poziomie 
ustawowym; 

MSZ Przepis zawiera tylko wytyczne, 
jeśli zdaniem MSZ powinny być 
inne prosimy o propozycje 
Zdaniem UDSC jest możliwość 
takiej kontroli 

106. art. 81 ust. 2 
pkt 5 

sugeruje się aby art. 81 ust. 2 pkt 5 otrzymał następujące brzmienie: 
„5)   zapewnienie możliwości przeprowadzenia kontroli sposobu zamieszczania 
naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie 
wizowym oraz sposobu unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w 
przypadku, o którym mowa w art. 80 ust. 2;”. 

Uwzględnienie tej sugestii skutkować będzie usunięciem art. 81 ust. 2 pkt 7 projektu; 

RCL Uwaga uwzględniona 

107. Art. 82 i nast. W dziale IV, rozdziale 2 w części dotyczącej przedłużania wiz proponuję dodanie 
zapisu: do przedłużania wiz Schengen mają bezpośrednie zastosowanie przepisy 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. Jednocześnie proponuję wskazać, w jakich 
przypadkach należy lub można przedłużyć wizę Schengen. Powyższy zapis 
wprowadzi porządek i ujednolici postępowania w zakresie przedłużania wiz. 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona 
Powyższe kwestie uregulowane 
są we Wspólnotowym Kodeksie 
Wizowym i nie ma możliwości 
uregulowania powyższej kwestie 
na poziomie ustawowy.   
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108. art. 82 ust. 2 Zgodnie z art. 25 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 3 KW Schengen, w przypadku gdy 
państwo członkowskie rozważa wydanie wizy długoterminowej cudzoziemcowi, 
wobec którego został dokonany wpis do celów odmowy wjazdu, państwo to zasięga 
uprzednio opinii państwa członkowskiego, które dokonało tego wpisu oraz bierze pod 
uwagę jego interesy. Wizę długoterminową wydaje się jedynie z ważnych powodów, 
w szczególności z przyczyn humanitarnych lub z uwagi na zobowiązania 
międzynarodowe.  
W związku z tym zasadne wydaje się rozważenie dokonania zmiany art. 82 ust. 2 
projektu ustawy w taki sposób, aby wprowadzić możliwość zasięgnięcia opinii 
państwa członkowskiego, które dokonało w Systemie Informacyjnym Schengen wpisu 
do celów odmowy wjazdu, dotyczącego cudzoziemca ubiegającego się o przedłużenie 
wizy krajowej. 

MSZ (UE) Zasięganie opinii państwa 
członkowskiego jest opisane w 
art. 83. 

109. Art. 84 ust. 2 W art. 84 ust. 2 dodać zapis, że wizę przedłuża się tylko jednokrotnie z wyjątkiem ust. 
3 (może się zdarzyć sytuacja, że mimo wcześniej wydanej opinii lekarskiej, która była 
podstawą przedłużenia wizy lekarze orzekną konieczność dalszej hospitalizacji, a co 
za tym idzie konieczne będzie dalsze przedłużenie wizy, oczywiście jeżeli okres 
pobytu przewidziany dla wizy krajowej nie zostanie przekroczony). Ponadto należy 
rozważyć możliwość pozostawienia obecnie obowiązujących terminów do złożenia 
wniosku o przedłużenie wizy (tj. co najmniej 3 dni przed upływem legalnego pobytu). 
Okres ten (3 dni) w wielu przypadkach pozwala wojewodzie na niezwłoczne podjęcie 
decyzji co w konsekwencji może zminimalizować próby legalizowania pobytu przez 
osoby nieuprawnione pod warunkiem nadania rygoru natychmiastowej wykonalności 
takiej decyzji (cudzoziemcy, którym nie należy się przedłużenie wizy będą składać 
wnioski o ich przedłużenie wyłącznie celem pozostania w Polsce na kilka 
dodatkowych dni na podstawie umieszczanego stempla w paszporcie). 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona. 
 
 
 
Uwaga nieuwzględniona, gdyż 
nie ma powodu różnicowania 
terminów składania wniosku.  
   

110. Art. 84 ust. 3 Art. 84 budzi wątpliwości interpretacyjne, w przypadku leczenia (ust. 3) czy wizę 
przedłuża się do roku, czy też jeżeli osoba pozostaje w szpitalu i poddaje się leczeniu 
dłużej niż rok to można ją przedłużyć na cały okres leczenia. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

111. Art. 84 ust. 4 W art. 84 błąd redakcyjny, w ust. 4 winno być odesłanie do ust. 3, a nie jak w 
projekcie ustawy do ust. 2; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 

112. Art. 85 – 89 Artykuły 85 – 89 projektu ustawy są niezgodne z kodeksem wizowym w zakresie, w 
jakim dotyczą kwestii związanych z przedłużaniem długości pobytu na podstawie 
wizy Schengen, które zostały już uregulowane m. in. w art. 33 kodeksu wizowego – 
wobec ogólnego zakazu przenoszenia treści przepisów unijnych rozporządzeń do 
aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE) Przepis nie zawiera przesłanek 
przedłużenia wizy Schengen, 
tylko określa procedurę, której 
nie określa Kodeks wizowy. 
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113. Art. 85 W art. 85 proponuje się dodać ustęp o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku 
złożonego z brakami formalnymi (z ustawowym wyłączeniem stosowania KPA, bez 
konieczności wezwania cudzoziemca o braki formalne) oraz ustęp określający 
przesłanki odmowy przedłużenia wizy krajowej lub Schengen. Powyższe ma na celu 
uniknięcie sytuacji, w której cudzoziemcy będą przedłużać pobyt w Polsce składając 
wnioski o przedłużenie wizy bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Ponadto warto 
zastanowić się nad wprowadzeniem rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji o 
odmowie przedłużenia wizy. Brak takiej regulacji spowoduje, że cudzoziemcy, którym 
nie należy się przedłużenie wizy będą mogli wykorzystywać tę procedurę do 
bezpodstawnego przedłużania pobytu w Polsce na podstawie stempla umieszczanego 
w paszporcie (patrz pkt 11). 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona. 
Stosuje się przepisy KPA.  
Kwestia przedłużenia wizy 
Schengen uregulowana jest we 
Wspólnotowym Kodeksie 
Wizowym i nie ma możliwości 
uregulowania powyższej kwestii 
na poziomie ustawowym. 
Podstawą odmowy  przedłużenia 
wizy kraj jest nie spełnianie 
przesłanek przedłużenia wizy 
krajowej.  Decyzji o odmowie 
przedłużenia wizy można nadać 
rygor natychmiastowej 
wykonalności na ogólnych 
zasadach, zatem brak jest 
konieczności wprowadzania 
dodatkowych regulacji 
prawnych.  

114. Art. 85 ust. 2 
pkt 6 

W art. 27 ust. 1 wskazano, że: w drodze rozporządzenia zostanie określona wysokość 
wymaganych od cudzoziemca środków finansowych na wjazd do Polski. W rozdziale 2 
w części dotyczącej przedłużania wiz, również jest mowa o takich środkach, jednakże 
nie wskazano ich wysokości ani też nie odesłano do rozporządzenia, o którym mowa 
w art. 27 ust. 1. Proponuję określenie wysokości środków lub odesłanie do ww. 
rozporządzenia. 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona brak 
jest stosownej regulacji w 
stosunku do wydawania wiz 
krajowych.  

115. Art. 85 ust. 3 Zgodnie z art. 84 ust. 1 i 2 projektu, wizę krajową lub wizę Schengen przedłuża lub 
odmawia jej przedłużenia, w drodze decyzji, wojewoda właściwy ze względu na 
miejsce pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wizę krajową 
można przedłużyć jednokrotnie, przy czym okres pobytu na podstawie przedłużonej 
wizy krajowej nie może przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej. 
W art. 84 ust. 3 i 4 projektu, reguluje się szczególną sytuację cudzoziemca, stanowiąc, 
że:  
„3. Cudzoziemcowi przebywającemu w szpitalu, którego stan uniemożliwia 
opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedłuża się okres ważności 
wydanej wizy krajowej lub okres pobytu objęty tą wizą do dnia, w którym stan jego 
zdrowia pozwoli na opuszczenie przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 (wydaje się, że tym miejscu należałoby 
przywołać ust. 3),wojewoda może powołać biegłego lekarza celu wydania opinii, czy 
stan zdrowia cudzoziemca uniemożliwia opuszczenie przez niego terytorium 

MZ Uwaga uwzględniona 
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Rzeczypospolitej Polskiej.”. 
Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć pobyt na podstawie wizy Schengen lub 
wizy krajowej, powinien złożyć wniosek o przedłużenie wizy nie później niż w dniu 
upływu okresu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 85 
ust. 1 projektu).  
 
 
Zgodnie z art. 85 ust. 3 projektu, do wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy 
krajowej stosuje się przepisy art. 78 ust. 1 pkt 2 i 3, ust. 2 i ust. 4 projektu, z tym, że 
do wymogu, o którym mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3 lit. c lub ust. 2 projektu, stosuje się 
przepisy art. 26 ust. 4 projektu. Oznacza to, że do wniosku o przedłużenie wizy należy 
dołączyć dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w 
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.   o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub dokument potwierdzający 
posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego, przy czym wymóg dotyczący 
posiadania ubezpieczenia medycznego można uznać za spełniony, w przypadku gdy 
cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie  
w związku ze swoją sytuacją zawodową (art. 26 ust. 4 projektu). 
Odnosząc ten obowiązek do sytuacji uregulowanej w art. 84 ust. 3 projektu, należy 
zauważyć, że mogą zdarzyć się przypadki, w których cudzoziemiec przebywający w 
szpitalu nie będzie mógł osobiście, ze względu na stan zdrowia, złożyć wniosku o 
przedłużenie wizy do właściwego wojewody (chyba, że nie wymaga się osobistego 
złożenia wniosku), a tym samym – przedstawić dokumentu potwierdzającego 
posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub posiadanie podróżnego 
ubezpieczenia medycznego. Jeżeli cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy 
podlegał będzie nadal ustawowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce, nie 
wystąpi problem finansowania kosztów jego leczenia szpitalnego. Może się on jednak 
pojawić w przypadku podróżnego ubezpieczenia medycznego. Posiadane przez 
cudzoziemca podróżne ubezpieczenie medyczne, okazane przy ubieganiu się o 
wydanie wizy krajowej, może ulec zniszczeniu lub utracić ważność w okresie 
(dłuższego) przebywania cudzoziemca w szpitalu, a cudzoziemiec nie będzie miał 
możliwości wykupienia takiego (dalszego) ubezpieczenia medycznego 
w Polsce (samodzielnie lub przez inną osobę).  
Wydaje się zatem, że należałoby – biorąc pod uwagę możliwość wystąpienia ww. 
przypadków – uregulować w przepisach projektowanej ustawy kwestię finansowania 
kosztów leczenia szpitalnego cudzoziemca, o którym mowa w art. 84 ust. 3 projektu 
oraz, niezależnie od tego, wskazać podmiot finansujący koszty konsultacji i wydania 

 
 
 
 
Uwaga nie uwzględniona 
 
Koszty leczenia tej grupy 
cudzoziemców nie powinny być 
regulowane ustawą o 
cudzoziemcach. Nie ma żadnej 
analogi sytuacji tych 
cudzoziemców i cudzoziemców, 
którym odmówiono wjazdu i 
pozostają pod pieczą Straży 
Granicznej. 
 
Jeśli chodzi o koszty związane z 
powołaniem biegłego lekarza, 
Kpa rozstrzyga jakie koszty 
należą do kosztów postępowania 
administracyjnego 
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stosownej opinii przez biegłego lekarza.  W mojej ocenie, kwestię tę można 
uregulować w analogiczny sposób, jak  
w art. 33 ust. 1 i 2 projektu, wskazując np. wojewodę lub Szefa Urzędu ds. 
Cudzoziemców, jako podmiot odpowiedzialny za sfinansowanie kosztów leczenia 
szpitalnego cudzoziemca, który nie może ani przedstawić, ani uzyskać dokumentu 
potwierdzającego posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego. 

116. Art. 86 Czy zapis z art. 86 „(…) postępowania w sprawie przedłużenia tej wizy nie wszczyna 
się”, oznacza w konsekwencji wydanie przez organ postanowienia o odmowie 
wszczęcia postępowania? W obecnie obowiązujących przepisach określone jest to w 
art. 43 poprzez zwrot „pozostawia się bez rozpoznania”, co nie budzi żadnych 
wątpliwości. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona  
 

117. Art. 86 ust. 1 W art. 86 ust. 1, jeżeli wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej 
zostanie złożony po terminie, to postępowania nie wszczyna się. W tej sytuacji 
powstaje wątpliwość, czy należy wydać postanowienie, na które służy zażalenie, 
pozostawić wniosek bez rozpoznania, poinformować pismem o powodach, dla których 
postępowanie nie zostało wszczęte, czy też pozostawić wniosek w aktach bez 
odpowiedzi. Proponuję dodać sformułowanie: Organ zawiadomi pismem 
wnioskodawcę o powodach, dla których postępowanie nie zostało wszczęte. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

118. art. 89 ust. 1 W art. 89 ust. 1 proponuje się usunąć pkt 3 (z powodu ww. braku technicznej 
możliwości funkcjonowania kontroli opisanej w tym przepisie); 

MSZ Uwaga nieuwzględniona 
W opinii UDSC rozwiązanie to 
jest możliwe 

119. art. 90 przesłankami cofnięcia wizy z urzędu są: „..okoliczności uzasadniające odmowę 
wydania wizy krajowej, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10-11…”, mimo że 
okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy krajowej określone są w art. 66 ust. 
1, a w art. 30 ust. 1 określone są okoliczności uzasadniające odmowę wjazdu na 
terytorium RP. Proponuję, by w art. 90 odwołano się do okoliczności uzasadniających 
odmowę wjazdu na terytorium RP, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10-11; 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

120. art. 93 Proponuje się ujednolicenie terminów, o których mowa w art. 93, analogicznie do art. 
77; 

MSZ Uwaga uwzględniona 

121. art. 94 W myśl art. 90 w zw. z art. 30 ust. 1 pkt 5 przesłanką cofnięcia wizy będą okoliczności 
uzasadniające odmowę wjazdu, powstałe po wydaniu wizy, w tym brak dokumentów 
wystarczających do potwierdzenia celu i warunków pobytu. W przypadku pobytu w 
celu wykonywania pracy określonej zezwoleniem na pracę będzie to utrata pracy lub 
też uchylenie zezwolenia na pracę. Może to stawiać w trudnej sytuacji cudzoziemca, 
który np. był ofiarą wyzysku ze strony pracodawcy i zrezygnował z pracy. W związku 

MPi PS Uwaga uwzględniona poprzez 
zmianę redakcji. 
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z tym proponuję w art. 94 dodanie przepisu przewidującego, że ust. 1 (obligatoryjne 
wydanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji w sprawie cofnięcia wizy) nie 
stosuje się  w przypadku wizy krajowej wydanej w celu wykonywania pracy. Może to 
umożliwić cudzoziemcowi, który przebywa legalnie na terytorium RP w czasie 
postępowania ws. cofnięcia wizy, poszukiwanie pracy (m.in. z pomocą publicznych 
służb zatrudnienia), a po uzyskaniu odpowiedniej oferty pracy – złożenie wniosku o 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 
 

122. Art. 94 Cudzoziemcy przebywający na terytorium RP na podstawie wizy wydanej w celu 
wykonywania pracy, którzy zostali zarejestrowani jako bezrobotni, będą mieli prawo 
do zasiłku dla bezrobotnych oraz ubezpieczenia zdrowotnego na takich samych 
warunkach, jak obywatele polscy. Ze względu na konieczność ograniczenia skutków 
finansowych proponuję dodanie przepisu przewidującego, że organ, który unieważnił 
lub cofnął wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy, informuje starostę 
właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, o cofnięciu mu wizy wydanej 
w celu wykonywania pracy, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna 

MPiPS MPiPS musi przedstawić 
propozycję 

123. art. 94 W art. 94 proponuje się dodanie ust. 4 o następującym brzmieniu: „4. Organ, który 
cofa lub unieważnia wizę Schengen lub wizę krajową, informuje o tym Urząd ds. 
Cudzoziemców”; 

MSZ Konieczne jest wyjaśnienie 
przez zgłaszającego tę uwagę w 
jakim celu informacje te mają 
być przekazywane 

124. Art. 94 ust. 2 Artykuł 94 ust. 2 projektu ustawy dotyczy kwestii, która została uregulowana w art. 34 
ust. 6 kodeksu wizowego, więc jest to rozwiązanie nieprawidłowe wobec ogólnego 
zakazu przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE) Uwaga nieuwzględniona. 
Przepis dotyczy wizy krajowej. 

125. Art. 94 ust. 3 
i art. 96 ust. 1 

pkt 1 

Artykuł 94 ust. 3 i art. 96 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy jest niezgodny z art. 34 ust. 5 
i załącznikiem VI kodeksu wizowego w zakresie, w jakim dotyczy wiz Schengen – 
wobec ogólnego zakazu przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do aktów 
prawa krajowego. 

MSZ (UE) Ta kwestia nie jest uregulowana 
w kodeksie wizowym. Jeżeli w 
ocenie MSZ jest inaczej, przepis 
ten zostanie usunięty. 

126. Art. 95 ust. 1 Artykuł 95 ust. 1 projektu ustawy jest niezgodny z prawem unijnym, ponieważ 
zawiera częściowo powtórzenie treści art. 34 ust. 1 kodeksu wizowego, co nie jest 
właściwym rozwiązaniem. 

MSZ (UE) Jest to przepis wskazujący 
właściwość organów. 

127. Art. 97 i nast. Uwaga dotycząca działu V – Zezwolenie na pobyt czasowy. Proponuje się dodanie 
przepisu dotyczącego elektronicznego rejestru danych, z którego można przekazywać 
dane do wykorzystania służbowego przez inne instytucje. 

MSZ  Projekt zgodny z uwagą. patrz 
dział X rozdział 3 
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128. art. 97 ust. 2 i 
3 

proponuję stosować określenie: „zezwolenie na pobyt czasowy” zamiast: „zezwolenie, 
o którym mowa w ust. 1”; 

MPiPS Do decyzji RCL 

129. Art. 97 ust. 3 W art. 97 ust. 3 rozdzielenie okoliczności obligatoryjnych od fakultatywnych Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona, 
ponieważ przepis należy czytać 
łącznie z ust. 1.   

130. Art. 97 ust. 3 
pkt 1 lit. a 

Art. 97 ust. 3 pkt 1 lit. a przewiduje udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
cudzoziemcowi, którego celem pobytu na terytorium RP jest wykonywanie pracy przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 113 ust. 1. 
Sformułowanie takie wydaje się niewłaściwe, ponieważ celem pobytu cudzoziemca 
nie będzie spełnienie wspomnianych warunków. Proponuję wykreślenie wyrazów: 
„…przy jednoczesnym spełnieniu warunków, o których mowa w art. 113 ust. 1…” z 
przepisu lit. a, potraktowanie przepisów lit. b-c jako przepisów szczególnych 
względem przepisu lit. a oraz dodanie nowego ust. 4 w brzmieniu: 
„4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 lit. a, udziela się jednolitego 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.” 
Innym możliwym rozwiązaniem wydaje się zastąpienie wyrazów: „…przy 
jednoczesnym spełnieniu warunków…” wyrazami: „…o ile spełnione są warunki, o 
których mowa w art. 113 ust. 1…”. Treść normatywna przepisu nie budziłaby 
wątpliwości: zezwolenia udziela się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest 
wykonywanie pracy, o ile spełnione warunki, o których mowa w art. 113 ust. 1 
(jakkolwiek zastrzeżenie wspomnianych warunków służyłoby wyłącznie odróżnieniu 
przepisu lit. a od lit. b-c). 
 

MPiPS Został wykreślony ust. 3 

131. art. 97 ust. 3 
pkt 1 lit. c 

proponuję stosować określenie: „wykonywanie pracy przez cudzoziemca 
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej” zamiast „wykonywanie pracy u pracodawcy zagranicznego przez 
cudzoziemca delegowanego do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”; 
 

MPiPS Został wykreślony ust. 3 

132. Art. 97 ust. 3 
pkt 1 lit. d 

Proponuję określenie pojęcia: prowadzenie działalności gospodarczej, co wprowadzi 
przejrzystość i czytelność ww. przepisu. 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona, 
powyższe kwestie regulują 
przepisy szczególne.  
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133. Art. 98 ust. 1 Art. 98 ust. 1 projektowanej ustawy wprowadza zapis, zgodnie z którym 
„postępowania (…) nie wszczyna się (…), stąd uwagi zawarte w punkcie 14 dotycząc 
również i tej regulacji. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

134. art. 98 ust. 1 
oraz art. 128 i 

129 

Artykuł 3 ust. 2 dyrektywy 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 (dalej: „dyrektywa 2009/50/WE”) (Dz. 
Urz. WE L 155 z 18.6.2009, str. 17) wskazuje kategorie cudzoziemców, do których 
dyrektywa nie znajduje zastosowania. Zgodnie z tym przepisem dyrektywy nie stosuje 
się między innymi w odniesieniu do cudzoziemców, którzy posiadają status 
długoterminowego rezydenta WE w jednym z państw członkowskich zgodnie z 
dyrektywą 2003/109/WE i korzystają z prawa do pobytu w innym państwie 
członkowskim w celu wykonywania działalności zarobkowej na cudzy lub własny 
rachunek.   
W tym kontekście należy zauważyć, że w wyłączeniach określonych w 
projektowanym art. 98 ust. 1 oraz projektowanych art. 128 i 129 ustawy brakuje 
wyłączenia cudzoziemców, których przyjęto na terytorium państwa członkowskiego 
jako pracowników sezonowych (lit. h) oraz których wydalenie wstrzymano ze 
względu na okoliczności faktyczne lub przesłanki prawne (lit. i). 
Za odpowiadające wyłączeniu z art. 3 ust. 2 lit. f dyrektywy 2009/50/WE nie można 
bowiem uznać wyłączenia, o którym mowa w art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy, bowiem 
wyłączenie to odnosi się do osób, którym udzielono zezwolenia na pobyt 
długoterminowy rezydenta WE na podstawie przepisów projektowanej ustawy, a nie 
który taki status uzyskał w innym państwie członkowskim UE. 

MSZ (UE) W zakresie rezydenta 
długoterminowego UE uwaga 
uwzględniona poprzez dodanie 
pkt 4 w art. 128. 
  
 
 
 
 
W prawie polskim nie ma 
regulacji 
dotyczących„pracownika 
sezonowego”. 
 Regulacje dotyczące  „osób, 
których wydalenie wstrzymano 
ze względu na okoliczności 
faktyczne lub przesłanki 
prawne” odpowiadają naszym  
regulacjom krajowym w 
zakresie– zgody na pobyt 
tolerowany. 

135. art. 98 ust. 1 
pkt 10 

do wydawania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie miał zastosowanie m.in. 
art. 98 ust. 1 pkt 10, wg którego nie wszczyna się postępowania        w sprawie 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy cudzoziemiec przebywa poza granicami 
RP. W mojej opinii takie rozwiązanie jest sprzeczne z art. 4 ust. 1 i motywem 7a 
dyrektywy 2011/98/UE, która wg uzasadnienia projektu ma zostać wdrożona ustawą; 

MPiPS  MPiPS odstąpił od tej uwagi.  

136. Art. 99 W art. 99 określającym przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt należałoby 
rozważyć możliwość wprowadzenia zapisu o odmowie zezwolenia także w przypadku 
gdy cudzoziemiec nie pokrył kosztów wydalenia lub posiada jakiekolwiek 
zobowiązania wobec Skarbu Państwa RP (np. podatkowe, wobec ZUS, orzeczone 
kary, grzywny, itp.). Ponadto proponuje się rozważenie ustawowego ograniczenia 
możliwości złożenia przez cudzoziemca kolejnego wniosku w przypadku gdy 
odmówiono mu zgody na pobyt i decyzja nie jest jeszcze ostateczna (trwa 
postępowanie odwoławcze). 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
ponieważ, proponowane 
rozwiązania już istnieją w 
obowiązujących przepisach, a 
okoliczności zalegania wobec 
ZUS nie pozwalają na 
stosowania represji wobec 
cudzoziemców.  
Uwaga nieuwzględniona, gdyż 
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nie ma uzasadnienia na 
wprowadzenia takiego 
rozwiązania.  

137. art. 99 
(dotyczy 

również art. 
190) 

W art. 99 podstawy do odmowy pobytu czasowego i art. 190  podstawy do odmowy 
pobytu stałego proponuje się zapis tożsamych podstaw do odmowy na tych samych 
pozycjach. Wpłynie to na większą przejrzystość ustawy, w szczególności, że jest ona 
adresowana do cudzoziemców; 

Woj. Małopolski Redakcyjna uwaga do decyzji 
RCL 

138. Art. 99 ust. 1 
pkt 3 oraz 

art. 100 pkt 3 
i art. 160 ust. 

1 

Artykuł 99 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy budzi wątpliwości w zakresie jego zgodności 
z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie 
prawa do łączenia rodzin (dalej: „dyrektywa 2003/86”) (Dz. Urz. UE L 251 z 
3.10.2003, str. 12) oraz z art. 22 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/109/WE, wobec 
wprowadzenia możliwości ww. przepisie projektu ustawy odmowy zezwolenia za 
względu na „interes” Rzeczypospolitej Polskiej, która to przesłanka nie została 
przewidziana w przepisach ww. dyrektyw. Podobna uwaga dotyczy art. 100 pkt 3 i art. 
160 ust. 1 projektu ustawy. 

MSZ (UE) W przypadku art. 22 ust. 1 lit. A 
dyrektywy 2003/109/WE 
kwestie te reguluje art. 208. 
Przesłanka „interesu RP” została 
usunięta w art. 99. 

139. Art. 99 ust. 1 
pkt 6 i 7 

Artykuł 99 ust. 1 pkt 6 i 7 projektu ustawy mogą budzić wątpliwości dotyczące ich 
zgodności z: 
1) art. ust. 1 dyrektywy 2003/109/WE w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy 

rezydentów długoterminowych, 

2) art. 16 ust. 1 dyrektywy 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 (dalej: „dyrektywa 2011/114/WE”) (Dz. Urz. WE L 375 z 
23.12.2004, str. 12), ponieważ okoliczności wskazane w art. 99 ust. 1 pkt 6 i 7 
nie wydają się wynikać z katalogu okoliczności, do których odwołuje się 
dyrektywa w art. 16 ust. 1. 

MSZ (UE) Uwaga została uwzględniona w 
art. 144 i 184. 

140. art. 99 ust. 1 
pkt 7 

Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2009/50/WE określa sytuacje, w których możliwe jest 
odrzucenie przez państwo członkowskie wniosku o niebieską kartę UE. Katalog takich 
okoliczności jest jednakże ograniczony i nie znajduje się w nim przesłanka odrzucenia 
wniosku o niebieską kartę taka jak określona w art. 99 ust. 1 pkt 7 projektowanej 
ustawy, tj. brak zwrotu poniesionych przez Skarb Państwa kosztów wykonania decyzji 
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 
Brak jest zatem uzasadnienia dla stosowania tego przepisu w odniesieniu do 
zezwolenia, o którym mowa w projektowanym art. 124 ustawy. Tym samym 
konieczna jest modyfikacja brzmienia projektowanego art. 129, poprzez usunięcie 
odwołania w nim do art. 99 ust. 1 pkt 7 ustawy. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 
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141. art. 99 ust. 1 
pkt 8 

wg wymienionego przepisu przesłanką odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy jest nielegalny pobyt. Powstaje wątpliwość, czy w przypadku cofnięcia wizy 
lub zezwolenia na pobyt czasowy, nielegalny pobyt rozpoczyna się z chwilą wydania 
decyzji w I instancji, decyzji ostatecznej czy decyzji prawomocnej. Proponuję 
zdefiniowanie nielegalnego pobytu dla potrzeb tego przepisu; 
 

MPiPS Uwaga nieuwzględniona 
 
Kpa  decyzja wiąże cudzoziemca 
gdy jest ostateczna 

142. art. 99 ust. 2 przepis przewiduje możliwość odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w 
przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 112 tj. poinformowania 
wojewody o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. Przepisy nie precyzują w jakim 
terminie czynność ma być dopełniona, co oznacza, że cudzoziemiec może to zrobić w 
każdym czasie – nawet po wydaniu decyzji  odmownej w I instancji. Taka sytuacja 
może spowodować brak możliwości skutecznej odmowy wydania zezwolenia na pobyt 
w oparciu o przesłankę określoną w art. 99 ust. 2 ustawy                     o 
cudzoziemcach. Proponuję zatem określenie terminu dopełnienia tego obowiązku, np. 
7 dni, w art. 112; 

 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

143. Art. 100 pkt 4 Wątpliwości interpretacyjne budzi zapis art. 100 pkt 4, mówiący o cofnięciu 
zezwolenia na pobyt cudzoziemcowi, który opuścił na stałe terytorium RP. Jak organ 
administracji ma ustalić ten fakt? Należałoby wprowadzić zapis, że cofa się 
zezwolenie na osiedlenie się cudzoziemcowi, który opuścił terytorium RP na okres 
dłuższy niż 5 lat (podobnie jak ma to miejsce w przypadku osób posiadających 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE). 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

144. Art. 104 Proponuję zamiast sformułowania: nie później niż w dniu upływu okresu jego 
legalnego pobytu zwrot: nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu 

Woj. Łódzki Uwaga redakcyjna do decyzji 
RCL 

145. art. 104 zgodnie z przepisem cudzoziemiec będzie obowiązany złożyć wniosek             o 
udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w dniu upływu 
okresu jego legalnego pobytu na terytorium RP. Jeżeli wniosek nie będzie złożony 
przez cudzoziemca osobiście, wojewoda wezwie go do osobistego stawiennictwa w 
terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Powstaje 
wątpliwość, jaki będzie status cudzoziemca, który złożył wniosek przez pełnomocnika 
albo wysłał wniosek pocztą np. w ostatnim dniu legalnego pobytu. Czy ust. 2 jest 
przepisem szczególnym względem ust. 1 w zakresie terminu do złożenia wniosku. Czy 
stawiennictwo cudzoziemca w terminie 7 dni od otrzymania wezwania zalegalizuje 
jego pobyt od dnia nieskutecznego złożenia wniosku, czy jednak pobyt w okresie 
pomiędzy ostatnim dniem legalnego pobytu, a uzupełnieniem wniosku będzie 
nielegalny; 

MPiPS Przepis nie stwarza wątpliwości 
interpretacyjnych. 
Kwestia legalności pobytu 
cudzoziemca jest uregulowana w 
art. 107   zależy  od złożenia 
wniosku w terminie uzupełnienie 
braków formalnych wniosku 
skutkuje uznaniem legalności 
jego pobytu od dnia złożenia 
wniosku 
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146. Art. 104 ust. 
3 pkt 1 

W art. 104 ust. 3 pkt 1 doprecyzowania wymaga forma zgody rodziców lub 
opiekunów małoletniego dziecka, np. poprzez określenie, iż powinna być to zgoda 
potwierdzona notarialnie, przez konsula lub organ prowadzący postępowanie w 
sprawie, czy też w innej formie. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

147. Art. 104 ust. 
3 pkt 3 

Dodanie w art. 104 ust. 3 pkt 3 następującego zapisu: „osobą ubezwłasnowolnioną 
częściowo – wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składa kurator 
ustanowiony przez sąd” 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona brak 
jest konieczności wprowadzania 
tego typu rozwiązań  

148. Art. 105 ust. 
1 

W art. 105 ust. 1 w formularzu wniosku o udzielenie zezwolenia  na pobyt czasowy 
proponuje się dodanie informacji o karalności (zapadłych wyrokach) na terytorium 
RP, jak i poza granicami Polski oraz o toczących się postępowaniach karnych i o 
wykroczenia toczących się w Polsce jaki i poza granicami. Informacja ta jest pomocna 
przy dokonywaniu przez wojewodę oceny czy wjazd i pobyt cudzoziemca nie stanowi 
zagrożenia dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Wskazanie tych 
informacji przez Stronę przyspieszy prowadzone postępowania, gdyż organ z urzędu, 
nie czekając na informację organów (np. komendanta wojewódzkiego policji) będzie 
mógł dokonać weryfikacji podanych informacji. Podobna uwaga do art. 196 ust. 1 
dotyczącego formularza wniosku o udzielenie pobytu stałego, oraz do art. 212 ust. 1 
dotyczącego formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 
 Wynika z odesłania do art. 13 

149. art. 105 ust. 1 przedmiotowy przepis określa szczegółowo zawartość formularza wniosku o 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wydaje się, że zawartość formularza może 
być określona w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 106 ust. 1. Jeżeli jednak ze 
względów legislacyjno-prawnych konieczne jest określenie informacji, jakie 
cudzoziemiec powinien umieścić w formularzu, proponuję, by we wprowadzeniu do 
wyliczenia skreślić wyraz: „się”. W takim przypadku należałoby dodać przepis 
przewidujący, że informacje wymienione w pkt 3 i 5 cudzoziemiec podaje, jeśli celem 
jego pobytu jest wykonywanie pracy; 

MPiPS Decyzja RCL 
Ponadto ostateczna redakcja 
przepisu będzie ustalona po 
uzgodnieniu jej brzmienia w 
porozumieniu z MPiPS  

150. art. 105 ust. 1 
pkt 4 

przewiduje się określenie we wniosku danych osoby upoważnionej do kontaktu w 
sprawie wniosku. Powstaje wątpliwość, jaką rolę może pełnić taka osoba. Czy będzie 
ona pełnomocnikiem wnioskodawcy w rozumieniu art. 32 K.p.a. i czy art. 105 ust. 1 
pkt 4 jest przepisem szczególnym względem art. 33 ust. 2 K.p.a. Ponadto nie jest jasne 
czy osoba ta będzie upoważniona jedynie do uzyskiwania na swój wniosek informacji 
o czynnościach podejmowanych przez organ w toku postępowania oraz czy powinny 
być jej doręczane wezwania, postanowienia i decyzje,    a także czy będzie ona 
upoważniona do składania oświadczeń i dokumentów w imieniu wnioskodawcy. 
Proponuję wykreślenie tego punktu albo dodanie przepisu określającego rolę tej 
osoby; 
 

MPiPS Uwaga uwzględniona przez 
zmianę redakcji przepisu 
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151. Art. 105 ust. 
1 pkt 14 

Czy, a jak tak to w jaki sposób cudzoziemiec ma udokumentować wynikający z art. 
105 ust. 1 pkt 14 obowiązek podania informacji o ciążących na nim poza RP 
zobowiązaniach alimentacyjnych? 

Woj. Dolnośląski Postępowanie dowodowe nie jest 
regulowane ustawą 

152. Art. 105 ust. 
3 (dotyczy 

również art. 
196 ust. 3) 

W art. 105 ust. 3 i art. 196 ust. 3 w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy 
cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego 
uzyskania może przedstawić  inny dokument potwierdzający jego tożsamość. 
Proponuję dokładniej określić typ dokumentu, czy to ma być jakikolwiek dokument ze 
zdjęciem, dokument wydany przez władze kraju, z którego pochodzi cudzoziemiec, 
dokument wydany przez władze RP, itp. Powyższe wprowadzi przejrzystość i 
czytelność ww. przepisu. 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona 
 
Przepis musi mieć charakter 
ogólny 

153. Art. 105 ust. 
4, art. 196 
ust. 4 i art. 
212 ust. 5 

Artykuł 105 ust. 4, art. 196 ust. 4 i art. 212 ust. 5 projektu ustawy dotyczy zagadnienia, 
które zostało uregulowane w art. 4b rozporządzenia 1030/2002, więc jest to 
rozwiązanie niezgodne z prawem unijnym, wobec ogólnego zakazu przenoszenia 
przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE) To rozporządzenie nie określa 
skąd biorą się odciski linii 
papilarnych w karcie pobytu. 

154. Art. 106 ust. 
1 pkt 4, art. 

197 ust. 1 pkt 
4 i art. 215 
ust. 1 pkt 4 

Artykuł 106 ust. 1 pkt 4, art. 197 ust. 1 pkt 4 i art. 215 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy, 
w zakresie, w którym dotyczy sposobu zamieszczania w karcie pobytu odcisków linii 
papilarnych, odnosi się do zagadnienia, które zostało uregulowane rozporządzeniem 
1030/2002, więc nie jest to właściwe rozwiązanie wobec ogólnego zakazu 
przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE) Rozporządzenie nie określa 
sposobu zamieszczania 
odcisków linii papilarnych. 

155. Art. 107 ust. 
1 pkt 2 

W redakcji art. 107 ust. 1 pkt 2 proponuje się dookreślenie zapisu w jakim okresie 
pobyt cudzoziemca uważa się za legalny. Obecna redakcja sugeruje, że jedynie do 
czasu, gdy decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna, a 
co w wypadku odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy – czy wtedy pobyt 
cudzoziemca od dnia złożenia wniosku będzie się stawał nielegalny – może to mieć 
znaczenie przy prowadzonych w przyszłości postępowaniach o udzielenie pobytu 
stałego lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona  
 
Redakcja przepisu została 
poprawiona 

156. Art. 108 ust. 
2 

przepis zawiera 15 dniowy termin na przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt 
cudzoziemca zagraża bezpieczeństwu RP. Zdaniem ABW termin ten jest stanowczo 
zbyt krótki na właściwe zaopiniowanie takiego wniosku. Stwierdzić należy, iż zajęcie 
stanowiska w takiej sprawie wymaga przeprowadzenia analizy posiadanych 
materiałów, konsultacji z oficerami łącznikowymi przebywającymi poza granicami 
kraju, czy też konsultacji z innymi służbami krajowymi, a także organami ścigania i 
wymiaru sprawiedliwości innych państw. Z tego względu 15 dniowy termin jest zbyt 
krotki i skutkować będzie jego częstym przedłużaniem, co utrudni pracę zarówno 
odpowiednim organom, jak również ABW. Mając powyższe na uwadze ABW zwraca 
się o przedłużenie tego terminu do 30 dni; 

ABW Projekt opiera się na założeniach 
uzgodnionych z ABW 
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157. art. 108 ust. 5 konieczne jest doprecyzowanie, że określony wiek cudzoziemca (do ukończenia 16 
roku życia), uzasadniający odstąpienie od sprawdzenia, czy wjazd i pobyt 
cudzoziemca nie stanowi zagrożenia dla obronności itp., dotyczy dnia złożenia 
wniosku; 
 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

158. Art. 108 ust. 
5 

W art. 108 ust. 5 proponujemy jednoznaczne określenie, od jakiego momentu przepisu 
nie stosuje się do cudzoziemca, który nie ukończył 16 roku życia. Czy chodzi o dzień, 
w którym cudzoziemiec składa wniosek, czy dzień wydawania decyzji? Jeżeli 
wiadomym jest, że wnioskodawca ukończy 16 lat w trakcie toczącego się 
postępowania to należy wystąpić z zapytaniami do właściwych organów, czy też nie? 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 
Przepis uzupełniony 

159. Art. 112 W art. 112 doprecyzowania wymaga okres w jakim cudzoziemiec powinien 
zawiadomić wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia, podobnie jak jest 
to określone w art. 119 projektu, a ponadto należałoby tutaj określić sankcję 
niewypełnienia tegoż obowiązku, np. poprzez grzywnę lub inną. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

160. Art. 112 W art. 112 proponuje się zakreślenie konkretnych ram czasowych, w jakich 
cudzoziemiec zawiadamia wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia (np. 
7 dni lub 30 dni); 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 

161. Art. 112 Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia  na pobyt czasowy zawiadamia 
wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, o ustaniu przyczyny jego udzielenia – 
proponuję wskazanie terminu, w którym cudzoziemiec powinien powiadomić 
wojewodę o ustaniu przyczyny udzielenia zezwolenia. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

162. Art. 113 i 
nast. 

W przypadku procedury wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę proponuje się 
stworzenie osobnego wzoru wniosku, który będzie zawierał dane dotyczące zarówno 
cudzoziemca, jak i pracodawcy. Wpłynie to w sposób znaczący na sprawność 
postępowania i możliwość skutecznej weryfikacji przesłanek udzielenia tego 
zezwolenia; proponuje się także, aby cudzoziemiec był zobowiązany do załączania do 
wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia zaświadczenia o niekaralności, dotyczące 
cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy – podobnie jak w art. 
139 ust. 3 projektu do ustawy o cudzoziemcach; 

Woj. Małopolski Uwaga nieuwzględniona 
Formularz wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy 
będzie zawierał osobne rubryki 
do wypełniania przez 
cudzoziemców ubiegłych się o 
zezwolenie na pobyt czasowy i 
pracę.    

163. Art. 113 i 
nast. 

Wprowadzenie w rozdziale dotyczącym zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
obowiązku przedstawienia przez cudzoziemca zaświadczenia o jego niekaralności oraz 
o niekaralności podmiotu powierzającego mu pracę (analogicznie do art. 139 ust. 2 
ustawy w przypadku cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej) 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona 
Organ samodzielnie zbada 
przesłankę  niekaralności w 
oparciu o rejestr KRK  
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164. Art. 113 ust. 
1 

Art. 113 ust. 1 określa warunki udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w 
tym posiadanie przez cudzoziemca źródła stabilnego i regularnego dochodu (pkt 1 lit. 
b) oraz odpowiednia wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie          
z cudzoziemcem (pkt 4). Z tym, że pkt 4 nie określa bliżej umowy z cudzoziemcem – 
jaka to ma być umowa i z kim zawarta. Niewątpliwie umowa ta powinna być umową o 
pracę lub inną umową między cudzoziemcem, a podmiotem powierzającym 
wykonywanie pracy i źródłem dochodu określonym w pkt 1 lit. b (albo przynajmniej 
jednym ze źródeł dochodu). W mojej opinii powinno to zostać sformułowane 
wyraźnie w art. 113 ust. 1. Proponuję więc, by przesłankę w postaci odpowiedniego 
wynagrodzenia określonego              w umowie zastąpić przesłanką posiadania przez 
cudzoziemca umowy z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej 
podstawą wykonywania pracy, która określa wysokość wynagrodzenia nie niższą od 
wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na 
porównywalnym stanowisku.  
Inną opcją może być zastosowanie sformułowania z art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. a, 
określającego przesłankę udzielenia „niebieskiej karty”. 

MPiPS Uwaga uwzględniona  
Ostateczna redakcja przepisu 
będzie ustalona po uzgodnieniu 
jej brzmienia z MPiPS 

165. Art. 113 ust. 
1 pkt 1 lit. b 

W art. 113 ust. 1 pkt 1 lit b wątpliwości interpretacyjne budzi zapis o wykazaniu przez 
cudzoziemca posiadania źródła dochodu. Czy w powyższym przypadku chodzi o 
zapewnienie przyszłego pracodawcy o wysokości dochodów, które cudzoziemiec 
będzie otrzymywał z tytułu pracy, czy też przed podjęciem pracy cudzoziemiec 
powinien wykazać posiadanie środków pozwalających na utrzymanie, a jeżeli tak to w 
jakiej wysokości? 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona Przepis 
nie wymaga doprecyzowania. 
Posiadanie stabilnego i 
regularnego źródła dochodu jest 
powiązane ściśle z celem pobytu 
cudzoziemca, czyli z pracą. 
Cudzoziemiec będzie musiała 
zatem wykazać, iż uzyskiwane 
przez niego wynagrodzenie 
będzie spełniać ustawowe 
wymogi.        
 

166. Art. 113 ust. 
1 pkt 2 

Dodanie w art. 113 ust. 1 pkt 2 przykładowego katalogu dokumentów 
potwierdzających posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania na terytorium 
Polski 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona Brak 
jest możliwości stworzenia 
wyczerpującego katalogu tego 
typu dokumentów. 

167. Art. 113 ust. 
1 pkt 2 

Jakie dokumenty cudzoziemiec powinien dołączyć do wniosku, by zgodnie z art. 113 
ust. 1 pkt 2 wykazać posiadanie zapewnionego na terytorium RP miejsca 
zamieszkania?  
Czy chodzi o zameldowanie, umowa najmu, oświadczenie właściciela mieszkania, 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
Cudzoziemiec będzie 
obowiązany przedstawić 
dokumenty potwierdzające 
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oświadczenie wnioskodawcy? okoliczności podane we 
wniosku. Brak jest też 
możliwości stworzenia 
wyczerpującego katalogu tego 
typu dokumentów. 

168. Art. 113 ust. 
2 

w kontekście brzmienia art. 113 ust. 1 pkt 1 lit. b oraz mając na uwadze dobrą 
praktykę legislacyjną, zgodnie z którą przy formułowaniu przepisów o charakterze 
obligatoryjnym należy unikać czasownika modalnego „powinien” zastępując go 
czasownikiem w trybie oznajmującym , proponuje się aby art. 113 ust. 2 otrzymał 
następujące brzmienie: 

 „2. Stabilnym i regularnym dochodem, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest 
taki miesięczny dochód, który: 
1) stanowi co najmniej równowartość kwoty minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, uzgodnionego albo ustalonego na podstawie odpowiednio art. 2 ust. 3 
albo 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.18)); 

jest wyższy niż wysokość dochodu, od którego 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.” 

RCL Uwaga nie może być 
uwzględniona 
Zmienia sens merytoryczny 
przepisu. Dochód ma  mieć tę 
wysokość. A to czy jest stabilny 
i regularny musi być 
udowodnione 

169. art. 113 ust. 3 w sytuacji przewidzianej w tym przepisie, gdy cudzoziemiec będzie korzystał ze 
zwolnienia z tzw. „testu rynku pracy”, ponieważ jego praca będzie kontynuowana u 
tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, należy precyzyjnie określić 
termin złożenia kolejnego w wniosku, zarówno w sytuacji, gdy cudzoziemiec posiada  
zezwolenie na pracę (lub przedłużenie) i ubiega się o wydanie jednego zezwolenia na 
pobyt, jak i w przypadku gdy ubiega się o wydanie kolejnego jednego zezwolenia na 
pobyt i pracę. Takie rozwiązanie pozwoli na eliminacje ewentualnych nadużyć 
polegających na obchodzeniu przepisów dotyczących testu rynku pracy. Analogicznie 
jak w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia          i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) proponuję termin 30 
dniowy; Proponuję zatem w art. 113 w ust. 3 pkt 2 nadać następujące brzmienie: 
„2) cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego 
samego pracodawcy na tym samym stanowisku, o ile złożył wniosek o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie później niż 30 dni przed upływem okresu 
ważności posiadanego zezwolenia, lub”. 

MPiPS Uwaga uwzględniona zgodnie z 
propozycja redakcji przepisu 
dokonaną przez MPPiS 
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170. Art. 113 ust. 
3 pkt 2 

W art. 113 ust. 3 pkt 2 proponuję sprecyzowanie, czy kiedykolwiek miał takie 
zezwolenie, czy bezpośrednio przed wystąpieniem o kolejne. Ponadto dyrektywa 
2011/98/UE wprowadza instytucję przedłużenia zezwolenia. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

171. art. 113 ust. 3 proponuję dodać pkt 4 uwzględniający cudzoziemców, wobec których odrębne 
przepisy nie przewidują obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Dzięki temu 
warunki dostępu do rynku pracy osób korzystających z zezwoleń na pracę i zezwoleń 
na pobyt czasowy i pracę będą porównywalne; Proponuję zatem w ust. 3 dodać pkt 4 
w brzmieniu: 

„4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę, określone odrębnymi przepisami.”. 

 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

172. art. 114 stosuje się określenie: „…zezwolenie, o którym mowa w art. 113 ust. 1…”. Zamiast 
tego proponuję określenie: „…zezwolenie na pobyt czasowy i pracę…”, zgodnie z 
określeniem przyjętym w art. 113 ust. 1; 

MPiPS Uwaga uwzględniona  
Ostateczna redakcja przepisu 
będzie ustalona po uzgodnieniu 
jej brzmienia z MPiPS 

173. Art. 115 Art. 115 projektowanej ustawy wprowadza zapis, zgodnie z którym „postępowania 
(…) nie wszczyna się (…), stąd uwagi zawarte w punkcie 14, 15 dotyczą również i 
tego zapisu. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

174. Art. 116  pkt 
1 

Art. 116  pkt 1 -  podmiotem   powierzającym   wykonywanie   pracy   cudzoziemcowi 
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 21a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy jest nie tylko osoba fizyczna, ale również „jednostka organizacyjna, choćby nie 
posiadała osobowości prawnej”, która bezpośrednio nie ponosi odpowiedzialności za 
wykroczenie, zgodnie z kodeksem postępowania w sprawach o wykroczenia, 
odpowiedzialność ponosi osoba fizyczna odpowiedzialna za stwierdzone w takiej 
jednostce wykroczenia. Należało by zatem w art. 116 pkt 1 zamiast „podmiot 
powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi” określić „osoba uprawniona do 
reprezentacji podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi”. 

Woj. Śląski  Uwaga nieuwzględniona Treść 
przepisu jest analogiczna z 
treścia art. 88 j ust. 1 ustawy o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

175. art. 116 pkt 1 proponuję lit. d oznaczyć jako lit. e i dodać lit. d i f w brzmieniu: 
„d) został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 10 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 
769), 
f) jest osobą fizyczną, skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 8 lub 9 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

MPiPS Uwaga uwzględniona 
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176. Art. 116 pkt 1 
lit. a 

Niepełna nazwa ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy brakuje 
słowa: pracy 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

177. Art. 116 pkt 1 
lit. a i b 

Art. 116 pkt 1 lit. a i b -  podobnie  jak  obecnie  w   ustawie  o  promocji   
zatrudnienia     i instytucjach rynku pracy nie wskazano przez jaki okres będzie 
obowiązywała odmowa wydania zezwolenia na pobyt i pracę na podstawie art. 116 pkt 
1 lit. a i b projektowanej ustawy. Bez określenia takiego okresu literalne stosowanie 
tego przepisu spowoduje dożywotni zakaz otrzymywania zezwolenia na pobyt i na 
pracę na rzecz pracodawcy, który naruszył wskazane przepisy ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Należałoby zatem wskazać przez jaki okres od 
naruszenia przepisów zakaz wydania zezwolenia na pobyt ma obowiązywać. 

Woj. Śląski Uwaga nieuwzględniona 
Odmowa zezwolenia będzie 
nastepowała aż do zatarcia 
skazania 

178. Art. 116 pkt 1 
lit. d 

W art. 116 pkt 1 lit. d jest podmiotem zarządzającym lub kontrolowanym przez taką 
osobę proponuję dodać: w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona Treść 
przepisu jest analogiczna z 
treścia art. 88 j ust. 1 ustawy o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 

179. Art. 116 pkt 2  
lit. a 

Art. 116 pkt 2  lit. a - podobnie jak w analogicznych przepisach ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zachodzi sprzeczność między art. 116 pkt 2 lit. 
a i art. 114. Z jednej strony art. 114 wskazuje tylko, że uzyskanie zezwolenia, o 
którym mowa w art. 113 ust.1  nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami 
wymogów do wykonywania zawodów regulowanych lub prowadzenia określonej 
działalności, a więc dopuszcza możliwość wydania zezwolenia na pobyt i pracę bez 
spełnienia tych warunków, a z drugiej strony w art. 116 pkt 2 lit. a wskazuje, że 
odmawia się zezwolenia w przypadku nie spełnienia wymagań kwalifikacyjnych w 
zawodzie regulowanym. 

Woj. Śląski Uwaga uwzględniona 
Art. 114 zostaje wykreślony 

180. art. 116 pkt 2 
lit. a 

(dotyczy też 
art. 124 pkt 1 

lit. b) 

do art. 116 pkt 2 lit. a i art. 124 pkt 1 lit. b: 
wątpliwości budzi zawarte w obydwu przepisach odesłanie do art. 2 pkt 1 ustawy z 
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).  
Należy zauważyć, że ww. ustawa dotyczy obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej (przy czym jako obywateli państw członkowskich UE rozumie się także 
członków ich rodzin), Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o 
Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli tej grupy cudzoziemców, w stosunku do 
których stosowanie projektowanej ustawy – zgodnie z jej art. 2 pkt 2 – jest wyłączone. 
Zamieszczenie w art. 124 pkt 1 lit. b projektu odesłania do przepisów ustawy z dnia 18 
marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

MNiSW To tylko odesłanie do definicji w 
tej ustawie 
 
Do decyzji RCL 
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członkowskich Unii Europejskiej wymagałoby rozszerzenia jej zakresu podmiotowego 
o obywateli państw trzecich, ubiegających się o przyjęcie na terytorium RP w celu 
podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, którzy mogliby 
mieć uznane kwalifikacje zawodowe na podstawie tej ustawy. 
Ponadto z brzmienia projektowanych przepisów mogłoby wynikać, że odsyłają do 
rozumienia „wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków”, a te nie są określone 
w przedmiotowej ustawie.  
Z kolei odesłanie w zakresie rozumienia pojęcia „zawód regulowany” należałoby 
uznać za zbędne, jeżeli pojęcie to ma być używane w znaczeniu przyjętym w ww. 
ustawie. Odesłania takiego nie zawarto np. w art. 114 i art. 127. Ponadto pojęcie 
zawodu regulowanego jest określone w art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy (a nie w art. 2 
pkt 1). 

181. art. 117 w przypadku, gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest 
agencja pracy tymczasowej, w formularzu wniosku należy uwzględnić podstawowe 
dane pracodawcy użytkownika. Należy je również uwzględnić w decyzji w sprawie 
jednego zezwolenia na pobyt i pracę, podobnie jak obecnie w art. 88f ustawy z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;  w art. 117 
określającym elementy zezwolenia na pobyt czasowy i pracę proponuję następujące 
brzmienie pkt 1 - 5: 

„1) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a w przypadku, 
gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem tymczasowym, także pracodawcę-
użytkownika; 
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 
3) wynagrodzenie; 
4) wymiar czasu pracy;  
5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę.”.  

 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

182. Art. 117 pkt 4 Brak jest określenia, co należy rozumieć pod pojęciem: minimalny wymiar czasu 
pracy. Brak jest ratio legis dla takiego uregulowania. W świetle przepisów prawa 
pracy, pracownik wykonuje pracę w pełnym lub niepełnym wymiarze czasu pracy. 
Kodeks pracy ustala także normy czasu pracy, które nie mogą być wydłużane za 
wyjątkiem przypadków w nim przewidzianych. Natomiast przy umowach 
cywilnoprawnych brak jest reżimów prawnych regulujących wymiar czasu pracy. 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona Przepis 
zapobiega fikcyjnemu 
zatrudnieniu i opiera się na 
rozwiązaniach  ustawy o 
promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy 
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183. Art. 117 Art. 117 - w projekcie nie uwzględniono możliwości uzyskania zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę przez cudzoziemca wykonującego pracę na rzecz agencji pracy 
tymczasowej, która przekazuje cudzoziemca na podstawie stosownej umowy 
pracodawcy użytkownikowi. Analogicznie do art. 88f ust. 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy należałoby w art. 117 dodać pkt 5 w 
brzemieniu: „pracodawcę użytkownika, jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca 
w charakterze pracownika tymczasowego.”. 

Woj. Śląski Uwaga uwzględniona 

184. Art. 118 
(dotyczy też 

art. 132) 

Art. 118 -  jeżeli,  zgodnie  z  art.  118  ust. 1  cudzoziemiec  nie  może  rozpocząć  
pracy u innego podmiotu niż określony w zezwoleniu, zmienić stanowiska lub 
otrzymać niższego wynagrodzenia, bez zmiany zezwolenia i skoro istnieje możliwość 
odmowy zmiany zezwolenia (art. 120) to cudzoziemiec nie może powiadamiać o tym 
w ciągu 7 dni (art. 119), tj. po fakcie dokonania zmiany, tylko przed zmianą. Taka 
zmiana powinna być w dodatku dokonana  na   wniosek   cudzoziemca, a  nie  po  
informacji  i  powinna   być  dokonana z uwzględnieniem warunków określonych w 
art. 113 ust. 1 pkt 3 i 4. Wobec powyższego należałoby: 
- w art. 119 usunąć „lub o zmianie warunków określonych w zezwoleniu”, 
- w art. 119 dodać ust. 2 w brzmieniu: „Zmiany, o których mowa w art. 118 ust. 1 
następują na pisemny wniosek cudzoziemca.”, 
- w art. 120 pkt 3 treść „o których mowa w art. 113 ust. 1” należy zmienić na „o 
których mowa w art. 113 ust. 1 pkt 1 i 2”, 
 
- w art. 120 pkt 4 oznaczyć jako pkt 5 i dodać pkt 4 w brzmieniu: „podmiot, który 
będzie powierzał pracę cudzoziemcowi nie spełnia warunków, o których mowa w art. 
113 ust. 1 pkt 3 i 4,” 
 
- w art. 122 ust. 1 treść „o której mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3” należy zmienić na „o 
której mowa w art. 113 ust. 1 pkt 3 oraz art. 120 pkt 4”, 
 
- w art. 122 ust. 3 treść „wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy lub 
pracę” należy zmienić na „wniosku o udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt 
czasowy lub pracę”. 

Woj. Śląski Uwaga uwzględniona 
Art.  118 ust. 2 i art. 119 został 
poprawiony 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga  uwzględniona 
poprawiona redakcja przepisu 
 
 
 
 
Uwaga  uwzględniona 
poprawiona redakcja przepisu 
 
 
Uwaga  uwzględniona 
poprawiona redakcja przepisu 
 

185. Art. 118 ust. 
1 

W art. 118 ust. 1 dookreślenia wymaga przypadek, iż cudzoziemiec nie może 
otrzymywać niższego lub wyższego wynagrodzenia niż określone w zezwoleniu. W 
przypadku zmiany stanowiska lub wynagrodzenia konsekwentnie należałoby 
wprowadzić obowiązek nowego badania rynku pracy, z uwagi na nasilający się wzrost 
bezrobocia w Polsce. Powyższe uzasadnione jest faktem, iż często pracodawcy chcący 

Woj. Dolnośląski Brzmienie przepisu uzależnione 
jest od decyzji MPPiS  
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uzyskać zezwolenie na pracę cudzoziemca zaniżają wysokość wynagrodzenia poczym 
po uzyskaniu zezwolenia na pracę i pobyt cudzoziemca podnoszą wynagrodzenie 
zasadnicze co w sposób istotny podnosi atrakcyjność posady i mogłoby spowodować, 
że na dane stanowisko aplikowałby obywatel polski. 

186. art. 118 ust. 1 Według art. 118 ust. 1 cudzoziemiec przebywający na terytorium RP na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie może rozpocząć wykonywania pracy u 
innego podmiotu, niż określony w zezwoleniu, zmienić stanowiska lub otrzymywać 
niższego wynagrodzenia, niż określone w zezwoleniu, bez zmiany tego zezwolenia. W 
związku           z tym w art. 121 ust. 1 przewiduje się cofnięcie zezwolenia, jeżeli 
cudzoziemiec zmienił podmiot powierzający wykonywanie pracy, stanowisko lub 
wynagrodzenie określone            w zezwoleniu, a zezwolenie to nie zostało zmienione. 
Z tymi rozwiązaniami wiążą się wątpliwości. 
Cudzoziemiec mający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę nie mógłby podjąć 
dodatkowej pracy określonej odrębnym zezwoleniem na pracę, mimo że w myśl art. 
87 ust. 1 pkt 12 lit. c ustawy o promocji zatrudnienia (…) byłby uprawniony do 
wykonywania pracy. Nie mógłby również podjąć pracy niewymagającej zezwolenia 
na pracę, w tym pracy zgodnej z zarejestrowanym oświadczeniem pracodawcy, bez 
zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Natomiast dopuszczenie możliwości 
podjęcia pracy dodatkowej na podstawie zezwolenia na pracę lub w przypadkach, w 
których nie jest wymagane zezwolenia na pracę, byłoby korzystnym rozwiązaniem 
zarówno dla cudzoziemca podejmującego pracę u różnych pracodawców na część 
etatu, dla pracodawcy, jak i dla organów wydających zezwolenia.  
Jeżeli cudzoziemiec miałby podjąć pracę u kilku pracodawców (a praca u różnych 
pracodawców nie jest tylko teoretyczną możliwością), wszyscy ci pracodawcy 
powinni być określeni w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę. Nasuwa się pytanie, 
czy utrata pracy choćby u jednego z nich powodowałaby każdorazowo konieczność 
zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na podstawie art. 118 ust. 3 lub cofnięcia 
zezwolenia na podstawie art. 100 pkt 1 i ewentualnego wydania nowego zezwolenia. 
Przepis art. 118 ust. 1 sugeruje, że jedyną możliwością zmiany pracodawcy jest 
zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i że cudzoziemiec nie może uzyskać 
nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u innego pracodawcy na podstawie 
wniosku złożonego zgodnie z art. 104 ust. 1. W razie stosowania w praktyce 
powyższej interpretacji zmiana pracodawcy byłaby obwarowana restrykcyjnymi 
warunkami – wcześniejsze pozostawanie bez pracy nie więcej niż raz i nie dłużej niż 

MPiPS Uwaga uwzględniona  
Ostateczna redakcja przepisu 
będzie ustalona po uzgodnieniu 
jej brzmienia z MPiPS 
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30 dni. 
Wątpliwości budzi też, czy w razie obniżenia lub zmiany wynagrodzenia i zmiany 
stanowiska (które jest dokonywane przez pracodawcę, a nie pracownika) właściwe jest 
nałożenie na cudzoziemca obowiązku złożenia wniosku o zmianę zezwolenia, a w 
razie zaniechania -  sankcji w postaci cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 
Jednocześnie mając na uwadze, że zmiana wymiaru czasu pracy ma istotny wpływ na 
ocenę wysokości wynagrodzenia jako przesłanki wydania jednego zezwolenia na 
pobyt          i pracę, należy tę okoliczność traktować podobnie jak zmianę 
wynagrodzenia. 
W celu usunięcia jednej z powyższych wątpliwości proponuję wyraźne stwierdzenie, 
że cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może w okresie 
legalnego pobytu na podstawie tego zezwolenia złożyć wniosek o udzielenie nowego 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. Wniosek taki mógłby więc również być złożony 
podczas postępowania w sprawie uchylenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, a 
cudzoziemiec w tym czasie mógłby poszukiwać nowego pracodawcy (również 
korzystając z pomocy publicznych służb zatrudnienia), po znalezieniu pracodawcy 
złożyć wniosek o udzielenie nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę i korzystać 
z przywileju określonego w art. 107 ust. 1 pkt 2 (jego pobyt uważa się za legalny do 
dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy stanie się 
ostateczna). Należy jednocześnie zauważyć, że postępowanie w sprawie uchylenia 
posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie toczyć 
się przez kilka tygodni, a nawet kilka miesięcy, a cudzoziemiec będzie mógł korzystać 
ze świadczeń dla bezrobotnych, o ile spełniać będzie odpowiednie warunki. 

187. Art. 118 ust. 
2 

W art. 118 ust. 2 do sformułowania: zmiana zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie 
jest wymagana w przypadku zmiany nazwy proponuję dodać: i zmiany siedziby. 

Woj. Łódzki Brzmienie przepisu uzależnione 
jest od decyzji MPPiS  

188. Art. 118 ust. 
3 

W art. 118 ust. 3 proponuje się rozszerzenie zapisu z „ zezwolenie na pobyt czasowy i 
pracę zmienia wojewoda właściwy …”  na „zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 
zmienia i odmawia zmiany wojewoda właściwy…” – określenie w sposób bardziej 
precyzyjny właściwości wojewody; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 

189. art. 119 proponuję doprecyzować, że powiadomienie wojewody o zmianie pracodawcy, 
stanowiska lub warunków pracy powinno nastąpić w formie pisemnej; 

MPiPS Uwaga uwzględniona  
Ostateczna redakcja przepisu 
będzie ustalona po uzgodnieniu 
jej brzmienia z MPiPS 
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190. Art. 119 W art. 119 proponuję dodać w jakiej formie ma być powiadomienie, tj. wprowadzić 
zapis: powiadomić wojewodę na piśmie. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

191. Art. 119 W art. 119  wprowadzić sankcję za niedopełnienie obowiązku informowania o utracie 
pracy lub zmianie warunków pracy. 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona Projekt 
ustawy przewiduje odmowę 
zmiany zezwolenia w razie 
niedopełnienia obowiązku 
informowania o utracie pracy 

192. art. 119 i 120 ze względów porządkowych proponuję zamienić kolejność przepisów art. 119 i 120; MPiPS Do decyzji RCL 

193. Art. 120 pkt 2 Proponuję wprowadzenie terminu siedmiodniowego jako terminu dyscyplinującego  Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

194. Art. 120 pkt 3 proponuję sprecyzować zapis poprzez dodanie określenia: łącznie przestał spełniać 
łącznie warunki 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona 
Proponowany zapis jest zbędny.  

195. art. 121 W związku z projektowanymi przepisami zmiany ustawy o promocji zatrudnienia 
(…), przewidującymi prawo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę do korzystania ze świadczeń dla bezrobotnych i usług rynku pracy, 
proponuję dodanie po art. 121 nowego przepisu (np. art. 121a) w brzmieniu : 
„Art. 121a. Wojewoda zawiadamia starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy decyzja w tej 
sprawie stanie się ostateczna.”. 
Podobny przepis powinien się znaleźć w rozdziale dotyczącym zezwolenia na pobyt 
czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji. 
 

MPiPS Uwaga uwzględniona  
Ostateczna redakcja przepisu 
będzie ustalona po uzgodnieniu 
jej brzmienia z MPiPS 

196. Art. 121 ust. 
2 pkt 2 

W art. 121 ust. 2 pkt 2 in fine dla większej przejrzystości zapisu proponuje się zmianę 
„od niego” na „od cudzoziemca”; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 
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197. art. 123 W art. 123 proponuję istniejący przepis oznaczyć jako ust. 1 i dodać przepis ust. 2           
w brzmieniu: 
„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w postępowaniu w sprawie zmiany lub cofnięcia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.”. 
Celem dodania ww. przepisu jest wyjaśnienie, że do postępowania w sprawie zmiany 
lub cofnięcia zezwolenia stosuje się ogólne przepisy K.p.a., a nie szczególny przepis 
art. 123 ust. 1. 
 

MPiPS Uwaga uwzględniona 
Do postepowania będą miały 
zastosowanie przepisy KPA . 

198. art. 123 W związku ze zgłaszanymi przez pracodawców problemami wynikającymi z 
konieczności przerwania przez cudzoziemca pracy, gdy dobiegł końca okres ważności 
zezwolenia na pracę, a nie zakończyło się postępowanie w sprawie udzielenia nowego 
zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku (co 
będzie dotyczyło również zezwolenia na pobyt czasowy i pracę), proponuję zapewnić 
możliwość legalnego wykonywania pracy przez cudzoziemca, który wykonuje pracę u 
tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku, analogicznie do uznania pobytu 
na terytorium RP za legalny na podstawie przepisów art. 107 ust. 1 pkt 2. Proponuję 
więc na końcu rozdziału 2 dodanie przepisu (np. art. 123a) w brzmieniu: 
„Art. 123a. Jeżeli termin do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę u 
tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie 
zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia 
złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt i pracę 
stanie się ostateczna.”. 
Podobny przepis powinien zostać wprowadzony także dla – zachowania spójności 
przepisów – w ustawie o promocji zatrudnienia 

MPiPS Uwaga uwzględniona. 

199. art. 124 ust. 1 
pkt 1 lit. a 

W art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. a, określającym pierwszą z przesłanek udzielenia 
„niebieskiej karty”, proponuję skreślenie wyrazów: „…lub jest stroną, do której 
została skierowana oferta pracy w rozumieniu Kodeksu cywilnego,”.  
Dyrektywa 2009/50/WE, implementowana tym przepisem, przewiduje, że wiążąca 
oferta pracy może być przesłanką udzielenia „niebieskiej karty”, jeżeli tak stanowi 
prawo krajowe. Przepisy polskie nie muszą więc ustanawiać takiej przesłanki. Po 
drugie wydaje się, że określenie: „oferta pracy w rozumieniu Kodeksu cywilnego” jest 
niewłaściwe, gdyż Kodeks cywilny nie definiuje „oferty pracy”. 
 

MPiPS Uwaga uwzględniona 
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200. Art. 124 pkt 
1lit. a 

W art. 124 pkt 1 lit. a pojawia się sprzeczność z art. 3 pkt 14, definiującym pojęcie 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. W definicji 
użyto określenia zatrudnienie (zdefiniowane w Kodeksie pracy), natomiast przesłanki 
określone w art. 124 dopuszczają wykonywanie pracy na podstawie umowy 
cywilnoprawnej. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona poprzez 
poprawienie redakcji art. 3 pkt 
14 

201. art. 124 ust. 1 
lit. e 

niezbędne jest doprecyzowanie, że przesłanką udzielenia zezwolenia może być zgoda 
właściwego organu, gdy z przepisów odrębnych wynika obowiązek jej uzyskania 
przed zawarciem umowy; 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

202. Art. 129 W art. 129 rozszerzenie okoliczności wskazanych w art. 99 ust. 1 pkt 1-4 i 7-9 o pkt 6 
– tj. nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona 
Projektowane przepisy muszą 
być zgodne z treścią  dyrektywy 
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 

 
203. Art. 133 ust. 

3 
W art. 133 ust. 3 powinien być wskazany art. 124 a nie art. 126 Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

204. art. 136 rozważenia wymaga zasadność zmiany wyrażenia: „…rocznego wynagrodzenia brutto 
w Rzeczypospolitej Polskiej (…) art. 20 ustawy (…)” na wyrażenie: „przeciętnego 
wynagrodzenia w gospodarce narodowej (…) art. 20 pkt 1 lit. a” - dla uniknięcia 
nieporozumień interpretacyjnych; 

MPiPS Uwaga uwzględniona według 
propozycji GUS 

205. Art. 136 proponuję: 
1) nadanie nowego brzmienia art. 136: 

„Art. 136. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 
właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, 
wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia 
cudzoziemcowi zezwolenia,  
o którym mowa w art. 124, w taki sposób aby wysokość 
minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż równowartość 
150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 

GUS Proponujemy rozwiązanie 
pierwsze. 
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narodowej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na 
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłaszanego w danym roku na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z 
dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z 
późn. zm.).”, 

albo: 
„Art. 136. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw pracy, określi, w drodze rozporządzenia, 
wysokość minimalnego wynagrodzenia wymaganego do udzielenia 
cudzoziemcowi zezwolenia,  
o którym mowa w art. 124, w taki sposób aby wysokość 
minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż równowartość 
150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w poprzednim roku kalendarzowym obliczanego na 
podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłaszanego w danym roku na podstawie przepisów o emeryturach i 
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”. 

Proponowana zmiana art. 136 wynika z brzmienia upoważnienia ustawowego 
dla Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, którym jest art. 20 pkt 1 lit. a 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, przy czym - w związku z art. 4 pkt 9 ustawy - określenie „przeciętne 
wynagrodzenie w gospodarce narodowej” oznacza „przeciętne wynagrodzenie 
miesięczne brutto w gospodarce narodowej”; 

 
206. Tytuł 

rozdziału 4 i 
art. 137 

proponuję następujące brzmienie tytułu rozdziału 4:  
„Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca 
delegowanego przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej”  i konsekwentnie nadanie nowego brzmienia art. 137 ust. 1:  
„Art. 137 ust. 1. Zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemcowi delegowanemu 
przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej …”; 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

207. art. 139 ust. 1 
pkt 1 lit c 

Projekt ustawy zakłada, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na pobyt 
czasowy 
w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli posiada zgodę właściwego 
organu na „wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek 
jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych”. Zastrzeżenie budzi ustanowienie 
takiego obowiązku w przypadku działalności określonych ustawą z dnia 2 lipca 2004 
r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. 
zm.) /dalej ustawa SDG/ wymagających uzyskania koncesji, zezwolenia, zgody, 

MG Uwaga uwzględniona 
Poprawiona redakcja przepisu 
tak  aby 
zgoda właściwego organu 
dotyczyła tylko  zajmowania 
określonego stanowiska, 
wykonywania zawodu 
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dokonania wpisu w rejestrze działalności regulowanej. 
W polskim porządku prawnym, osoba zagraniczna, która uzyskała 

odpowiedni tytuł pobytu stosownie do art. 13 ustawy SDG uprawniający do podjęcia 
działalności gospodarczej, może uzyskać wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej. Dopiero w następnej kolejności przedsiębiorca ubiega się 
o uzyskanie odpowiedniego rodzaju koncesji lub zezwolenia. Również promesa 
(przyrzeczenie wydania decyzji) dotyczy przedsiębiorcy już wpisanego do CEIDG lub 
utworzonej spółki wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS. Poza tym możliwość 
ubiegania się o promesę stosunkowo rzadko określana jest w ustawach regulujących 
poszczególne rodzaje działalności gospodarczej. Jedynie w przypadku koncesji 
obowiązuje taka zasada odnosząca się do wszystkich rodzajów koncesji na podstawie 
art. 60 ustawy SDG. 
Przyjęcie rozwiązania zaproponowanego w projekcie ustawy zablokuje podejmowanie 
działalności gospodarczej przez cudzoziemców. W związku z powyższym proponuje 
się wykreślenie go z projektu ustawy 

208. art. 139 ust. 1 
pkt 3 lit. a 

2) nadanie nowego brzmienia art. 139 ust. 1 pkt 3 lit. a: 
„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. 30 ust. 2 ustawy 
z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.) 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,”. 
Upoważnieniem ustawowym do ogłaszania przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia w województwach jest art. 30 ust. 2 
ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.), 
który stanowi również, że jest to wynagrodzenie bez wypłat z zysku lub nadwyżki 
bilansowej w spółdzielniach, z uwzględnieniem sfery budżetowej bez 
dodatkowych wynagrodzeń rocznych, bez Poczty Polskiej Spółki Akcyjnej i 
Telekomunikacji Polskiej – Spółka Akcyjna i wielkości te - począwszy od 1996 r. - 
są publikowane w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (M. P. z 1996 r. Nr 
36, poz. 360), natomiast art. 90 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415,  

GUS Uwaga uwzględniona 
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z późn. zm.) mówi jednie o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w 
gospodarce narodowej według województw w pierwszym i trzecim kwartale 
danego roku. 

 
209. art. 139 ust. 1 

pkt 3 lit a 
Projektowany przepis zakłada, że cudzoziemiec może uzyskać zezwolenie na 

pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli podmiot, który 
prowadzi działalność gospodarczą (utworzona przez cudzoziemca spółka) zatrudnia 
przez okres co najmniej 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch 
pracowników lub zatrudni ich w przyszłości. W uzasadnieniu do projektu nie zostało 
wyjaśnione, jakiemu celowi ma służyć ten wymóg. Zdaniem Ministerstwa Gospodarki 
warunek zatrudniania pracowników ogranicza dostęp do podejmowania działalności 
gospodarczej przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i ich chęć do 
pozostania w Polsce. Szczególnie wyraźnie widać to w przypadku osób 
zamierzających pozostać w Polsce po zakończeniu studiów, które już w trakcie 
studiów rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej  wpisanej do CEIDG na 
podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy SDG w związku z art. 53 ust. 1 pkt 16 
ustawy o cudzoziemcach (a w projekcie w związku z projektowanym art. 141, do 
którego odwołuje się w art. 461 przepis art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c nowelizowanej ustawy 
SDG). Istnieje taka ewentualność, że charakter prowadzonej działalności nie wymaga 
zatrudniania pracowników. Jeżeli zatem osoba taka po zakończeniu studiów pragnie 
pozostać w Polsce, na podstawie zezwolenia na pobyt z innego tytułu powinna założyć 
spółkę prawa handlowego lub przekształcić firmę w spółkę, która może być spółką 
jednoosobową. Dodatkowy wymóg zatrudniania pracowników może skutecznie 
zniechęcić taką osobę do kontynuowania działalności w Polsce. Przedstawiony 
problem jest szerszy i dotyka wszystkich przypadków zakładania spółek, których 
działalność nie wymaga zatrudniania pracowników. 
W związku z powyższym proponuje się wykreślenie wymogu zatrudniania 
pracowników przez spółki tworzone przez cudzoziemców (także spółki, do których 
cudzoziemiec przystępuje, obejmuje udziały lub akcje) w procedurze uzyskiwania 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. 

MG  Uwaga częściowo 
uwzględniona poprzez 
zastosowanie przy tym wymogu 
spójnika „lub” zamiast „oraz”, 
zgodnie z propozycją DPM 
MSW. 

210. art. 139 ust. 1 
pkt 3 lit. a 

W związku z uzupełnieniem art. 87 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…) o 
kolejne tytuły pobytowe umożliwiające wykonywanie pracy bez zezwolenia na pracę 
proponuję następujące brzmienie przepisu art. 139 ust. 1 pkt 3 lit. a: 
„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 

MPiPS  
 
Uwaga częściowo 
uwzględniona. Spójnik „oraz” 
zastąpiono spójnikiem „lub”, 
zgodnie z propozycją DPM 
MSW. 
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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, będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w 
art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub”. 

Analogiczną zmianę należałoby wprowadzić w art. 88c ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji 
zatrudnienia (…). 

211. Art. 139 ust. 
2 

Proponuje się bardziej precyzyjną redakcję art. 139 ust. 2; obecny zapis może 
sugerować, że warunki o których mowa w art. 139 ust. 1 pkt 3 mają tylko 
zastosowanie do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, komandytowo-
akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, w której 
cudzoziemiec jednocześnie wykonuje pracę – wyłączając poza ten katalog 
cudzoziemców prowadzących indywidualne działalności gospodarcze. W naszej 
ocenie zapis ten może być rozumiany zawężająco, co może powodować problemy 
interpretacyjne; 

Woj. Małopolski Uwaga nieuwzględniona 
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa cudzoziemiec 
prowadzący indywidualną 
działalność gospodarczą nie jest 
pracownikiem 

212. art. 139 ust. 2 w przepisie nie uwzględnia się członków zarządu spółek, których nie utworzyli i nie 
posiadają w niej udziałów i akcji, ale są profesjonalnymi managerami pełniącymi 
funkcję w zarządzie za wynagrodzeniem i są odpowiedzialni za decyzje finansowe i 
personalne w zarządzanym podmiocie. Ponieważ nie są objęci tym przepisem, będą 
zobowiązani do uzyskania jednolitego zezwolenia, a więc ocenie będzie podlegać ich 
wynagrodzenie i test rynku pracy, podczas gdy ubiegając się o zezwolenie na pracę 
będą rozliczani z dochodu i stanu zatrudnienia w podmiocie. Proponuję uwzględnić tę 
grupę osób w rozdziale 5 ustawy o cudzoziemcach;  
proponuję  zatem         w art. 139 w ust. 1 zdaniu wstępnemu oraz ust. 2 nadać 
następujące brzmienie: 

„Art. 139. 1. Zezwolenie 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 
pełnienie funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru 

MPiPS Osoby wymienione w tej 
uwadze nie wykonują 
działalności gospodarczej więc 
nie podlegają temu rozdziałowi 
ustawy  
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przedsiębiorców, gdy spełnione są następujące warunki:” 

„2.Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworzonej lub zarządzanej 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.”. 

 
213. art. 141 proponuję, aby pkt 1 lit. b otrzymał brzmienie: 

„b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli cudzoziemiec podejmuje lub kontynuuje studia 
odpłatne;”; 

MNiSW Uwaga uwzględniona 

214. Art. 142 Rozważenie możliwości wydłużenia okresu zezwolenia na pobyt czasowy udzielanego 
cudzoziemcom w celu kształcenia się na studiach wyższych lub doktoranckich. 
Zaproponowany w projekcie okres 15 miesięcy w praktyce może okazać się 
niewystarczający do odbycia kształcenia na roku studiów, zwłaszcza w przypadku 
podjęcia przez cudzoziemca po raz pierwszy kształcenia na terytorium RP, 
poprzedzonego kursem języka polskiego lub rocznym kursem przygotowawczym do 
podjęcia nauki w języku polskim. Wymóg odbycia takiego kursu nakładają przepisy 
wydane na podstawie art. 44 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym. W związku z 
powyższym, zasadne wydaje się, aby cudzoziemcy podejmujący studia na terytorium 
RP uzyskiwali pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy nie tylko na okres obejmujący 
kształcenie na roku studiów, lecz również na czas niezbędny do odbycia kursu języka 
polskiego lub rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim. 
Rozwiązanie to byłoby spójne z przyjętą i od lat stosowaną w szkolnictwie wyższym 
zasadą, zgodnie z którą okres trwania rocznego kursu przygotowawczego zalicza się 
do okresu kształcenia, na jaki został przyjęty cudzoziemiec i w okresie tym 
cudzoziemcowi przysługują uprawnienia osoby odbywającej studia wyższe. 

MNiSW   Uwaga uwzględniona w 
zakresie objęcia zezwoleniem 
także kursu przygotowawczego. 

215. Art. 142 ust. 
2 

proponuję rozważyć zasadność udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w przypadku 
kontynuowania studiów na drugim lub kolejnym roku na okres 2 lat. Należy 
zauważyć, że studia drugiego stopnia trwają z reguły 4 semestry, czyli 2 lata. 
Podobnie, studia doktoranckie mogą trwać co najmniej 2 lata. Studentowi drugiego 
roku takich studiów pozostaje zatem tylko rok do ich ukończenia. Zasadne byłoby 
więc udzielanie w takim przypadku zezwolenia na okres pozostały do ukończenia, 
wynikający z programu studiów. 

MNiSW Uwaga uwzględniona 



64 
 

216. Art. 143 a) proponuję, aby zakres informacji, jakie mają być zawarte w zaświadczeniu 
jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia, rozszerzyć o 
krajowy numer identyfikacyjny;  
Należy zauważyć, że imiona, nazwiska i adresy cudzoziemców mogą być zbieżne, 
a numer identyfikacyjny jest inny dla każdej osoby. Wydaje się, że skoro jest on 
wymagany we wniosku o wydanie wizy krajowej (art. 78 ust. 1 pkt 1 lit. h), to 
można wymagać jego zamieszczenia również w ww. zaświadczeniu; 

b) proponuję skreślić projektowany ust. 2, a obecny ust. 1 uzupełnić ewentualnie 
o wytyczne dotyczące uwzględnienia poziomu kształcenia i kierunku studiów. 

 

MNiSW Pojęcie krajowy numer 
identyfikacyjny występuje tylko 
we wniosku o wizę.  Wymaga 
wyjaśnienia ze strony MSZ 
czym on jest 
 
 
Wytyczne zostały uzupełnione o 
poziom kształcenia. 
 
W pozostałym zakresie do 
decyzji RCL 

217. Art. 144 art. 144 wymaga doprecyzowania: 
Z przepisów pkt 1 i 2 wynika, że cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy w celu podejmowania lub kontynuowania studiów wyższych lub 
studiów doktoranckich, jeżeli posiada już inne zezwolenie na pobyt czasowy. 
Zgodnie z pkt 1 odmowa dotyczy takiego przypadku, gdy cudzoziemiec posiada 
zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub szkolenia 
zawodowego, o którym mowa w art. 179 ust. 1 pkt 3 lit. b. Nieprawidłowe wydaje się 
zamieszczanie regulacji, dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
podejmowania lub kontynuowania studiów, poza Rozdziałem 6 w Dziale V 
projektowanej ustawy, który kompleksowo reguluje te kwestie (przepis art. 179 ust. 1 
pkt 3 lit. b jest zawarty w Rozdziale 11). 
Zgodnie z pkt 2 cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia, jeżeli wykonuje 
pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
jednakże nie dotyczy to przypadku gdy ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia. 
Niejasny jest powód dla którego przewiduje się możliwość wydania takiemu 
cudzoziemcowi kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na 
studiach wyższych lub studiach doktoranckich, tj. w związku z kontynuowaniem 
studiów, natomiast odmawia się takiego prawa cudzoziemcowi ubiegającemu się o 
zezwolenie na pobyt czasowy w związku z podjęciem studiów. Wynikające z tego 
przepisu zróżnicowanie sytuacji osób podejmujących studia i osób kontynuujących 
studia wydaje się nieuzasadnione. 

MNiSW  
 
 
 
W tym rozdziale jest wdrażana 
dyrektywa Rady 2004/114/E 
 
 
 
 
 
Odmowa udzielenia zezwolenia 
wynika z Dyrektywy Rady 
2004/114/E. 
Możliwość udzielenia kolejnego 
zezwolenia dla osoby pracującej 
lub wykonującej działalność 
wynika z interpretacji dyrektywy 

218. Art. 145 Art. 145 dotyczący studentów powtarzających rok studiów, gdyż powstaje problem w 
przypadku studentów przebywających na urlopach dziekańskich (czynnych, biernych), 
stąd propozycja by kategorycznie odmawiać zezwolenia na pobyt tym cudzoziemcom, 
którzy po raz drugi i kolejny powtarzają semestr lub rok, po raz kolejny przebywają na 
urlopach, tym samym przeciągając czas pobytu i studiów w Polsce. W tym miejscu 

Woj. Dolnośląski Uwaga częściowo uwzgledniona 
poprzez zmianę redakcji 
przepisu.  
Propozycja MNiSW: 
„Art. 145. Cudzoziemcowi 
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wyjaśniam, iż niejednokrotnie zdarzały się przypadki powtarzania roku studiów czy 
też brania urlopów dziekańskich wynikających z faktu podejmowania przez studentów 
studiów stacjonarnych regularnego zatrudnienia na terytorium Polski z pominięciem 
zastosowania procedur dotyczących uzyskania zezwolenia na zatrudnienie. 

można odmówić udzielenia 
kolejnego zezwolenia, o którym 
mowa w art. 141, albo cofnąć to 
zezwolenie, w przypadku gdy po 
raz drugi nie uzyskał zaliczenia 
semestru lub roku studiów w 
określonym terminie.” 

219. Art. 146 do art. 146: 
a) ust. 2 i 3 wyraz „uczelnia” proponuję zastąpić wyrazami „rektor uczelni lub 

kierownik innej jednostki prowadzącej studia”, w celu doprecyzowania, kto 
powinien zostać poinformowany przez wojewodę o udzieleniu cudzoziemcowi 
zezwolenia oraz na kim spoczywa obowiązek poinformowania wojewody o tym, 
że student zaprzestał studiowania; 

b) w ust. 3 proponuję dodatkowo doprecyzować, że zawiadomienie powinno być 
dokonane niezwłocznie, co w efekcie powinno zapobiec sytuacji, w której – ze 
względu na zbyt późne dokonanie zawiadomienia – cudzoziemiec uzyska 
zezwolenie na pobyt czasowy, mimo że ustały okoliczności uzasadniające jego 
udzielenie.  

Z uwagi na fakt, że zezwolenie na pobyt czasowy może być udzielone również w celu 
odbywania studiów doktoranckich (studiów trzeciego stopnia), które – zgodnie z art. 2 
ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym – mogą 
być prowadzone nie tylko przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, lecz 
również przez instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk, instytuty badawcze lub 
międzynarodowe instytuty naukowe działające na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, przepis powinien dotyczyć nie tylko rektora uczelni, lecz również kierownika 
innej jednostki prowadzącej studia. 

 

MNiSW Uwaga uwzględniona 

220. Art. 146 ust. 
3 

W art. 146 ust. 3 Projektu wskazano, iż uczelnia zawiadamia wojewodę, który 
udzielił cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 141, o skreśleniu 
cudzoziemca z listy studentów, a także o niezaliczeniu roku studiów i nieuzyskaniu 
warunkowego zezwolenia na podjęcie studiów w kolejnym roku lub semestrze. 

Niestety nie wskazano terminu w jakim uczelnia ma przesłać przedmiotowe 
zawiadomienie, a ponadto brak jest sankcji za zaniechanie tego obowiązku. 

Woj.  
Zachodniopomorski 

Uwaga uwzględniona 

221. Art. 148 Dyrektywa Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej 
procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań 
naukowych (dalej: „dyrektywa 2005/71/WE”) (Dz. Urz. WE L 289 z 3.11.2005, 
str. 15) określa warunki przyjmowania naukowców z państw trzecich w państwach 

MSZ (UE) Zdaniem MNiSW rozwiązanie 
zaproponowane w projekcie jest 
tym, o które chodzi w 
dyrektywie. 
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członkowskich na okres dłuższy niż trzy miesiące w celu prowadzenia projektu 
badawczego na podstawie umowy o przyjęciu zawartej z instytucją badawczą. 
W art. 2 lit. c dyrektywa wprowadza definicję instytucji badawczej stanowiąc, że jest 
nią jakakolwiek instytucja publiczna lub prywatna, która prowadzi badania i która 
została zatwierdzona do celów niniejszej dyrektywy przez państwo członkowskie 
zgodnie z jego przepisami i praktyką administracyjną. 
Z kolei art. 5 dyrektywy odnosi się do procedury zatwierdzenia instytucji badawczych, 
które będą uprawnione do przyjęcia naukowca oraz określa okres ważności takiego 
zatwierdzenia na przynajmniej pięć lat, pozwalając państwom członkowskim na jego 
ograniczenie tylko w wyjątkowych wypadkach. 
Tymczasem, zgodnie z projektowanym art. 148 ustawy, zezwolenia na pobyt czasowy 
w celu prowadzenia badań naukowych udziela się cudzoziemcowi będącemu 
naukowcem, gdy celem jego pobytu jest prowadzenie badań naukowych na podstawie 
umowy zawartej z jednostką o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach 
finansowania nauki, wskazaną w komunikacie wydanym na podstawie art. 30 ust. 3 tej 
ustawy.  
Zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki, minister właściwy do 
spraw nauki zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej komunikaty dotyczące 
środków finansowych na naukę przyznanych w formie dotacji lub na podstawie 
umowy, zawierające: 

1) nazwy jednostek naukowych lub innych jednostek organizacyjnych 
otrzymujących środki finansowe na naukę; 
2) tytuły zadań, programów i przedsięwzięć oraz imię i nazwisko ich kierownika; 
3) wysokość środków finansowych przyznanych przez ministra. 

Wątpliwości co do zgodności z przepisami dyrektywy 2005/71/WE, w szczególności 
jej art. 2 lit. c, budzi przede wszystkim zawężenie kręgu instytucji, do których ma 
znaleźć zastosowanie dyrektywa, wyłącznie do instytucji naukowych, które otrzymały 
środki finansowe na naukę na podstawie przepisów ustawy o zasadach finansowania 
nauki. Dyrektywa wymaga bowiem, aby dana jednostka została, zgodnie z prawem 
krajowym, zatwierdzona do celów dyrektywy, a więc do celów przyjmowania 
naukowców z państw trzecich w państwach członkowskich na okres dłuższy niż trzy 
miesiące w celu prowadzenia projektu badawczego na podstawie umowy o przyjęciu.  
Tymczasem przyznanie danej jednostce naukowej środków finansowych pozostaje bez 
jakiegokolwiek związku z tym celem.  
Co więcej, przepisy ustawy o finansowaniu nauki w żadnym wypadku nie ustalają 
okresu uprawnienia instytucji naukowej do przyjmowania naukowców-cudzoziemców. 
Nie można zatem przyjąć, że art. 5 ust. 2 dyrektywy 2005/71/WE, implementowany 
jest przez art. 30 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki. 
W tym kontekście należy również zwrócić uwagę na art. 5 ust. 6, który stanowi, że 
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państwo członkowskie może, niezależnie od innych środków, odmówić przedłużenia 
lub zadecydować o cofnięciu zatwierdzenia instytucji badawczej, która przestała 
spełniać warunki określone w ust. 2, 3 i 4 lub w przypadkach gdy zatwierdzenie 
uzyskano w sposób oszukańczy lub jeśli instytucja badawcza podpisała umowę o 
przyjęciu z obywatelem państwa trzeciego w sposób oszukańczy lub bez dochowania 
należytej staranności. Jeśli odmówiono zatwierdzenia lub je cofnięto, można zabronić 
danej instytucji ponownego ubiegania się o zatwierdzenie przed upływem pięciu lat od 
daty publikacji decyzji w sprawie cofnięcia zatwierdzenia lub odmowy jego 
przedłużenia. 
Z powyższego wynika, że co do zasady, spełnienie warunków określonych w art. 2, 3 i 
4 dyrektywy oraz dochowanie przez instytucje warunków zawarcia umowy z 
naukowcem-cudzoziemcem, powinno skutkować zatwierdzeniem danej instytucji, 
jako uprawnionej do przyjęcia naukowca państwa trzeciego. 

222. Art. 148 ust. 
1 

wyrazy „art. 30 ust. 3” proponuję zmienić na wyraz „przepisów”. MNiSW Uwaga ma charakter 
legislacyjny – do decyzji RCL 

223. art. 154 W odniesieniu do art. 154 projektu ustawy pragnę zwrócić uwagę, że członkom 
rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który skorzystał ze swobodnego 
przepływu osób w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE, powinny przysługiwać prawa 
przewidziane w przepisach tej dyrektywy. 

MSZ (UE)  
Przepis jest regulacją krajową 
dotyczącą udzielania zezwoleń 
na pobyt czasowy członkom 
rodziny obywateli polskich. 
Kwestia uprawnień członków 
rodzin obywateli polskich, 
którzy skorzystali ze 
swobodnego przepływu osób  
wymaga jeszcze dalszych analiz 
oraz doprecyzowania 
orzecznictwa przez ETS. W 
przypadku uznania konieczności 
zmian w tym zakresie, zostaną 
one wprowadzone w noweli 
ustawy o wjeździe 

224. art. 155 ust. 1 
pkt 1 lit. f 

wyrazy „art. 30 ust. 3” proponuję zmienić na wyraz „przepisów”. MNiSW Uwaga ma charakter 
legislacyjny – do decyzji RCL 
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225. Art. 156 pkt 1 Artykuł 156 pkt 1 projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie, w którym 
dotyczy członków rodziny obywatela polskiego, który skorzystał ze swobody 
przepływu osób w rozumieniu dyrektywy 2004/38/WE, ponieważ przysługujące takim 
członkom rodziny prawo pobytu nie podlega uznaniu państwa przyjmującego. 

MSZ (UE) Przepis uwzględnia art. 3 ust 2 
dyrektywy 2004/38/WE, który 
ma charakter uznaniowy.  

226. Art. 158 ust. 
2 

Artykuł 158 ust. 2 projektu ustawy – stanowiący, że „zezwoleń na pobyt czasowy w 
celu połączenia z rodziną”, „o których mowa w art. 157 ust. 1 i 2 projektu ustawy”, 
udziela się jednorazowo – może budzić wątpliwości w zakresie jego zgodności 
z art. 13 ust. 2 dyrektywy 2003/86/WE, zgodnie z którym dokumenty pobytowe 
przyznawane członkom rodziny cudzoziemców powinny być odnawialne. Konstrukcja 
art. 158 ust. 2 jest niejasna, gdyż wydaje się, iż w art. 157 ust. 1 i 2 projektu ustawy 
powinna być mowa o samoistnych „zezwoleniach na pobyt czasowy” (zgodnie z 
terminologią dyrektywy: „samoistnych dokumentach pobytowych”), o których mowa 
w art. 15 dyrektywy 2003/86/WE, a nie o „zezwoleniach na pobyt czasowy w celu 
połączenia z rodziną”. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona.  

227. Art. 160 ust. 
1 pkt 2 

Odmienne brzmienie art. 160 ust. 1 pkt 2 „w celu połączenia z rodziną, w przypadku 
cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z cudzoziemcem, o którym mowa w 
art. 155 ust. 1 pkt 1”. Pozostawienie tego przepisu w niezmienionej wersji spowoduje, 
że nie będzie można odmówić zezwolenia cudzoziemcowi, który pozostaje w związku 
małżeńskim zawartym w celu obejścia przepisów ustawy z cudzoziemcem innym niż 
legitymujący się zezwoleniem na pobyt stały lub zezwoleniem na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Takie ograniczenie 
wydaje się tym bardziej niewłaściwe w sytuacji, gdy jednocześnie na organ 
prowadzący postępowanie (względnie na Straż Graniczną działającą na jego wniosek) 
został nałożony obowiązek badania, czy związek małżeński nie został zawarty lub 
istnieje w celu obejścia przepisów ustawy w przypadku  każdej osoby pozostającej z 
cudzoziemcem w związku małżeńskim uznawanym przez prawo polskie. 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona 

228. Art. 160 ust. 
3 

Zasadne wydaje się, aby art. 160 ust. 3 dotyczył również cudzoziemców, o których 
mowa w art. 154 ust. 3 ustawy, tzn. małoletnich dzieci cudzoziemców pozostających 
w uznawanym przez prawo RP związkach małżeńskich z obywatelami polskimi i 
posiadających zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela RP. Jeżeli 
zarzut nielegalnego pobytu byłby jedyną przesłanką uzasadniającą odmowę udzielenia 
zezwolenia małoletniemu cudzoziemcowi, nie powinien skutkować wydaniem decyzji 
negatywnej, ponieważ stawia to często rodzinę w trudnej sytuacji i dzieci ponoszą 
konsekwencje z tytułu nieodpowiedzialnych poczynań rodziców. 

Woj. Świętokrzyski Uwaga uwzględniona poprzez 
odesłanie w art. 16 ust. 3  także 
do art. 154 ust. 1 pkt 2 

229. Art. 162 Wnoszę o rozważenie możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu 
połączenia z rodziną na wniosek nie cudzoziemca , do którego rodzina przybywa (art. 
162 projektu), lecz na wniosek cudzoziemca ubiegającego się o to zezwolenie. To 
osoba wymieniona we wniosku jest stroną postępowania, natomiast w obecnie 
obowiązującej ustawie oraz projekcie traktuje się ją jak podmiot o ograniczonej 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
Projektodawca przyjął 
koncepcję, iż wniosek o 
zezwolenie na pobyt czasowy 
będzie składał cudzoziemiec, do 
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zdolności do czynności prawnych. którego członek rodziny 
przybywa. Proponowane 
rozwiązanie jest zgodne z 
przepisami  dyrektywy 
2003/86/WE z dnia 22 września 
2003 r. w sprawie prawa do 
łączenia rodzin. Jest to również 
zgodne  założeniem do projektu 
ustawy o cudzoziemcach.   

230. Art. 164 (dot. 
również  art. 

198) 

Zasadnym byłoby doprecyzowanie w treściach art. 164 i art. 198 kwestii sposobów i 
metod ustalenia przez organy Straży Granicznej, czy związek małżeński został 
zawarty lub istnieje w celu obejścia przepisów ustawy. Proponuje się dodanie, iż 
ustalanie powyższej problematyki może być dokonywane z wykorzystaniem dowodu z 
przesłuchania strony i świadka, po wcześniejszym pouczeniu ww. m.in. o 
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Protokoły  
z powyższych czynności wchodziłyby w skład materiału dowodowego prowadzonego 
postępowania; 

Woj. Małopolski Uwaga  częściowo 
uwzględniona poprzez odesłanie 
do art. 11  ust. 1 

231. Art. 164 (dot. 
również  art. 

198) 

Redakcja przepisu art. 164 ust. 1 oraz art. 198 ust. 1 Projektu wydaje się 
nieprecyzyjna. Zgodnie z tym przepisami, na wniosek organu prowadzącego 
postępowanie w sprawach zezwolenia na pobyt, kwestia ustalenia, czy związek 
małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia przepisów ustawy, zostaje 
scedowana na organ Straży Granicznej.  
Zatem powstaje pytanie, czy działanie Straży Granicznej są niejako „zagnieżdżone”  
w postępowaniu organu zlecającego, czy też są odrębnym postępowaniem, co z kolei 
stawia pytanie o związanie tego organu opinią przedstawioną przez Straż Graniczną. 

Woj. 
Zachodniopomorski 

Uwaga uwzględniona poprzez 
zmianę redakcji przepisu 

232. Art. 164 ust. 
2 pkt 3 

W art. 164 ust. 2 pkt 3 obok zapisu o braku wspólnego zamieszkiwania 
małżonków wskazane byłoby dodanie zapisu o braku prowadzenia przez małżonków 
wspólnego gospodarstwa domowego. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

233. art. 165 W odniesieniu do implementacji art. 7 ust. 3 dyrektywy 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 organami 
(dalej: „dyrektywa 2004/81/WE”) (Dz. Urz. WE L 261 z 6.8.2004, str. 3) nie można 
zgodzić się, że implementacja tego przepisu pozostaje poza zakresem przedmiotowym 
ustawy o cudzoziemcach, bowiem pomoc tłumacza powinna być również możliwa w 
toku postępowania o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w art. 165 projektu 
ustawy (patrz: art. 6 ust. 2 dyrektywy 2004/81/WE) oraz postępowania o udzielenie 
zezwolenia, o którym mowa w art. 171 projektu ustawy. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona w zakresie 
postępowania o udzielenie 
zezwolenia, o którym mowa w 
art. 171 – poprzez art. 172a.  
W zakresie zaświadczeń, które 
są wydawane w ramach 
postępowania karnego 
zastosowanie maja przepisy kpk 
– art. 204. 
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234. art. 171 W odniesieniu do implementacji art. 8 ust. 3 dyrektywy 2004/81/WE, należy wskazać, 
że okres, na jaki wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie 
projektowanego art. 171 ustawy, nie odpowiada minimalnemu okresowi wymaganemu 
przez przepis art. 8 ust. 3 dyrektywy. 
Zgodnie bowiem z przepisem art. 8 ust. 3 dyrektywy 2004/81/WE, dokument 
pobytowy jest ważny przynajmniej sześć miesięcy. Tymczasem, zgodnie z 
projektowanym art. 97 ust. 2 ustawy, który znajduje zastosowanie w odniesieniu do 
okresu ważności zezwolenia, o którym mowa w projektowanym art. 171 ustawy, 
zezwolenia tego udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Uwzględniając 
brzmienie przepisu projektowanego art. 97 ust. 1 in fine, należy ponadto uznać, że 
minimalny okres, na który udzielane jest zezwolenie na pobyt czasowy 
cudzoziemcowi, wynosi 3 miesiące.  
Przepis projektowanego art. 97 ust. 2 w zw. z ust. 1 in fine ustawy, nie określa zatem 
minimalnego okresu ważności zezwolenia, o którym mowa w projektowanym art. 171, 
na sześć miesięcy, czego wymaga dyrektywa 2004/81/WE w art. 8 ust. 3. 
Należy również zauważyć, że art. 8 ust. 3 in fine dyrektywy 2004/81/WE wprowadza 
obowiązek przedłużenia zezwolenia, jeżeli osoba, której zostało wydane, w dalszym 
ciągu spełnia warunki do jego wydania. Obowiązek przedłużenia zezwolenia 
potwierdza również art. 13 ust. 1 dyrektywy, wskazujący wyjątek od przedłużenia 
zezwolenia (niespełnianie warunków z art. 8 ust. 2 dyrektywy). Natomiast projekt 
ustawy nie przewiduje możliwości przedłużenia zezwolenia ani w przepisach 
ogólnych dotyczących wydawania zezwoleń na pobyt czasowy (art. 97 i n.), ani w 
przepisach dotyczących zezwoleń na pobyt czasowy wydawanych osobom będącym 
ofiarami handlu ludźmi.  
W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie możliwości przedłużenia 
zezwolenia. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W polskim prawie nie ma 
instytucji „przedłużania 
zezwolenia” dla cudzoziemców. 
W takich sytuacjach wydaje się 
kolejne zezwolenie. 

235. Art. 176 ust. 
3 i 4 

określa termin 7 dni roboczych na przekazanie wojewodzie Zastrzeżeń odnośnie 
wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności 
wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca w RP. Z uwagi na okoliczności 
zaprezentowane w pkt 8 niniejszego pisma, zwracam się o zastąpienie tego terminu 15 
dniami, z możliwością jego przedłużenia do 60 dni w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach; 

ABW Projekt opiera się na założeniach 
uzgodnionych z ABW 

236. art. 179 ust. 1 
pkt 1 

dla celów stosowania art. 179 ust. 1 pkt 1 za członka rodziny uważa się, zgodnie z art. 
155 ust. 3 pkt 2 i 3 małoletnie dziecko cudzoziemca; zgodnie         z załącznikiem do 
Karty. Stosowanie załącznika do Karty dotyczącego art. 19 ust. 6, określającego, że za 
dzieci pracownika migrującego uznaje się osoby mające mniej niż 21 lat i będące na 
jego utrzymaniu, nie natrafiało do tej pory na problemy, można by jednak rozważyć 
uczynienie w ustawie odpowiedniego odwołania, aby uniknąć jakichkolwiek 

MPiPS Uwaga uwzględniona 



71 
 

problemów ze stosowaniem art. 179 ust. 1 pkt 1 w przyszłości; 

237. Art.188 Katalog zawarty w art.188 powinien zostać rozszerzony o możliwość udzielenia 
zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, który jest małoletnim dzieckiem 
cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały z powodu pozostawania w 
uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim. Udzielenie 
takiego zezwolenia nie powinno być uzależnione od miejsca urodzenia małoletniego, a 
jedynie zgód osób, które sprawują nad nim władzę rodzicielską. 

Woj. Świętokrzyski Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez zmianę redakcji 
przepisu   

238. Art. 188 ust. 
1 pkt 7 lit. a 

W art. 188 ust. 1 pkt 7 lit a wnosimy o rozważenie doprecyzowania zapisu poprzez 
dodanie „lub udzielonych na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów 
regulujących zasady udzielania zezwoleń na pobyt tolerowany”. 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
Powyższą kwestie regulują 
przepisy przejściowe 

239. Art. 188 ust. 
2 

Art. 188 ust. 2 projektu ustawy o cudzoziemcach określa warunek udzielenia 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, którym jest posiadanie przez cudzoziemca 
znajomości języka polskiego na poziomie biegłości przynajmniej A2, zgodnie z 
Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W przepisie 
wyszczególnione zostały dokumenty potwierdzające spełnienie ww. warunku. Jednym 
z takich dokumentów jest świadectwo ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej 
(ust. 2 pkt 2). Z uwagi na fakt, że podczas pobytu w Polsce cudzoziemcy mogą  
kończyć  szkoły z językiem wykładowym innym niż polski, celowym wydaje się 
doprecyzowanie zapisu aby językiem wykładowym szkoły ukończonej w 
Rzeczypospolitej Polskiej był język polski. 

Woj. Śląski Uwaga uwzględniona 

240. Art. 188 ust. 
2 pkt 2 

W art. 188 ust. 2 pkt 2 wnosi się o doprecyzowanie znajomości języka polskiego 
poprzez dodanie „z wykładowym językiem polskim”. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

241. Art. 188 ust. 
6 pkt 3 

Wykreślenie pkt 3 w art. 188 ust. 6  leczenia cudzoziemca jako przesłanki 
usprawiedliwiającej przerwę w pobycie przekraczającą dopuszczalny okres bądź 
odesłanie do słownika zawierającego definicję leczenia 

Woj. Mazowiecki Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez zmianę redakcji 
przepisu. Przerwa w pobycie 
będzie dopuszczalna z uwagi na 
szczególną sytuację osobista 
cudzoziemca ale jedynie przez 
okres 6 miesięcy  
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242. Art. 189 ust. 
2 

Wykreślenie ust. 2 w art. 189, ponieważ proponowane wyłączenie przesłanek odmowy 
udzielenia zezwolenia na pobyt stały w przypadku cudzoziemca, który uzyskał azyl na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza dyskryminację cudzoziemców 
należących do pozostałych kategorii osób uprawnionych do występowania o 
przedmiotowe zezwolenie 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona 
 
Azyl to szczególny przypadek, 
gdy decyduje o tym interes 
państwa 

243. Art. 192 ust. 
1 pkt 1 

Wprowadzenie w art. 192 ust. 1 pkt 1 następującej zmiany: „Zezwolenie na pobyt stały 
cofa się cudzoziemcowi, jeżeli jego pobyt może stanowić zagrożenie dla obronności 
lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 
naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej”, co stanowić będzie zapis analogiczny w 
stosunku do kryteriów dotyczących odmowy udzielenia zezwolenia na stały pobyt. 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona 
Brzmienie przepisu ma być 
jednolicie w całej ustawie 

244. Art. 192 W przypadkach cofania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt stały, należałoby 
jednoznacznie określić termin w jakim cudzoziemiec powinien opuści terytorium RP, 
co w praktyce zlikwidowałoby problem egzekwowania takich decyzji i zobowiązań do 
opuszczania przez cudzoziemców Polski. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 

245. Art. 192 ust. 
1 pkt 4 

Wątpliwości interpretacyjne budzi zapis art. 192 ust. 1 pkt 4 związany z brakiem 
wskazania kto i w jakiej formie ma informować organ o fakcie opuszczenia na stałe 
terytorium RP. Istnieje obawa, że będzie to tzw. „martwy przepis”. 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
Powyższe rozwiązanie już 
funkcjonuje na gruncie 
obowiązujących przepisów 
prawa. Ponadto trudno byłoby 
sformułować tego typu przepis.  

246. Art. 192 ust. 
3 

Zapis art. 192 ust. 3 powinien nakładać na właściwy organ (np. urząd stanu 
cywilnego) obowiązek informowania wojewody o rozwiązaniu przez cudzoziemca 
związku małżeńskiego  z obywatelem polskim. 

Woj. Świętokrzyski Uwaga nieuwzględniona 
Proponowane rozwiązanie 
stanowiłoby zbyt duże 
obciążenie dla urzędów stanu 
cywilnego.  

247. Art. 192 ust. 
4 

w przepisie tym, dotyczącym okoliczności uwzględnianych podczas postępowania dot. 
cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały ze względu  
m. in. na zagrożenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa, należy usunąć pkt 4 
wskazujący na skutki cofnięcia tego zezwolenia dla cudzoziemca i członków jego 
rodziny. W ocenie ABW okoliczności te nie powinny mieć znaczenia w sytuacji 
zagrożenia kraju, które powinno być wartością nadrzędną; 

ABW Uwaga uwzględniona 

248. Art. 195 ust. 
2 pkt 1 

W art. 195 ust. 2 pkt 1 zasadnym byłoby doprecyzowanie w jakiej formie drugi z 
rodziców ( opiekunów) wyraża pisemną zgodę, np. uwierzytelniony podpis. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona 
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249. Art. 200 ust. 
3 

z przepisu tego wynika, iż w szczególnie uzasadnionych przypadkach w postępowaniu 
o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, wojewoda zasięga informacji, czy pobyt 
cudzoziemca na terytorium RP stanowi zagrożenie m. in. dla bezpieczeństwa państwa, 
można złożyć wniosek o udzielenia przedmiotowych informacji do innych organów 
niż komendant oddziału SG, komendant wojewódzki Policji, czy też Szef ABW. 
Zdaniem ABW wniosek w tej sprawie powinien być zawsze kierowany do ww. 
organów, zaś dodatkowo wojewoda powinien mieć możliwość skierowania zapytania 
do innych. Wobec powyższego proponujemy nadanie art.200 ust. 3 następującego 
brzmienia: 
„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
można złożyć również do innych organów niż te, o których mowa w ust. 2,”; 

ABW Uwaga uwzględniona 

250. Art. 200 ust. 
4 

zawiera 15 dniowy termin na przekazanie zastrzeżeń odnośnie wniosku o wydanie 
decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały.  
Z powodów wskazanych w pkt 8 niniejszego pisma, zwracam się o wydłużenie tego 
terminu do 30 dni 

ABW Projekt opiera się na założeniach 
uzgodnionych z ABW 

251. Art. 205 ust. 
1 pkt 2 i pkt 3 

lit. c 

Artykuł 205 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 lit. c projektu ustawy może budzić wątpliwości 
dotyczące jego zgodności z art. 4 ust. 2 akapitem trzecim dyrektywy 2003/109/WE w 
zakresie, w jakim przepisy te zaliczają do 5-letniego okresu pobytu – o którym mowa 
w art. 204 ust. 2 projektu ustawy – jedynie okresy pobytu cudzoziemca w toku 
postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, chociaż ww. przepis dyrektywy 
wskazuje, że należy brać pod uwagę również okresy pobytu cudzoziemca w toku 
postępowania w sprawie ochrony uzupełniającej. 

MSZ (UE) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o 
udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium RP w 
sprawach tych jest jedno 
postępowanie.  

252. Art. 205 ust. 
1 pkt 3 lit. a 

Zamiast zwrotu: na podstawie wizy, o której mowa w art. 62 ust. 1 pkt 9 lub 10, 
proponuję użycie sformułowania: na podstawie wizy udzielonej w związku z 
okolicznościami wskazanym w art. 62 ust. 1 pkt 9 lub 10. Powyższa zmiana wprowadzi 
jednolitość stosowania przepisów w stosunku do cudzoziemców, którzy posiadali wizę 
wydaną w związku z okolicznościami wskazanym w ww. artykule i cudzoziemców, 
którym wydano wizę na podstawie nowych przepisów. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

253. Art. 205 ust. 
1 pkt 3 lit. b 

Zamiast zwrotu: na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 141 lub art. 180 pkt 
1 lit. b, proponuję użycie sformułowania: na podstawie zezwolenia udzielonego w 
związku z okolicznościami wskazanymi w art. 62 ust. 1 pkt 9 lub 10. Powyższa zmiana 
wprowadzi jednolitość stosowania przepisów w stosunku do cudzoziemców, którzy 
posiadali zezwolenie wydane w związku z okolicznościami wskazanym w ww. 
artykule i cudzoziemców, którym wydano wizę na podstawie nowych przepisów 

Woj. Łódzki Uwaga nieuwzględniona 
Powyższa kwestia jest 
uregulowana w przepisach 
przejściowych 

254. Art. 205 ust. 
2 pkt 3 

W związku z wątpliwościami wynikającymi z zapisu art. 205 ust. 2 pkt 3 
doprecyzowania wymaga pojęcie nauki. 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
W ocenie projektodawcy nie ma 
potrzeby wprowadzania tego 
typu definicji. Projekt zawiera 
już definicję szkolenia 
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zawodowego oraz określone jest 
w jakich sytuacjach udzielamy 
zezwolenia na pobyt czasowy w 
celu kształcenia na studiach 
wyższych lub doktoranckich.  

255. Art. 205 ust. 
2 pkt 3 oraz 

art. 206 ust. 1 
pkt 1 lit. d 

Artykuł 206 ust. 1 pkt 1 lit. d projektu ustawy może budzić wątpliwości dotyczące 
jego zgodności z art. 3 ust. 2 lit. a dyrektywy 2003/109/WE, w myśl którego 
dyrektywy tej nie stosuje się do obywateli państw trzecich zamieszkujących w celu 
odbycia studiów lub kształcenia zawodowego – podczas gdy w projekcie ustawy 
mowa jest również o nauce na innych szczeblach. Podobna uwaga dotyczy art. 205 
ust. 2 pkt 3 projektu ustawy. 
Uzasadnienie do projektu ustawy nie zawiera odpowiednich wyjaśnień w tym 
zakresie. 

MSZ (UE)  
Dyrektywa wyłącza z jej zakresu 
m.in. pobyty o charakterze 
tymczasowym, do których 
można zaliczyć odbywanie nauki 
na terytorium RP, nie będącej 
studiami lub szkoleniem 
zawodowym. Należy także 
wziąć pod uwagę, iż pobyt 
cudzoziemca odbywającego 
studia lub szkolenie zawodowe 
zalicza się tylko w połowie do 
udzielenia zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego 
UE.  
 

256. Art. 205 ust. 
4 pkt 3 

Wykreślenie pkt 3 w art. 205 ust. 4  leczenia cudzoziemca jako przesłanki 
usprawiedliwiającej przerwę w pobycie przekraczającą dopuszczalny okres bądź 
odesłanie do słownika zawierającego definicję leczenia 

Woj. Mazowiecki Uwaga częściowo uwzględniona 
poprzez zmianę redakcji 
przepisu. Przerwa w pobycie 
będzie dopuszczalna z uwagi na 
szczególną sytację osobista 
cudzoziemca ale jedynie przez 
okres 6 miesięcy  

257. Art. 206 Usunięcie oznaczenia ustępu 1 w art. 206, skoro artykuł ten nie zawiera następnych 
ustępów oraz poprawne brzmienie pkt 8, tj.: „nie złożył odcisków linii papilarnych w 
celu wydania karty pobytu, gdy był do tego obowiązany” 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona 

258. Art. 206 ust. 
1 pkt 1 lit. e 

Artykuł 206 ust. 1 pkt 1 lit. e projektu ustawy budzi wątpliwości dotyczące zgodności 
tego przepisu z art. 3 ust. 2 lit. c dyrektywy 2003/109/WE w zakresie, w jakim 
przewiduje brak wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii, gdy cudzoziemiec ten uzyskał 
ochronę humanitarną, zgodę na pobyt tolerowany, azyl lub ochronę czasową, podczas 
gdy przepis ten powinien objąć także cudzoziemców ubiegających się o ww. rodzaje 
ochrony. 

MSZ (UE) Zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy o 
udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium RP w 
sprawach tych jest jedno 
postępowanie. 
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259. Art. 207 pkt 2 Artykuł 207 pkt 2 projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie, w jakim nie 
przywołuje przykładowych przesłanek – np. powagi i rodzaju popełnionego 
przestępstwa i zagrożenia, jakie stanowi dana osoba – jakie należy brać pod uwagę 
przed podjęciem decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 akapicie drugim dyrektywy 
2003/109/WE.  
Ponadto wydaje się, że trzeba rozważyć dodanie do ustawy przepisu, zgodnie z którym 
na względy obronności, bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego dla celów odmowy tego zezwolenia nie można powoływać się 
dla celów gospodarczych – na kształt art. 208 ust. 2 projektu ustawy, który dotyczy 
jedynie cofnięcia zezwolenia. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. Zmiana 
brzmienia art. 216. 
 
 
 
Uwaga uwzględniona poprzez 
dodanie ust. 2 w art. 207. 
 

260. Art. 209 Artykuł 209 projektu ustawy może budzić zastrzeżenia dotyczące zgodności tego 
przepisu z art. 9 ust. 5 dyrektywy 2003/109/WE, ponieważ nie wprowadza on 
uproszczonej procedury ponownego uzyskania statusu rezydenta długoterminowego – 
odrębnej od zwykłej procedury uzyskania tego statusu, a jedynie skraca termin, po 
którym można go ponownie uzyskać.  
Wydaje się, że termin legalnego przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest warunkiem uzyskania statusu rezydenta długoterminowego, a nie elementem 
procedury jego uzyskania. Prowadzi to do wątpliwości, czy w projekcie ustawy 
zawarto uproszczoną procedurę ponownego uzyskania statusu rezydenta 
długoterminowego. 

MSZ (UE) MSZ proszony jest o 
przedstawienie propozycji 
rozwiązań w kwestii 
uproszczonej procedury 
ponownego uzyskania statusu 
rezydenta długoterminowego. 

261. Art. 212 ust. 
3 

W art. 212 ust. 3  błąd redakcyjny, w ust. 3 winno być odesłanie do ust. 2, a nie jak w 
projekcie do ust.1; 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 

262. Art. 217 zdaniem ABW w przypadku utraty przez cudzoziemca wskazanych w tym przepisie 
dokumentów, zasadnym jest aby organ wydający te dokumenty był zobowiązany do 
zgłoszenia tego faktu Policji, Straży Granicznej oraz innym organom uprawnionym do 
kontroli legalności pobytu cudzoziemców (ponadto odpowiednia informacja powinna 
być umieszczona w Systemie Informacyjnym Schengen, w celu zastrzeżenia tych 
dokumentów); 

ABW Takie rozwiązanie znajduje się 
w art. 271 

263. Art. 217 Należałoby odpowiednio rozszerzyć katalog dokumentów, o których mowa w art. 217, 
uwzględniając w nim również legitymacje wydawane przez MSZ zgodnie z 
rozporządzeniem powołanym w art. 63. W aktualnym projekcie jest to katalog 
zamknięty, co pozostawia legitymacje wydawane przez MSZ całkowicie poza 
regulacjami projektu. Konsekwencją tego jest np. potencjalna możliwość interpretacji 
przepisu art. 438, jako nie obejmującego przestępstw przeciwko dokumentom 
wydanym przez MSZ (wprawdzie podrabianie czy przerabianie legitymacji 
akredytacyjnych lub nieuprawnione posługiwanie się nimi podlega karze na podstawie 

MSZ Uwaga omówiona wyżej 
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powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu karnego, jednak wprowadzenie 
uregulowań szczególnych odnośnie do dokumentów wymienionych w art. 217 
projektu uzasadniałoby zastosowanie podobnego rozwiązania w przypadku legitymacji 
wystawianych przez MSZ). 

264. Art. 221 ust. 
1 

Artykuł 221 ust. 1 powinien wskazywać wprost termin do złożenia wniosku o 
wymianę dokumentów, a ponadto określać sankcje w przypadku złożenia go z 
uchybieniem terminu lub w ogóle nie dokonania wymiany dokumentu, na zasadzie 
analogii do ustawy o dokumentach paszportowych. 

Woj. Dolnośląski Uwaga uwzględniona: 
 
 W zakresie terminu poprzez 
uzupełnienie przepisu 
 
Przepis karny  art. 439 ust. 1 pkt 
4 zawiera sankcję 

265. Art. 233 Artykuł 233 projektu ustawy budzi następujące wątpliwości: 
1) Zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 1030/2002 dokumenty pobytowe 

wydawane przez państwa członkowskie powinny być sporządzane według 
jednolitego wzoru, który określa załącznik do tego rozporządzenia. Artykuł 233 
ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5, 13-17 budzą wątpliwości – wobec ogólnego zakazu 
przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego – 
dotyczące zgodności z załącznikiem do rozporządzenia 1030/2002, ponieważ 
wymieniają dane, które powinny być zamieszczone w dokumentach pobytowych 
bezpośrednio na podstawie tego załącznika. 

2) W myśl załącznika do rozporządzenia 1030/2002 państwa członkowskie mogą 
w dokumencie pobytowym wprowadzać zapisy szczegółów i wskazówek do 
użytku krajowego, konieczne w świetle przepisów ich prawa krajowego w 
sprawie obywateli państw trzecich, w tym wskazówek odnoszących się do 
pozwoleń na pracę. Załącznik nie zawiera wzmianki na temat konieczności 
umieszczenia w dokumencie pobytowym „imion rodziców” oraz informacji na 
temat wzrostu i koloru oczu, więc art. 233 ust. 1 pkt 1 i 6 projektu ustawy budzą 
w tym zakresie zastrzeżenia, ponieważ trudno zaklasyfikować te dane jako 
„konieczne w świetle przepisów ich prawa krajowego w sprawie obywateli 
państw trzecich”, porównywalne do informacji na temat pozwoleń na pracę. 

3) Artykuł 233 ust. 3 projektu ustawy dotyczy kwestii, która już została 
uregulowana w art. 4b zd. ostatnie rozporządzenia 1030/2002, więc jest to 
rozwiązanie niezgodne z prawem unijnym, wobec ogólnego zakazu przenoszenia 
przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE)  
Do decyzji RCL 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wzór zgodny z 
dotychczasowym. Dodatkowe 
dane mogą być zamieszczane w 
polu uwagi zgodnie z 
rozporządzeniem 1030/2002 
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266. Art. 233 ust. 
1 pkt 11 

Art. 233 ust. 1 pkt 11 projektu przewiduje, że w karcie pobytu zamieszczać się będzie 
adnotację „dostęp do rynku pracy” - w przypadku zezwolenia udzielonego 
cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na 
pracę.  Przepis ten w odróżnieniu od pkt 9 czy 10 ww. ustępu i artykułu, nie zawiera 
odesłania do artykułu, który przedstawia przypadki udzielenia tego zezwolenia. Brak 
sprecyzowania w ww. zakresie powoduje także, że nie jest jasne jakim kategoriom 
cudzoziemców przysługiwać miałyby niektóre uprawnienia wynikające  
z projektowanych przepisów tj. m.in. określonych w ustawie z dnia 28 listopada 
2003r. o świadczeniach rodzinnych. 

MF Uwaga nie może być 
uwzględniona 
 
Prawo do pracy będzie wynikać 
z wielu różnych tytułów  

267. art. 244 i 260 W art. 244 i 260 projektu ustawy należy uwzględnić fakt, że dokumenty podróży 
wydawane przez Rzeczpospolitą Polską powinny zawierać odpowiednie 
zabezpieczenia, o których mowa w rozporządzeniu Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 
grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w 
paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz.U. 
L 385 z 29.12.2004, str. 1). Zasadnie wydaje się zawarcie w tych przepisach 
odpowiedniego odesłania do tego rozporządzenia. 

MSZ (UE) Rozporządzenie nr 2252/2004 
nie jest stosowane do tych 
dokumentów. 

268. Art. 248 ust. 
1 pkt 4 

z przepisu wynika, że polski dokument podroży dla cudzoziemca powinien być 
unieważniony w przypadku zgonu posiadacza karty pobytu, co sugeruje, iż dokument 
ten może być wydany wyłącznie osobie posiadającej kartę pobytu.  
W celu wyeliminowania ewentualnych wątpliwości ABW sugeruje aby przepisowi 
temu nadać następujące brzmienie: 
„4) zgonu posiadacza dokumentu – z dniem uzyskania informacji o zgonie 
cudzoziemca;”; 

ABW Uwaga uwzględniona 
 

269. Art. 249 ust. 
2 

Dokonanie korekty w art. 249 ust. 2 w następujący sposób: „Cudzoziemcowi, o którym 
mowa w ust. 1, polski dokument tożsamości cudzoziemca może być wydany, jeżeli nie 
posiada dokumentu podróży i nie jest możliwe otrzymanie przez niego innego 
dokumentu potwierdzającego tożsamość”. Prawdopodobnie omyłkowo powołano się 
na niemożność zyskania przez cudzoziemca „nowego dokumentu podróży”. 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona 

270. Art. 252 ust. 
3 

Zmiana art. 252 ust. 3 w następujący sposób: „W polskim dokumencie tożsamości 
cudzoziemca nie zamieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w przypadku, 
gdy cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego 
powyżej 2 miesiące”. Prawdopodobnie pomyłka. 

Woj. Mazowiecki Uwaga uwzględniona 

271. Art. 255 ust. 
1 pkt 4 

uwaga analogiczna jak do art. 248 ust. 1 pkt 4, gdyż z przepisu tego wynika, że polski 
dokument tożsamości cudzoziemca unieważnia się w przypadku zgonu posiadacza 
karty pobytu. Zdaniem ABW przepis ten powinien otrzymać następujące brzmienie: 
„4) zgonu posiadacza dokumentu – z dniem uzyskania informacji o zgonie 
cudzoziemca;”; 

ABW Uwaga uwzględniona 
Redakcja przepisu poprawiona 
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272. Art. 272 ust. 
1 pkt 1 

Artykuł 272 ust. 1 pkt 1 projektu ustawy jest niezgodny z rozporządzeniem 
1030/2002, ponieważ wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich 
został ujęty w załączniku do tego rozporządzenia, a obowiązuje ogólny zakaz 
przenoszenia przepisów rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego. 

MSZ (UE) Rozporządzenie określa jedynie 
schemat, a państwa 
członkowskie doprecyzowywują 
wzór ze względu na 
fakultatywność niektórych 
danych. W innym przypadku 
trudnym do realizacji byłby 
obowiązek nałożony na państwa 
członkowskie dotyczący 
notyfikacji dokumentów 
pobytowych – art. 3 decyzji 
Komisji z dnia 20.05.2009 
zmieniającej specyfikacje 
techniczne do jednolitego wzoru 
dokumentów pobytowych dla 
obywateli krajów trzecich 
(niepublikowana) 

273. Art. 273 Ponieważ w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  
i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania 
przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki  (Dz. U. Nr 
135, poz. 1516) przewiduje się również inne niż „wycieczki szkolne” formy 
krajoznawstwa i turystyki, mające na celu m.in. poznawanie przez uczniów kultury i 
języka innych państw, (tj. imprezy krajoznawczo-turystyczne - biwaki, konkursy, 
turnieje; imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne; imprezy wyjazdowe - 
zielone szkoły, szkoły zimowe, szkoły ekologiczne), w art. 273 projektu proponuję 
wprowadzenie doprecyzowania, że przez wycieczki szkolne należy rozumieć również 
inne formy krajoznawstwa i turystyki określone w przepisach wydanych na podstawie 
art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy o systemie oświaty. Należy podkreślić, że korzystanie z 
wszystkich wymienionych w tych przepisach form krajoznawstwa i turystyki wiąże się 
z krótkim pobytem w innym państwie UE (vide art. 1 ust. 1 decyzji 94/795) oraz 
wpisuje się w cel decyzji 94/795, jakim jest przyznanie ułatwień podróży dla uczniów, 
którzy legalnie przebywają w Unii Europejskiej (vide preambuła decyzji  94/795 ost. 
motyw). 

MEN Uwaga nie powinna być 
uwzględniona, ponieważ przepis 
nie powinien odsyłać do aktu 
wykonawczego. Ostateczna 
decyzje w tej sprawie po 
porozumieniu z RCL 
 

274. art. 276 i art. 
282 

W związku z tym, że art. 19 rozporządzenia w sprawie VIS w sposób wyczerpujący 
reguluje kwestie celu i sposobu kontroli wiz na terytorium państw członkowskich, 
a art. 20 tego rozporządzenia – celu i sposobu ustalania tożsamości cudzoziemców na 
podstawie danych zgromadzonych w Wizowym Systemie Informacyjnym, wydaje się, 
że art. 276 i art. 282 projektu ustawy powinny zawierać jedynie wskazanie organów 
właściwych do wykonywania opisanych w nim zadań, a w pozostałym zakresie 

MSZ (UE) W zakresie art. 276 uwaga 
nieuwzględniona, jest to 
rozwiązanie krajowe. 
 
W zakresie art. 282 uwaga 
uwzględniona . 
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zawierać odesłanie do ww. przepisów.  

275. art. 276 Proponuję art. 276 projektu nadać następujące brzmienie:  
„ Art. 276. 1. Kontrolę legalności pobytu cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej prowadzą, w celu ustalenia stanu faktycznego w zakresie 
przestrzegania przepisów dotyczących warunków wjazdu i pobytu cudzoziemców na 
tym terytorium, organy Straży Granicznej i Policji. 
2. Szef Urzędu i wojewoda mogą prowadzić kontrolę legalności pobytu cudzoziemców 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez 
te organy postępowań w sprawach cudzoziemców. 
 3. Organy Służby Celnej mogą sprawować kontrolę legalności pobytu cudzoziemców 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.” 
Proponowany przepis wynika z braku jednoznacznej definicji pojęcia „postępowanie  
w sprawach cudzoziemców”. Zarówno obowiązująca ustawa o cudzoziemcach, jak też 
projekt operują zwrotem „postępowanie w sprawie...” w odniesieniu do konkretnego 
działania w stosunku do cudzoziemca, np. „postępowanie w sprawie o wydalenie 
cudzoziemca”, „postępowanie w sprawie o wydanie lub przedłużenie wizy”. Zasadna 
jest zatem interpretacja zapisu ogólnego „postępowanie w sprawach cudzoziemców”, 
jako odnoszącego się do postępowań określonych w projekcie ustawy. Organy Służby 
Celnej nie są uprawnione do prowadzenia przedmiotowych postępowań, zatem 
zgodnie z brzmieniem art. 276 ust. 2 projektu, faktycznie nie byłyby one uprawnione 
do kontrolowania legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski (nie 
istniałyby faktyczne przesłanki do takiej kontroli), pomimo formalnego zapisu w 
ustawie.  
Jednocześnie zauważam, że zaproponowany przepis art. 276 jest analogiczny do 
obecnie obowiązującego brzmienia art. 85 ust. 1-1b ustawy o cudzoziemcach 

MF Obecne przepisy wskazują 
precyzyjnie który organ działa i 
w jakim zakresie. Zakresy te 
wynikają z kompetencji organów 
do działania   w sprawach 
cudzoziemców. Propozycja MF 
nie wskazuje przepisów 
kompetencyjnych, które 
uzasadniałyby szerszy zakres 
uprawnień Służby Celnej niż 
wszystkich innych organów 
razem wziętych 

276. Art. 279 ust. 
2 

Mając na uwadze doświadczenia z pracy w terenie, nie można się zgodzić z zapisem 
art. 279 ust. 2, w myśl którego pracownik przeprowadza kontrolę po okazaniu 
upoważnienia do przeprowadzenia kontroli oraz dokumentu potwierdzającego 
tożsamość (w dorozumieniu dowód osobisty lub paszport). Zdobyte na przestrzeni lat 
doświadczenie powoduje uzasadnione obawy pracowników, o bezpieczeństwo własne 
oraz członków ich rodzin, a także obawy przed nieuprawnionym wykorzystaniem 
danych osobowych zawartych w dokumentach tożsamości (w szczególności numeru 
PESEL, adresu zamieszkania). Praktyka pokazuje, iż cudzoziemcy nie utożsamiają 
pracowników urzędów z organem, traktując ich często jako prywatnych adwersarzy. 
Wobec powyższego zasadnym byłoby opracowanie wzoru legitymacji służbowej dla 
pracowników wydziałów właściwych w sprawach cudzoziemców urzędów 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona 
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wojewódzkich; 

277. Art. 280 pkt 2 Proponuję dodanie zwrotu: lub okazanie dokumentów potwierdzających posiadanie 
środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów. Powyższa zmiana ułatwi 
przeprowadzenie kontroli w tym zakresie. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

278. Art. 286 ust. 
6 

W art. 286 ust. 6 wskazano, w jakich sytuacjach cudzoziemiec jest obowiązany 
opuścić terytorium RP. Jest to czternaście dni od dnia, w którym stanie się ostateczna 
decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały, pobyt 
rezydenta długoterminowego UE, cofnięcia ww. zezwoleń. Proponuję dodać 
sformułowanie: gdy decyzja o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub krajowej 
stanie się ostateczna. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

279. Art. 287 Art. 287 projektu ustawy o cudzoziemcach posiada tylko 2 ustępy. Natomiast ust. 2 
stanowi, że przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w 
art. 287 ust. 6. 

Woj. Śląski Uwaga uwzględniona 

280. Art. 287 ust. 
1 

Artykuł 287 ust. 1 projektu ustawy może budzić wątpliwości z punktu widzenia art. 3 
pkt 2 w zw. z art. 3 pkt 4 dyrektywy 2008/115/WE, który odsyła do art. 5 kodeksu 
granicznego Schengen. W związku z ogólnym zakazem przenoszenia przepisów 
rozporządzeń unijnych do aktów prawa krajowego wydaje się, że te warunki wjazdu, 
o których mowa w tym przepisie rozporządzenia, nie powinny być wymienione wprost 
w art. 287 ust. 1, lecz powinien on odsyłać do tego przepisu. 

MSZ (UE) MSZ odstąpił od uwagi 

281. Art.287 ust. 2 uwaga redakcyjna - zawiera odwołanie do ust. 6, którego brak w tym przepisie; ABW Uwaga uwzględniona 
Redakcja przepisu poprawiona 

282. art. 287 ust. 1 
pkt 14 

przepis określający przesłankę zobowiązania cudzoziemca do powrotu: cel  i warunki 
pobytu cudzoziemca na terytorium RP są niezgodne z deklarowanymi. Przede 
wszystkim przesłanka ta nie uwzględnia przepisów art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a i c, 
pozwalających na wykonywanie pracy przez cudzoziemca przebywającego na 
terytorium RP na podstawie tytułów pobytowych innych niż wykonywanie pracy. Nie 
uwzględnia też innych sytuacji, np. gdy cudzoziemiec przebywa na podstawie wizy 
lub zezwolenia na pobyt wydanych w celu wykonywania pracy, a podejmuje naukę 
lub szkolenie zawodowe. Ponadto powstaje wrażenie, że nie uwzględnia ona 
możliwości złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt zgodnie z art. 107 ust. 1 przez 
cudzoziemca, który przebywa legalnie na terytorium RP, ale z innego powodu, niż 

MPiPS Uwaga uwzględniona 
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określony we wniosku o zezwolenie na pobyt. Jednocześnie należy zauważyć, że np. 
przepisy art. 100 przewidują cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy. W związku z 
tym proponuję skreślenie tego przepisu; 

283. Art. 296 Po art. 296 proponuję dodać art. 296a o następującej treści: Wojewoda może wystąpić z 
wnioskiem o wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w przypadku 
stwierdzenia w trakcie czynności kontrolnych nielegalnego pobytu cudzoziemca w 
Polsce lub gdy cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
lub stały, przebywając w Polsce nielegalnie. 

Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 
Jest już taka norma (art. 296) 
która pozwala wojewodzie 
wystąpić z wnioskiem o wydanie 
decyzji o zobowiązaniu do 
powrotu..   

284. Art. 301 ust. 
2 pkt 2 

Artykuł 301 ust. 2 pkt 2 projektu ustawy budzi wątpliwości dotyczące zgodności z art. 
7 ust. 4 dyrektywy 2008/115/WE w zakresie, w jakim uznaje naruszenie interesu 
Rzeczypospolitej Polskiej za przesłankę wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 
do powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 
 

285. Art. 301 ust. 
6 

Wydaje się, że w art. 301 ust. 6 projektu ustawy powinno znaleźć się zastrzeżenie, że 
cudzoziemcowi, który nadal posiada ochronę międzynarodową w innym państwie 
członkowskim Unii, można wydać decyzję o zobowiązaniu go do powrotu do tego 
państwa, o ile państwo to natychmiast i bez formalności przyjmie tego cudzoziemca 
wraz z członkami jego rodziny. 

MSZ (UE) Dyrektywa nie uzależnia 
wydania decyzji o zobowiązaniu 
do powrotu czy też samego 
zobowiązania od zgody na 
przyjęcie przez inne państwo 
członkowskie. 

286. Art. 301 ust. 
8 

Zamiast: Rzeczypospolitej polskiej proponuję: Rzeczypospolitej Polskiej Woj. Łódzki Uwaga uwzględniona 

287. Art. 302 ust. 
1 

Artykuł 302 ust. 1 projektu ustawy, wśród przesłanek przedłużenia pobytu, powinien 
zawierać również odniesienie do długości pobytu cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, obecności dzieci uczęszczających do szkoły oraz istnienie 
związków rodzinnych i społecznych – o których mowa w art. 7 ust. 2 dyrektywy 
2008/115/WE.  
 
W tabeli zbieżności nie wskazano ponadto, w jaki sposób transponowano art. 14 ust. 1 
dyrektywy w zakresie m. in. o brania pod uwagę – w okresie przed upływem terminu 
dobrowolnego wyjazdu cudzoziemca – uwzględnienia szczególnych potrzeb osób 
wymagających szczególnego traktowania, czyli np. ofiar tortur, czy zgwałcenia. 

MSZ (UE) MSZ nie odstąpiło od uwagi. 
SG stoi na stanowisku, iż użyte 
w projektowanym przepisie 
wyrażenie „jego obecność na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wymaga wyjątkowa 
sytuacja osobista cudzoziemca” 
obejmuje w swym zakresie 
„obecność dzieci 
uczęszczających do szkoły oraz 
istnienie innych związków 
rodzinnych i społecznych.  
 
Stanowisko UdSC 
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My traktujemy to jeszcze 
korzystniej,  szerzej niż w 
dyrektywie, bo odnosimy to do 
wyjątkowej sytuacji osobistej 
cudzoziemca. 
 
Osoby te nie są traktowane 
gorzej. W tym przypadku należy 
patrzeć na cały system prawa 
polskiego. Ustawa o 
cudzoziemcach reguluje kwestie 
legalizacji pobytu na terytorium 
RP. Kwestie uprawnień np. 
socjalnych regulują właściwe 
ustawy.   

288. Art. 304 Artykuł 304 projektu budzi wątpliwości dotyczące zgodności z prawem unijnym, w 
szczególności z art. 5 ust. 4 lit. c kodeksu granicznego Schengen, w zakresie, w jakim 
dopuszcza on wydawanie zakazu wjazdu na terytorium innych państw obszaru 
Schengen. 

MSZ (UE)  MSZ odstąpił od tej uwagi 
(uwaga 64) 

289. Art. 306 ust. 
1 

W art. 306 ust. 1 projektu ustawy nie jest zgodny z art. 11 ust. 3 akapit 2 dyrektywy 
2008/115/WE, ponieważ nie transponuje on tego przepisu w zakresie dotyczącym 
braku możliwości nałożenia zakazu wjazdu na ofiary handlu ludźmi, którym wydano 
zezwolenie na pobyt lub wcześniej byli przedmiotem działań ułatwiających nielegalną 
imigrację.  
W tym miejscu należy również podnieść, że w stosunku do tych osób nie powinien 
być stosowany art. 306 ust. 2 projektu ustawy w zakresie, w jakim zakazuje cofnięcia 
zakazu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na interes 
Rzeczypospolitej Polskiej lub nie uiszczenie przez cudzoziemca kosztów związanych 
z wydaleniem. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi 
Odpowiedź stanowi art. 288 ust. 
1 pkt 5. Takiej osobie w ogóle 
nie wydaje się decyzji o 
zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu, a decyzji wydanej nie 
wykonuje się. 

290. Art. 315 ust. 
2 pkt 2 lit. b 

Artykuł 315 ust. 2 pkt 2 lit. b projektu ustawy budzi wątpliwości dotyczące zgodności 
z art. 7 ust. 4 dyrektywy 2008/115/WE w zakresie, w jakim uznaje naruszenie interesu 
Rzeczypospolitej Polskiej za przesłankę przymusowego wykonania decyzji o 
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 
 

291. art. 318 W art. 318 projektu przewidziano, że przedstawiciele organizacji pozarządowych (…), 
mogą być obecni jako obserwatorzy w toku działań związanych z doprowadzeniem 
cudzoziemca do granicy lub portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego 
zostaje doprowadzony, podejmowanych w związku z przymusowym wykonaniem 
decyzji  
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu oraz, że koszty przejazdu nie więcej niż 

MF Zostanie dokonana analiza w 
zakresie skutków finansowych. 
 
Odnosząc się do uwagi w 
zakresie ponoszenia przez 
cudzoziemca kosztów udziału 
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dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych, od granicy do portu lotniczego 
albo morskiego państwa, do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony, są 
finansowane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest minister właściwy 
do spraw wewnętrznych. 
W związku z tym, że ww. regulacja nie ma odzwierciedlenia w obowiązującej ustawie 
o cudzoziemcach wyjaśnienia wymaga, czy wprowadzenie tej regulacji nie wywoła 
dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. 
Jednocześnie, biorąc pod uwagę art. 321 i art. 322 projektu, które przewidują, że 
koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązania cudzoziemca do 
powrotu - w przypadku wydania tej decyzji bez określenia terminu dobrowolnego 
powrotu lub  w przypadku jej przymusowego wykonania - ponosi cudzoziemiec, 
proponuję, aby koszt udziału przedstawicieli organizacji pozarządowych w toku 
działań związanych z przymusowym wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu, również zaliczony był do kosztów wydania i wykonania 
decyzji, które ponosi cudzoziemiec. 

przedstawicieli organizacji 
pozarządowych w toku działań 
związanych z przymusowym 
wykonaniem decyzji o 
zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu należy wskazać, iż 
zgodnie z art. 8 ust. 6 
Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 
2008/115/WE z dnia 16 grudnia 
2008 r. w sprawie wspólnych 
norm i procedur stosowanych 
przez państwo członkowskie w 
odniesieniu do powrotów 
nielegalnie przebywających 
obywateli państw trzecich to 
Państwa członkowskie 
zapewniają skuteczny system 
monitorowania.   

292. art. 321 ust. 2 W art. 321 ust. 2 ww. projektu przewidziano, że decyzji w sprawie wysokości kosztów 
związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 
powrotu obligatoryjnie nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. Z kolei z 
projektowanego ust. 3 tego artykułu wynika, że termin uiszczenia należności z tytułu 
ww. kosztów nie może być dłuższy niż 14 dni od dnia, w którym decyzja o 
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu stała się ostateczna. Powstaje zatem 
wątpliwość, czy decyzja ta będzie wykonywana (kierowana do egzekucji 
administracyjnej) z chwilą nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, czy też 
z chwilą upływu terminu płatności wskazanego w tej decyzji. Zauważyć należy, że 
egzekucji administracyjnej podlegają wyłącznie należności wymagalne. Brak 
wymagalności należności stanowi podstawę zarzutu  
w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej wymienioną w art. 33 pkt 2 ustawy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 
2012 r. poz.1015) oraz podstawę umorzenia postępowania egzekucyjnego określoną w 
art. 59 § 1 pkt 2 tej ustawy. 

MF Brzmienie przepisu zostanie 
ustalone we współpracy z  MF 

293. art. 327 W związku z art. 327 projektu należy przypomnieć, że w projekcie założeń do 
projektu ww. ustawy zapisano, że należności z tytułu kosztów związanych 
z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu będą podlegały 
egzekucji w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Założenia 
do projektu ustawy  

MF Brzmienie przepisu zostanie 
ustalone we współpracy z  MF 
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o cudzoziemcach nie zakładały przyznania uprawnień organu egzekucyjnego 
właściwemu miejscowo komendantowi oddziału Straży Granicznej lub komendantowi 
placówki Straży Granicznej.  
Mimo, iż brzmienie przepisu art. 327 projektu, podobne jest do obowiązującego art. 
96b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, to w mojej ocenie, jest ono 
nieprecyzyjne, ponieważ nie jest wiadome do stosowania jakich środków 
egzekucyjnych uprawnione byłby ww. organy egzekucyjne, a więc w jakim trybie 
dokonywałyby zajęcia środków pieniężnych cudzoziemca będących w depozycie, tj. 
zajęcia pieniędzy, czy też zajęcia innych wierzytelności pieniężnych. Nie określono 
również w projekcie przedmiotowej ustawy, w jakich przypadkach organem 
egzekucyjnym będzie komendant oddziału Straży Granicznej, a w jakich przypadkach 
komendant placówki Straży Granicznej. W pozostałym zakresie organem 
egzekucyjnym ww. należności będzie organ egzekucyjny wskazany w art. 19 § 1 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji, tj. właściwy naczelnik urzędu skarbowego.  
Z uwagi na to, że powstaje szereg wątpliwości, w jaki sposób prowadzona byłaby 
egzekucja tej samej należności pieniężnej przez dwa organy egzekucyjne, proponuje, 
aby organem egzekucyjnym tych należności był wyłącznie naczelnik urzędu 
skarbowego. 

294. art. 328 Proponowany art. 328 projektu jest niezgodny z art. 19 ww. ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji.  
W projekcie założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach przewidziano dokonywanie 
przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży 
Granicznej zabezpieczenia środków pieniężnych cudzoziemca znajdujących się  
w depozycie jednostki organizacyjnej Straży Granicznej lub Policji na poczet 
zaspokojenia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu. Z projektu założeń do projektu ustawy o cudzoziemcach 
wynikało, że zabezpieczenie to będzie się odbywa w trybie przepisów ustawy - 
Kodeks postępowania cywilnego, tj. po wydaniu postanowienia o zabezpieczeniu 
przez sąd właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Z przesłanego 
projektu ww. ustawy wynika natomiast, że zabezpieczenie to będzie dokonywane 
prawdopodobnie w trybie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 
Należy zatem zauważyć, że zgodnie z art. 19 § 8 ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym w administracji organem egzekucyjnym w egzekucji administracyjnej 
należności pieniężnych może być inny organ w zakresie określonym odrębnymi 
ustawami. Przepis ten umożliwia nadawanie kompetencji organu egzekucyjnego 
organom innym niż wymienione w ww. ustawie, jednak uprawnienia ograniczone są 
wyłącznie do egzekucji należności pieniężnych. Kompetencje te nie mogą obejmować 
uprawnienia do zabezpieczania należności pieniężnych. Zgodnie z art. 19 § 1 tej 

MF Brzmienie przepisu zostanie 
ustalone we współpracy z  MF 
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ustawy, organem egzekucyjnym uprawnionym do zabezpieczania należności 
pieniężnych w trybie i na zasadach określonych w dziale IV ustawy o postępowaniu 
egzekucyjnym  w administracji jest naczelnik urzędu skarbowego. 

295. art. 329 ust. 1 W art. 329 ust. 1 projektu zaproponowano, że organy Straży Granicznej mogą 
współpracować z naczelnikami urzędów skarbowych przy „egzekucji należności”  
z tytułu kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do powrotu. W mojej ocenie, takie określenie współpracy ww. organów 
jest zbyt szerokie i należy ograniczyć jej zakres wyłącznie do współpracy organów 
Straży Granicznej z naczelnikami urzędów skarbowych jako organami egzekucyjnymi 
w zakresie wykonywania niektórych czynności egzekucyjnych. 

MF Brzmienie przepisu zostanie 
ustalone we współpracy z  MF 

296. Art. 331 przepis ten dotyczący odmowy udzielenia zgody cudzoziemcowi na pobyt tolerowany 
ze względu na możliwość wystąpienia zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa 
powinien dotyczyć, wszystkich przypadków, o których mowa w art. 330, a nie tylko 
ust. 2 i 3. Podobnie jak w przypadku uwagi dot. art. 192 ust. 4 wartością nadrzędną 
powinno być bezpieczeństwo RP; 

ABW Ustawa nie może naruszać 
Konwencji Rzymskiej 

297. Art. 332 pkt. 
3 i 4 

w przepisie tym dot. podstaw cofnięcia zgody na pobyt tolerowany należy również 
wskazać, że dotyczy on wszystkich przypadków udzielenia zgody na pobyt 
tolerowany, o których mowa w art. 330; 

ABW Ustawa nie może naruszać 
Konwencji Rzymskiej 

298. Art. 337 ust. 
1 i 2 

z przepisu ust. 1 wynika, iż przed wydaniem decyzji o udzieleniu zgody na pobyt 
tolerowany, komendant placówki SG zwraca się do komendanta wojewódzkiego 
Policji lub Szefa ABW o opinie na temat wniosku cudzoziemca. Zdaniem ABW organ 
wydający decyzję powinien zwracać się zarówno do komendanta wojewódzkiego 
Policji oraz Szefa ABW w tej sprawie w celu zebrania pełnych informacji. 
Analogiczna uwaga zastąpienia słowa „lub” słowem „oraz” dotyczy także ust. 2. 
 
 
 Ponadto z uwagi na okoliczności zaprezentowane do art. 108 ust. 2, zwracam się o 
wydłużenie wskazanego w tym przepisie  
15 dniowego terminu na przekazanie przedmiotowych informacji do 30 dni 

ABW Uwaga uwzględniona w zakresie 
organów opiniujących 
 
 
 
 
 
 
Uwaga nie uwzględniona 
Projekt opiera się na założeniach 
uzgodnionych z ABW 

299. Art. 341 pkt 1 Artykuł 341 pkt 1 projektu ustawy budzi wątpliwości w zakresie jego zgodności z art. 
6 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/110/WE, ponieważ oprócz cofnięcia zezwolenia na 
tranzyt powinna być w nim również mowa o sytuacji, gdy organ innego państwa 
członkowskiego odmówił zgody na tranzyt. 

MSZ (UE) Uwaga nieuwzględniona 
Należy wskazać, iż tranzyt 
rozpoczyna się po uzyskaniu 
zezwolenia na taki tranzyt. (Art. 
338). W związku z czym 
bezzasadnym jest wprowadzenie 
do art. 341 pkt 1 zwrotu 
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„odmówił zgody na tranzyt.  
 

300. art. 342 ust. 3 
i 4 

W odniesieniu do art. 342 ust. 3 i 4 projektu ustawy trzeba pamiętać, że państwo 
członkowskie wnioskujące o tranzyt dostarcza państwu członkowskiemu, do którego 
kierowany jest wniosek, wszelkie informacje, o których mowa w załączniku do 
dyrektywy 2003/110/WE. 

MSZ (UE) Rozporządzenie wykonawcze z 
art. 342 ust. 4 określa wzór 
wniosku, który uwzględnia 
wszelkie informacje, o których 
mowa w załączniku do 
dyrektywy 2003/110/WE.  

301. art. 344 ust. 1 Mając na uwadze treść art. 344 ust. 1 projektu ustawy, który wprowadza obowiązek 
uzgadniania z centralnym organem innego państwa członkowskiego zakresu pomocy 
w tranzycie i sposób jego przeprowadzania, trzeba zauważyć, że kwestii, o których 
mowa w art. 5 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 dyrektywy 2003/110/WE nie trzeba uzgadniać z 
innym państwem członkowskim.  
Wskazane jest rozważenie zmiany ww. artykułu projektu ustawy, ponieważ 
zagadnienia, o których mowa w art. 5 ust. 2 lit. b oraz ust. 3 dyrektywy z natury rzeczy 
są sytuacjami wyjątkowymi, w których należy podejmować szybkie decyzje, bez 
konieczności konsultowania ich z innym państwem członkowskim. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi 
Przepis ten reguluje tylko 
kwestie zakresu pomocy. Przepis 
ten nie budzi wątpliwości  w 
praktyce. Jest stosowany 
żadnych problemów. 

302. Art. 347 ust. 
1 pkt 4 

Artykuł 347 ust. 1 pkt 4 projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie jego 
zgodności z art. 3 ust. 3 lit. e dyrektywy 2003/110/WE, ponieważ wśród przesłanek 
odmowy udzielenia zezwolenia na tranzyt drogą powietrzną wymienia interes 
Rzeczypospolitej Polskiej, który – jak się zdaje – miał być transpozycją przesłanki 
„stosunków międzynarodowych” państwa członkowskiego. „Interes” państwa 
członkowskiego wydaje się jednakże pojęciem o szerszym zakresie znaczeniowym niż 
„stosunki międzynarodowe” państwa członkowskiego. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 

303. Art. 351 pkt 1 
i 2 

Artykuł 351 pkt 1 i 2 projektu ustawy nie stanowi pełnej transpozycji art. 3 ust. 6 
dyrektywy 2003/110/WE, gdyż nie przewidziano w tym przepisie konieczności 
dostarczenia wnioskującemu państwu członkowskiemu wyjaśnienia powodów 
odmowy lub cofnięcia zezwolenia na tranzyt – podczas, gdy obowiązek ten wynika z 
ww. przepisu dyrektywy. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi 
 

304. Art. 352 pkt 1 Artykuł 352 pkt 1 projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie jego 
zgodności z art. 5 ust. 2 lit. a dyrektywy 2003/110/WE. Zgodnie projektowanym 
przepisem pomoc udzielana wnioskującemu o tranzyt państwu członkowskiemu 
będzie polegać na przejęciu cudzoziemca „na pokład statku powietrznego” i 
konwojowania go w obszarze lotniska, podczas gdy w myśl dyrektywy pomoc ta 
powinna polegać na „spotkaniu obywatela państwa trzeciego w samolocie” i 
eskortowania go w obszarze portu lotniczego.  
Można mieć wątpliwości, czy zakres pomocy przewidziany w projekcie ustawy nie 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona 
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jest węższy od pomocy, o której mowa w dyrektywie. 

305. art. 353 Artykuł 7 ust. 2 dyrektywy 2003/110/WE zdaje się być w sposób niepełny 
transponowany w art. 353 projektu ustawy, ponieważ we wspomnianym art. 353 nie 
wspomniano o dostarczaniu przez eskortę środków właściwej identyfikacji oraz 
notyfikacji, o której mowa w art. 4 ust. 2 dyrektywy. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona 
 

306. Art. 359 pkt 1 Artykuł 359 pkt 1 projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie zgodności z 
art. 3 ust. 1 lit. a dyrektywy 2001/40/WE w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek 
konsultacji z właściwym organem wydającego państwa członkowskiego w przypadku 
cudzoziemców, którzy nie posiadają zezwolenia na pobyt wydanego przez 
egzekwujące państwo członkowskie lub inne państwo członkowskie. 

MSZ (UE)  MSZ odstąpił od tej uwagi 
(uwaga 74) 

307. Art. 361 pkt 3 
lit. a 

Artykuł 361 pkt 3 lit. a projektu ustawy, ze względu na fakt, że dotyczy wiz Schengen, 
a nie zezwoleń na pobyt, może być niezgodny z dyrektywą 2001/40/WE oraz art. 25 
kodeksu wizowego, który nie przewiduje możliwości rezygnacji z uznania decyzji 
o wydaleniu wydanej przez inne państwo członkowskie w przypadku wydania wizy 
o ograniczonej ważności terytorialnej. 

MSZ (UE)  MSZ odstąpił od tej uwagi 
(uwaga 75) 

308. Art. 361 pkt 7 
lit. b 

Artykuł 361 pkt 7 lit. b projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie 
zgodności z przepisami decyzji Rady z dnia 23 lutego 2004 r. określającej kryteria 
oraz uzgodnienia praktyczne dotyczące rekompensaty dysproporcji finansowych 
wynikających ze stosowania dyrektywy 2001/40/WE w sprawie wzajemnego 
uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 60 z 
27.2.2004, str. 55), której wykonanie musi być zapewnione przez wszystkie państwa 
członkowskie. 

MSZ (UE)  
MSZ odstąpił od tej uwagi 

309. Art. 372 Zgodnie z art. 372 projektu w strzeżonym ośrodku może być umieszczony małoletni 
cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, który 
ukończył 13 rok życia. Oznacza to, że pozostanie możliwość umieszczania w takich 
ośrodkach zarówno dzieci powyżej 13 roku życia, jak również dzieci poniżej 13 roku 
życia pozostających pod opieką. Taka regulacja budzi wątpliwości co do jej zgodności 
z Europejską Konwencją Praw Człowieka i stwarza niebezpieczeństwo uznania przez 
Trybunał naruszenia Konwencji w przypadku rozpoznawania ewentualnych spraw 
przeciwko Polsce. Należy pamiętać, że Trybunał wnikliwie analizuje stan faktyczny 
każdej sprawy, posiłkując się często raportami organizacji pozarządowych oraz innych 
niezależnych źródeł. 

MSZ Uwaga częściowo 
uwzględniona.  
Projektowane przepisy prawa 
przewidują, szereg 
korzystniejszych w stosunku do 
obecnie obowiązujących 
przepisów rozwiązań dla 
małoletnich cudzoziemców. 
Małoletnich cudzoziemców bez 
opieki do 15 roku życia nie 
będzie się umieszczać w 
strzeżonych ośrodkach . Sąd 
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podejmując decyzję o 
umieszczeniu małoletniego 
cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bez opieki w 
strzeżonym ośrodku, będzie brał 
pod uwagę okoliczności 
zatrzymania, stopień rozwoju 
małoletniego cudzoziemca oraz 
jego właściwości i warunki 
osobiste przemawiające za  
umieszczeniem w tym ośrodku 

Podwyższenie granicy wieku 
umieszczenia w strzeżonym 
ośrodku małoletniego 
cudzoziemca przebywającego na 
terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bez opieki wynika  
z analizy przesłanek zasadności 
stosowanie tego środka wobec 
małoletniego cudzoziemca, który 
nie ukończył 15 roku życia. 
Wprowadzona w 
projektowanym przepisie zmiana 
uwzględnia cechy osobowości 
małoletniego, jego stopień 
rozwoju fizycznego i 
psychicznego oraz konieczność 
zapewnienia małoletniemu 
cudzoziemcowi przebywającemu 
na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej bez opieki 
odpowiednich warunków 
bezpieczeństwa.  
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310. Art. 378 Zgodnie z art. 378 projektu ustawy o cudzoziemcach maksymalnym okresem, na jaki 
możliwe będzie umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku wynosi 12 
miesięcy. Do tego okresu nie będzie wliczony natomiast okres pobytu cudzoziemca w 
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w związku ze złożonym przez 
niego wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy. 
MSZ pragnie wskazać, że Europejski Trybunał Praw Człowieka wielokrotnie badał, 
czy okres pobytu w ośrodku dla cudzoziemców spełnia standardy Konwencji o 
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Sprawy takie były badane w 
oparciu o art. 5 § 1 który stanowi, że: 
Każdy ma prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego. Nikt nie może być 
pozbawiony wolności, z wyjątkiem następujących przypadków i w trybie ustalonym 
przez prawo: 
(...) 
f) zgodnego z prawem  zatrzymania  lub aresztowania osoby w celu zapobieżenia jej 
nielegalnemu wkroczeniu na terytorium państwa lub osoby, przeciwko której toczy się 
postępowanie o wydalenie lub ekstradycję. 
Wprowadzając maksymalny 12-miesięczny okres, na który cudzoziemiec będzie mógł 
być umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców autorzy 
projektu powołują się w uzasadnieniu na dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/115/WE z 16 grudnia 2008 r. wskazując jednocześnie, że okres ten jest krótszy 
niż przewiduje to niniejsza dyrektywa (dopuszcza ona maksymalny okres 18 
miesięcy). Co istotne natomiast, Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił uwagę, 
że w przeciwieństwie do wyżej wymienionej dyrektywy unijnej, art. 5 § 1 (f) EKPC 
nie wyznacza maksymalnego okresu pozbawienia wolności, a każda sprawa jest badana 
przez ETPC indywidualnie. W tym kontekście trzeba wskazać, że w sprawie Auad p. 
Bułgarii (skarga nr 46390/10, wyrok z 11.10.2011) skarżący został umieszczony w 
ośrodku dla cudzoziemców na okres 18 miesięcy, a więc maksymalny okres, jaki 
przewiduje dyrektywa unijna i z tego względu pozwane państwo argumentowało, że 
do naruszenia Konwencji nie doszło. Trybunał natomiast stanął na stanowisku, że fakt 
przestrzegania tego okresu nie oznacza automatycznie zgodności z wymogami art. 5 § 
1 (f) Konwencji. Za każdym razem bowiem Trybunał bada, czy postępowanie 
organów krajowych było prowadzone z należytą starannością. W cytowanej sprawie 
ETPC doszedł do wniosku, że doszło do naruszenia art. 5 § 1 Konwencji. 
Wielokrotnie w swoich wyrokach Trybunał stwierdzał, że pozbawienie wolności 
będzie zgodne z art. 5 § 1 (f) Konwencji tylko tak długo, jak długo rzetelnie 
prowadzone postępowanie związane z wydaleniem lub ekstradycją jest w toku. Jeżeli 
natomiast postępowania te nie są prowadzone z należytą starannością, pozbawienie 
wolności osoby stanie się sprzeczne z tym przepisem (zob. art. Chahal p. Wielkiej 
Brytanii, skarga nr 22414/93, wyrok z 15.11.1996, § 113; Mikolenko p. Estonii, skarga 

MSZ Uwaga uwzględniona  
W praktyce stosowania ustawy 
oraz w projektowanych aktach 
prawnych zostaną uwzględnione 
standardy sformułowane przez 
ETPC. 
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nr 10664/05, wyrok z 08.10.2009, § 63). Pozbawienie wolności cudzoziemca musi być 
wykonywane w dobrej wierze, być ściśle związane z celem zapobieżenia nielegalnego 
wjazdu na teren państwa, warunki pozbawienia wolności muszą być odpowiednie, 
mając na uwadze, że jest ono stosowane nie wobec przestępców, lecz wobec 
cudzoziemców, którzy często opuścili swoje państwa w obawie o własne życie, a 
ponadto okres pozbawienia wolności nie może przekroczyć czasu rzeczywiście 
niezbędnego do zamierzonego celu (Saadi p. Wielkiej Brytanii, skarga nr 13229/03, 
wyrok z 29.01.2008, § 74; Amuur p. Francji, skarga nr 19776/92, wyrok z 25.06.1996, 
§ 43). 
Z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka płyną następujące wnioski 
Aby pozbawienie wolności cudzoziemca i umieszczenie go w ośrodku strzeżonym 
było zgodne ze standardami konwencyjnymi nie wystarczy zachowanie 12-
miesięcznego okresu przewidzianego w art. 378 projektu. Każda sprawa jest bowiem 
rozpatrywana indywidualnie, a ETPC bada przede wszystkim, czy postępowanie w 
sprawach o wydalenie na szczeblu krajowym było prowadzone rzetelnie. 
b. Nierzetelność postępowania może wynikać art.: 
- z bezczynności władz krajowych, art. gdy zbyt rzadko wnioskowano o 
wystawienie dokumentów podróży, nie podejmując przy tym prób negocjacyjnych z 
władzami państwa, do którego ma nastąpić wydalenie {Auad p. Bułgarii, op. Cit, § 
132) albo też gdy występowały nadmierne okresy przewlekłości pomiędzy 
poszczególnymi czynnościami w toku postępowania deportacyjnego (Singh p. 
Czechom, skarga nr 60538/00, wyrok z 25.01.2005, §§ 63-64; Mikoienko p. Estonii, 
op. Cit), 
- z faktu, że ani decyzja o wydaleniu cudzoziemca ani też żaden inny dokument 
prawny nie precyzuje, do jakiego państwa cudzoziemiec ma zostać wydalony, co w 
konsekwencji prowadzi do braku pewności prawnej i utrudnia skuteczną kontrolę 
rzetelności postępowania władz krajowych (Auad p. Bułgarii, op. Cit. § 133), 
- ze zbyt incydentalnej sądowej kontroli legalności pozbawienia wolności (zob. o 
�ontr ario Doiinskiy p. Estonii, skarga nr 14160/08, decyzja z 02.10.2010). 
Zanim zostanie podjęta decyzja o umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku należy 
rozważyć rozwiązania alternatywne. Mając na uwadze powyższe wnioski, MSZ stoi 
na stanowisku, że projektowane w ustawie o cudzoziemcach zmiany zawarte w ustępie 
2 art. 373 są pozytywne. Jednakże należy podkreślić konieczność uwzględnienia 
standardów sformułowanych przez ETPC w praktyce stosowania ustawy oraz w 
projektowanych aktach wykonawczych. 

311. art. 380 ust. 3 
pkt 1 

Projektowany art. 380 ust. 3 pkt 1 stanowi, że cudzoziemca umieszczonego  
w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców zwalnia się w przypadku 
upływu okresu pobytu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 382 ust. 1 
lub 6 lub. Należy zauważyć, że przywołany art. 382 ust. 1 lub 6 projektu dotyczy 

MF Uwaga uwzględniona 
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finansowania funkcjonowania strzeżonych ośrodków oraz aresztów dla 
cudzoziemców, natomiast kwestię wydawanych przez sąd postanowień o 
umieszczeniu cudzoziemca  
w strzeżonym ośrodku reguluje art. 378 projektu. 

312. Art. 389 ust. 
1 pkt 8 

przepis ten należy przeformułować, gdyż z aktualnego brzmienia wynika, iż 
cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub przebywający  
w areszcie dla cudzoziemców ma prawo nieodpłatnego otrzymywania odzieży, 
bielizny i obuwia w przypadku gdy może dokonać ich zakupu z własnych środków 
finansowych. W ocenie ABW przepis ten powinien umożliwiać otrzymywanie przez 
cudzoziemców ww. środków w sytuacji braku możliwości ich zakupu przez 
cudzoziemca 

ABW Uwaga uwzględniona 
 

313. Art. 389 w art. 389 projektu ustawy nie wymienia się prawa cudzoziemców przebywających w 
strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców do korzystania z Internetu, 
wskazując jednak na prawo do korzystania z prasy i biblioteki. Proponuję rozważyć 
wprowadzenia możliwości, choćby kontrolowanego dostępu do Internetu; 

MAC Uwaga uwzględniona.  
 

314. Art. 390 ust. 
2 

Artykuł 390 ust. 2 projektu ustawy może budzić zastrzeżenia dotyczące jego 
zgodności z art. 17 ust. 3 dyrektywy 2008/115/WE w zakresie, w jakim nie nakłada na 
strzeżony ośrodek obowiązku zapewnienia zajęć, o których mowa w tym przepisie. 
Małoletni „może” w nich uczestniczyć, jednakże nie jest jasne, czy zawsze będzie 
miał do nich dostęp.  
 
 
 
 
 
Ponadto, wydaje się, że ani w tym przepisie, ani w art. 372, art. 378, ani w art. 389 
projektu ustawy nie zawarto normy, zgodnie z którą małoletni – w myśl art. 17 ust. 1 
dyrektywy 2008/115/WE – powinien przebywać w ośrodku detencyjnym – w tym 
również w placówce opiekuńczo-wychowawczej – możliwie najkrócej. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi  
 
 
 
 
 
Zasada ta dotyczy wszystkich. 
W zakresie ustalania okresu 
przebywania w ośrodkach 
detencyjnych należy zauważyć, 
że funkcjonuje nadzór sądowy. 

315. Art. 396 ust. 
3 

Art. 396 ust. 3 Projektu odsyła wprost do stosowania w postępowaniu w sprawach 
wymierzenia kary dyscyplinarnej przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 z późn. zm.), która wyczerpująco reguluje 
m.in. uprawnienia sędziego penitencjarnego odnośnie kar dyscyplinarnych (art. 148 § 
1 k.k.w.). Tymczasem przepisy art. 396 ust. 1 i 2 powtarzają z pewną modyfikacją 
przepis art. 148 § 1 k.k.w. Modyfikacja ta polega na braku w tekście Projektu 
możliwości przekazania przez sędziego penitencjarnego sprawy do ponownego 
rozpoznania. W uzasadnieniu nie zostało wskazane, czy takie brzmienie przepisu ma 
charakter celowy. 
Ponadto zawarte w art. 396 ust. 3 pkt 1 Projektu odesłanie do stosowania przepisów 

M. Sprawiedliwości Uwaga uwzględniona  
Poprzez zmianę brzmienia art. 
396  
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k.k.w. w postępowaniach w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej czyni zbędnym 
pkt 2 tego ustępu stwierdzający, że do tych postępowań nie stosuje się przepisów 
Kodeksu postępowania administracyjnego. W związku z tym należy usunąć z ustępu 3 
pkt 2. Co więcej, w odesłaniu do przepisów k.k.w. należy wskazać, że przepisy 
kodeksu stosuje się odpowiednio, ze względu na zróżnicowany przedmiot regulacji w 
ustawie o cudzoziemcach i k.k.w. i konieczność uwzględnienia specyfiki spraw 
regulowanych w Projekcie. W związku z tym wskazane byłoby nadanie ustępowi 
trzeciemu treści: 
„3. W postępowaniu w sprawie wymierzenia kary dyscyplinarnej stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu karnego wykonawczego.”. 

316. art. 399 Zastrzeżenia budzi również przepis art. 399 Projektu, wprowadzający nadzór sędziego 
penitencjarnego nad legalnością i prawidłowością pobytu cudzoziemców w 
strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców. Z istoty nadzoru wynika, że 
obejmuje on zarówno działalność kontrolną, jak też możliwość bezpośredniej 
ingerencji w działalność jednostki kontrolowanej, mającą na celu skorygowanie jej 
działalności. Organ nadzoru powinien zostać wyposażony więc w odpowiednie 
instrumenty prawne. Przepis art. 399 ust. 3 pkt. 1-4 Projektu przyznaje sędziemu 
uprawnienia służące przeprowadzeniu kontroli, brak jest jednak odpowiednich 
instrumentów prawnych w przypadku stwierdzenia uchybień w funkcjonowaniu 
nadzorowanej jednostki. Analizowany przepis nie określa także, w jakim trybie 
czynności sędziego penitencjarnego w ramach nadzoru miałyby się odbywać: z urzędu 
czy na wniosek. Przepis art. 399 ust. 4 Projektu określa wyłącznie jeden przypadek 
czynności nadzorczych przeprowadzanych z urzędu – gdy pobyt cudzoziemca trwa 
dłużej niż 12 miesięcy. Podnieść należy, że kwestie nadzoru penitencjarnego 
dogłębnie regulują przepisy Kodeksu karnego wykonawczego oraz rozporządzenia 
Ministra Sprawiedliwości dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu 
sprawowania nadzoru penitencjarnego (Dz. U. Nr 152, poz. 1496, z późn. zm.). 
Nadzór sędziego penitencjarnego nad legalnością i prawidłowością pobytu 
cudzoziemców w strzeżonych ośrodkach i aresztach dla cudzoziemców powinien 
zostać uregulowany na wzór nadzoru penitencjarnego. Do rozważenia pozostaje 
również odesłanie do stosowania w tym zakresie odpowiednio przepisów k.k.w. oraz 
aktów wykonawczych do tego aktu prawnego. 

M. Sprawiedliwości Uwaga uwzględniona  
 

317. Art. 401 i 
nast. 

poważne wątpliwości budzi dział X projektowanej ustawy, w którym zaproponowano 
istnienie wielu rejestrów często zawierających tę samą kategorię gromadzonych danych 
(np. odciski linii papilarnych). Lepszym rozwiązaniem byłaby integracja prowadzonych 
baz danych. Proponuję także rozważenie rezygnacji z prowadzenia wybranych rejestrów 
w postaci kartotecznej;  
 

MAC Nie wszystkie rejestry zawierają 
odciski linii papilarnych. 
Znajdują się one tylko w 
rejestrze  odcisków linii 
papilarnych, pobranych od 
cudzoziemców, w sytuacjach, 
o których mowa w art. 37 ust. 2, 
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art. 310 pkt 1, art. 369 
ust. 3 niniejszej ustawy lub 
art. 73a 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. Odciski pobrane  celu 
zamieszczenia w karcie 
przechowywane są tylko do 
czasu wydania karty i muszą być 
powiązane z rejestrami 
dotyczącymi zezwoleń 

318. Art. 402 Art. 402 wśród podmiotów prowadzących rejestry dotyczące cudzoziemców nie 
uwzględnia Ministra Spraw Zagranicznych, który wydaje osobom uprawnionym 
legitymacje, o których mowa w art. 63 i oczywiste jest, że musi prowadzić stosowną 
ewidencję. 
 

MSZ Uwaga wymaga opisania przez 
MSZ funkcjonowania tego 
rejestru 

319. Art. 402 Projekt ustawy nie reguluje, kto prowadzi centralny rejestr wniosków o wydanie 
zezwolenia na przekroczenie granicy w ramach małego ruchu granicznego, o którym 
mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia 1931/2006; 

MSZ  Rejestr wniosków o wydanie 
zezwolenia na przekraczenie 
granicy w ramach małego ruchu 
granicznego prowadzi konsul 
(art. 402 ust. 1 pkt 10). Rejestr 
ten wchodzi w skład krajowego 
zbioru rejestrów, ewidencji i 
wykazu w sprawach 
cudzoziemców o nazwie System 
Pobyt, który prowadzi Szef 
UDSC (art. 422 ust. 2 pkt 1).  

320. Art. 402 wobec nałożenia obowiązku przekazywania Komendantowi Głównemu Policji 
informacji zamieszczanych w rejestrach, wskazanych w art. 402 ust. 1 pkt 3 i 4 projektu 
ustawy, na organy, które pobrały odciski linii papilarnych od cudzoziemców, zasadnym 
wydaje się wskazanie także Komendanta Głównego Policji jako prowadzącego rejestr, o 
którym mowa w art. 402 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy albo zniesienie obowiązku 
przekazywania informacji zamieszczonych we wskazanym rejestrze ww. komendantowi; 

MAC Uwaga uwzględniona 
W przepisach nakładających 
obowiązek przekazywania 
danych pomyłkowo wpisano  
rejestr z art. 401 ust. 1 pkt 3 
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321. art. 403 ust. 1 
i ust. 2 pkt 1 

W rejestrze zawierającym informacje na temat zezwoleń MRG należy ująć m. in. 
informacje, o których mowa w art. 12 ust. 2 rozporządzenia MRG. W projekcie art. 
403 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 mowa jest o niektórych z tych informacji – o wnioskach 
dotyczących zezwoleń MRG, wydanych zezwoleniach oraz o decyzjach o 
unieważnieniu tych zezwoleń. W art. 12 ust. 2 rozporządzenia MRG mowa jest 
również o informacjach na temat przedłużonych oraz cofniętych zezwoleń. Wydaje 
się, że wobec ogólnego zakazu przepisywania przepisów rozporządzenia do ustaw 
krajowych, kwestię informacji, które należy umieścić w rejestrze zezwoleń MRG, 
należy rozwiązać poprzez odesłanie do art. 12 ust. 2 rozporządzenia MRG. 

MSZ (UE) Należy zauważyć, że art. 12 ust. 
2 rozporządzenia MRG jest 
bardzo ogólny odesłanie do 
niego powodowałoby poważne 
wątpliwości, jakie dane 
umieszcza się w rejestrze. 
Wszystkie informacje te są 
zawarte w tym rejestrze. Nie ma 
przedłużonych zezwoleń.  

322. art. 403 ust. 9 
pkt. 1-3 

W art. 403 ust. 9 pkt. 1), 2) i 3) wyrazy „w art. 164”,  proponuje się zastąpić wyrazami 
„w art. 165”, w którym jest mowa o przywołanym zaświadczeniu. 
 

MF Uwaga uwzględniona 

323. Art. 408 Należy rozważyć możliwość dodania zapisu o obligatoryjnym umieszczaniu w 
Wykazie osób niepożądanych na okres np. roku osób, którym odmówiono zezwolenia 
na zamieszkanie na czas oznaczony bądź pobyt stały jeżeli podstawą odmowy było 
dołączenie do wniosku fałszywych dokumentów bądź informacji, co w konsekwencji 
uniemożliwi cudzoziemcowi wystąpienie o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt 
w Polsce bezpośrednio po uzyskaniu decyzji ostatecznej (obecnie cudzoziemiec, 
któremu odmawia się zgody na pobyt w Polsce ze względu na dołączenie fałszywych 
dokumentów, zatajenie prawdy etc., może bez żadnych przeszkód złożyć kolejny 
wniosek o pobyt w Polsce i przyznając się do dokonanych wcześniej przez organ 
administracji ustaleń, które były podstawą odmowy zezwolenia uzyskać wnioskowane 
zezwolenie w nowej procedurze). 

Woj. Dolnośląski Uwaga nieuwzględniona 
Przepis byłby za bardzo 
restrykcyjny i nie uwzględniałby 
wszystkich sytuacji, w których 
może znaleźć się cudzoziemiec.   
 
 

324. Art. 411 ust. 
1 pkt 8 

w przepisie tym dotyczącym okresów umieszczania danych cudzoziemców w wykazie 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium RP jest niepożądany z uwagi na 
możliwości zagrożenia m. in. bezpieczeństwa państwa proponuje się słowa „na 
kolejne okresy nieprzekraczające 5 lat” zamienić słowami „na kolejne okresy z 
których każdy nie przekracza 5 lat”. Proponowana zmiana ma na celu poprawienie 
czytelności przepisu; 

ABW Uwaga uwzględniona 

325. Art. 417 ust. 
2 

przepis ten zabrania cudzoziemcowi złożenia wniosku o udostępnienie mu informacji 
o podstawie wpisu jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 
terytorium RP jest niepożądany, lub do Systemu Informacyjnego Schengen. Podstawą 
wpisu w tym przypadku jest zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszenia interesu RP (- art. 
408 pkt 4). W ocenie ABW, skoro cudzoziemiec nie dysponuje wiedzą  
o takim wpisie, omawiany przepis powinien wskazywać, iż cudzoziemcowi nie 
udziela się informacji o podstawie, czy też o wpisie dokonanym na podstawie  
art. 408 pkt 4; 

ABW Uwaga uwzględniona 



95 
 

326. Art. 417 ust. 
2 

wątpliwości budzi sformułowanie art. 417 ust. 2 ww. projektu, który wprowadza zakaz 
składania wniosku przez cudzoziemca o udostępnienie mu informacji  
o podstawie faktycznej umieszczenia jego danych na podstawie przesłanki określonej w 
projektowanym art. 408 pkt 4. W związku z powyższym proponuję sformułowanie 
przepisu w taki sposób, aby złożenie wniosku przez cudzoziemca zawsze było możliwe, 
a ustawa zawierałaby jedynie przesłanki do odmowy udzielenia odpowiedzi na ww. 
wniosek.  Rozważanie wymaga także kwestia formy odmowy cudzoziemcowi realizacji 
prawa do wglądu dokumentów dotyczących umieszczenia jego danych w wykazie 
cudzoziemców (art. 420 ust. 2 projektu); 

MAC Uwaga uwzględniona 
 
Do odmowy stosuje się art. 418 

327. art. 422 ust. 2 po pkt 15 niniejszego ustępu należałoby dodać pkt 16 w brzmieniu: 
„16) ewidencji wniosków i decyzji w sprawach o udzielenie pomocy uchodźcom      
i cudzoziemcom objętym ochroną uzupełniającą ze środków budżetu państwa.” 
Przedmiotowe rozszerzenie zakresu rejestrów i ewidencji wchodzących w skład 
systemu Pobyt, wynika z braku na poziomie centralnym odpowiedniego rejestru 
zawierającego ewidencję wniosków i decyzji w sprawach o udzielenie pomocy 
uchodźcom                         i cudzoziemcom objętym ochroną uzupełniającą ze 
środków budżetu państwa; 
 

MPiPS Uwaga nieuwzględniona 
 
Prowadzenie takiego rejestru 
służy wykonywaniu zadań 
opisanych inną i należących do 
innych organów. 

328. Art. 423 ust. 
3 

wątpliwości budzi uzasadnienie dla odmowy udostępniania danych w postaci odcisków 
linii papilarnych, pobranych dla celów wydania karty pobytu dla podmiotów 
wskazanych w art. 423 ust. 3 projektu ustawy; 

MAC Te odciski są pobierane tylko do 
wydania karty i później nie 
przechowuje się ich w Systemie 
Pobyt 

329. Art. 423 ust. 
3 

wprowadza zakaz udzielania danych w postaci linii papilarnych pobranych do celów 
wydania karty pobytu. W ocenie ABW zastrzeżenie takie nie powinno dotyczyć 
organów wymiaru sprawiedliwości oraz ścigania, jak też organów realizujących 
zadania związane z bezpieczeństwem państwa; 

ABW Te odciski są pobierane tylko do 
wydania karty i później nie 
przechowuje się ich w Systemie 
Pobyt 

330. art. 423 w zw. 
art. 451 

W art. 423 projektu wskazano podmioty, którym udostępnia się dane przetwarzane 
w Systemie Pobyt, natomiast w art. 451 ww. projektu, który zmienia brzmienie ust. 3  
w art. 50 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, w katalogu podmiotów, którym 
mogą być udostępniane dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego i na koncie 
płatnika składek nie wskazano wprost, jak to ma miejsce w przypadku organów 
kontroli skarbowej i organów podatkowych, administracyjnych organów 
egzekucyjnych, o których mowa w art. 19 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji. Do zadań ww. organów należy przymusowe dochodzenie należności 
publicznoprawnych, w tym także stanowiących dochód budżetu państwa. 
Administracyjne organy egzekucyjne winny być wymienione w obu ww. przypadkach. 
Powyższy postulat jest tym bardziej zasadny, że wśród podmiotów uprawnionych do 
uzyskiwania informacji wymienieni zostali komornicy sądowi prowadzący egzekucję 
należności cywilnoprawnych. 

MF Uwaga uwzględniona 
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331. Art. 425 w celu zwiększenia efektywności, wydajności oraz współpracy pomiędzy podmiotami 
realizującymi zadania w zakresie cudzoziemców wskazana w art. 425-427 projektu 
ustawy zasada uzyskiwania dostępu do danych na wniosek powinna zostać zastąpiona 
odmiennymi zasadami umożliwiającymi dostęp bezpośredni, przy spełnieniu warunków 
dotyczących bezpieczeństwa danych i kanałów ich przekazywania; 

MAC Art. 426 przewiduje właśnie taką 
możliwość 

332. Art. 425 Agencja Wywiadu proponuje dodanie w przedmiotowym projekcie regulacji 
przewidującej możliwość złożenia niejawnych wniosków, na podstawie których 
udostępnia się dane przetwarzane w Systemie Pobyt podmiotom, o których mowa w 
art. 423 ust. 1. 

AW Przepisy o ochronie informacji 
niejawnych 

333. Art. 433 Odnośnie art. 433 przedmiotowego projektu należy zauważyć, iż mimo brzmienia art. 
26 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między 
Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz 
Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych 
granicach (Dz.U.UE.L.2000.239 z późn. zm.) oraz Dyrektywy Rady 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.U.UE.L.2001.187), autorzy projektu biorąc pod uwagę ograniczone możliwości 
poznania wszystkich przesłanek będących podstawą odmowy wjazdu przez 
przewoźników lotniczych oraz możliwości służb granicznych oraz w trosce o 
zwalczanie nielegalnej imigracji, powinien uwzględnić w zapisach projektowanego 
aktu prawnego normę nr 3.31 Załącznika nr 9 do Konwencji o międzynarodowym 
lotnictwie cywilnym podpisanej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. Nr 
35, poz. 212 i 214, z późn. zm.), która nakłada na Umawiające się Państwa obowiązek 
wspomagania przewoźników lotniczych w ocenie dokumentów podróży 
przedstawianych przez pasażerów celem wykrycia oszustwa i nadużycia. 

MTBiGM Uwaga nieuwzględniona 
 
Przepisy nie mają zastosowania 
na terytorium innych państw, na 
których oczekiwana jest pomoc 
wymieniona w piśmie. 

334. Art. 434 ust. 
1 

W art. 434 ust 1 przedmiotowego projektu proponuję  sformułowanie „na żądanie” 
zastąpić sformułowaniem „na wniosek”, co zgodne będzie zarówno z przepisem art. 26 
Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen, a także z zapisami pkt. 4.3.1. 
rozporządzenia Komisji (WE) nr 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającego 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm 
ochrony lotnictwa cywilnego, który wskazuje, że przed wprowadzeniem na pokład 
statku powietrznego potencjalnie uciążliwego pasażera, właściwy organ informuje o 
tym na piśmie przewoźnika lotniczego. Jednocześnie należy zauważyć, że 
przedmiotowa problematyka poruszona jest w § 48 rozporządzenia Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie 
Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego (Dz. U. poz. 912), zgodnie z 
którym o zamiarze przewozu pasażera potencjalnie uciążliwego powiadamia na piśmie 
przewoźnika lotniczego organ zlecający przewóz. W uzasadnionych przypadkach 
powiadomienie może być dokonane w formie innej niż pisemna, za pomocą 

MTBiGM Uwaga uwzględniona w zakresie 
art. 434 ust. 1. 
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dostępnych środków łączności. Powiadomienie takie wymaga potwierdzenia na piśmie 
niezwłocznie po ustaniu okoliczności uniemożliwiających jego dokonanie w formie 
pisemnej. 

335. Art. 434 ust. 
3 

Mając na uwadze zapisy Normy 5.9 Załącznika do Konwencji chicagowskiej 
proponuję  art. 434 ust. 3 przedmiotowego projektu nadać brzmienie:  
„3. Jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w ust. 1, koszty pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, od czasu zawrócenia do przewoźnika do 
czasu opuszczenia przez niego terytorium danego państwa pokrywa przewoźnik.”. 

MTBiGM Uwaga nieuwzględniona. 
Wątpliwości budzi 
przedstawione w uwadze 
wyrażenie „od czasu zawrócenia 
do przewoźnika”. 

336. Art. 436 ust. 
1 i 2 

Artykuł 436 ust. 1 i 2 projektu ustawy może budzić wątpliwości w zakresie jego 
zgodności z art. 4 ust. 1 lit. a dyrektywy Rady 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. (dalej: „dyrektywa 2001/51/WE”) (Dz. Urz. WE L 187 z 
10.7.2001, str. 45) oraz z art. 26 KW Schengen, w zakresie, w jakim nakłada na 
przewoźnika kary za przywiezienie do granicy cudzoziemca, który nie posiada 
wymaganej wizy.  
Podobna uwaga dotyczy art. 433 ust. 1 projektu ustawy, nakładającego na 
przewoźników m. in. obowiązek podjęcia wszelkich niezbędnych środków dla 
zapewnienia, że cudzoziemiec zamierzający wjechać na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej posiada ważny dokument podróży.  
Ponadto, zgodnie z art. 4 dyrektywy 2001/51/WE minimalne i maksymalne wysokości 
kar finansowych, o których mowa w tym przepisie, w przypadku nakładania ich w 
walucie innej niż euro, powinny być obliczone jednokrotnie, na podstawie kursu 
walutowanego opublikowanego w Dzienniku Urzędowym w dniu 10 sierpnia 2001 r. 
Przepis umożliwiający dokonywanie przeliczeń wskazanych w dyrektywie kwot, 
wyrażonych w euro, nie jest niezgodny z dyrektywą, o ile minimalna wysokość 
poszczególnych kar, obliczonych na podstawie kursu wskazanego w ustawie, nie 
będzie niższa niż kwota obliczona według kursu z dnia 10 sierpnia 2001 r.  
Można mieć również wątpliwości odnośnie do faktu, iż w projekcie ustawy nie 
przewidziano kary nałożonej jako ryczałt za każde naruszenie, jak również w 
odniesieniu do zwolnienia z nakładania kar na przewoźników, gdy przywieziony przez 
nich obywatel państwa trzeciego poszukuje ochrony międzynarodowej. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi 
- w zakresie kar ryczałtowych 
 
W zakresie wysokości nałożonej 
kary na przewoźnika MSZ 
przekaże stanowisko. 
 
 
Uwaga uwzględniona w zakresie 
zwolnienia z nakładania kary na 
przewoźnika, gdy przywieziony 
przez nich obywatel państwa 
trzeciego poszukuje ochrony 
międzynarodowej. 
 

337. Art. 436 ust. 
3 

Artykuł 436 ust. 3 projektu ustawy zdaje się nie mieć podstaw ani w KW Schengen, 
ani w dyrektywie 2001/51/WE. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona. 
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338. Art. 436 ust. 
5 

W dziale XI „Kary na przewoźnika”  proponuje się, aby organem właściwym do 
nakładania kar na przewoźnika był organ Straży Granicznej, z którego kompetencji 
wynika bezpośrednia ochrona granicy państwowej. 

Woj. Małopolski Uwaga uwzględniona  
 

339. Art. 436 ust. 
5 

W przedstawionym Projekcie ustawy o cudzoziemcach, zarówno kwestie 
przekraczania granicy, kontroli, jak również zobowiązania cudzoziemca do powrotu są 
rozpatrywane oraz wykonywane przez organy Straży Granicznej. Dlatego też zasadne 
wydaje się przeniesienie kompetencji w sprawie nakładania kar administracyjnych na 
przewoźnika – art. 436 ust. 5 Projektu – z wojewodów na te organy, przy wskazaniu 
Komendanta Głównego Straży Granicznej jako organu II instancji.  
 

Woj. 
Zachodniopomorski 

Uwaga uwzględniona  
 

340. Art. 436 ust. 
5 

Proponuję, ażeby zmianie uległ art. 436 ust. 5 w ten sposób, aby organem 
właściwym do nałożenia kary był komendant placówki Straży Granicznej  a nie 
wojewoda.. 

Sprawa nałożenia kary na przewoźnika prowadzona przez wojewodę jest po 
części związana z prowadzonym wcześniej przez komendanta placówki SG 
postępowaniem w przedmiocie odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP 
(stanowi o tym wprost art. 436 ust. 5 ustawy). W związku z tym komendant placówki 
SG, który prowadzi ww. postępowanie powinien także prowadzić postępowanie w 
przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na przewoźnika. Dotychczasowa 
praktyka wskazuje, że przypisanie spraw odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium 
RP komendantowi placówki Straży Granicznej, a spraw nakładania kary 
administracyjnej na przewoźnika wojewodzie, nie jest najlepszym rozwiązaniem. 
Proces wydawania rozstrzygnięć przez wojewodę w sprawach kary na przewoźnika 
zbliżony jest w swym charakterze do wydawania wyroków przez sąd administracyjny 
tj. na bazie akt sprawy. Komendant placówki SG przesyła do wojewody wniosek, 
kopię dowodu rejestracyjnego pojazdu przewoźnika (w transporcie drogowym), kopie 
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym 
transporcie drogowym, kopie protokołów przesłuchania cudzoziemca w postępowaniu 
dotyczącym odmowy wjazdu, kopie protokołów przesłuchania kierowcy. Rola 
wojewody w praktyce ogranicza się do wydawania decyzji na podstawie akt sprawy. 
Nawet gdyby zaszła konieczność ponownego przesłuchania kierowcy, to z uwagi na 
to, że jest to najczęściej osoba zamieszkała za granicą, nie posiadająca miejsca 
zamieszkania w Polsce, będąca w rozjazdach z tyt. pracy, przeprowadzenie takiego 
dowodu byłoby niezmiernie utrudnione. 

Skoro komendant placówki SG przy okazji prowadzenia postępowania w 
sprawie odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium RP ma możliwość 
przeprowadzenia rozmowy z pracownikiem przewoźnika, organ ten powinien 
prowadzić także kolejne postępowanie, tj. w przedmiocie nałożenia kary 

Woj. Podkarpacki Uwaga uwzględniona  
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administracyjnej na przewoźnika. 
 Przeniesieniu kompetencji z wojewody na komendanta powinien towarzyszyć 
w ustawie zapis stanowiący o tym, że doręczenie wszelkich pism oraz orzeczeń osobie 
wykonującej pracę na rzecz przewoźnika jest skuteczne (bez względu na to, jaki 
stosunek prawny łączy np. kierowcę z przewoźnikiem). 

Powyższa zmiana nie rodzi skutków finansowych dla budżetu. 
341. Art. 436 Art. 436 projektu zakłada nałożenie na przewoźnika, który drogą powietrzną lub 

morską przywiózł do granicy cudzoziemca nie posiadającego ważnego dokumentu 
podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, wymaganej wizy lub innego 
ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium RP, 
zezwolenia na wjazd do innego państwa lub zezwolenia na pobyt w innym państwie, 
jeżeli zezwolenia takie są wymagane, kary administracyjnej. Z powyższej regulacji 
wynika zatem, że kara ta może być nakładana zarówno na podmioty mające miejsce 
zamieszkania lub siedzibę w kraju, jak i za granicą. W związku z  powyższym należy 
zauważyć, że dochodzenie kary administracyjnej od ww. podmiotu w przypadku braku 
jego majątku na terytorium RP nie będzie możliwe. 

MF Brzmienie przepisu zostanie 
ustalone we współpracy z  MF 

342. Art. 437 Odnośnie art. 437 przedmiotowego projektu należy zaznaczyć, iż zgodnie z 
rozporządzeniem (WE) 185/2010 za dokonanie oceny ryzyka skutkującej ewentualnie 
przypisaniem osobie zawróconej eskorty. odpowiada organ podejmujący decyzję o 
niedopuszczeniu takiej osoby na terytorium państwa. Zadanie polegające na ocenie 
ryzyka powinno być podejmowane niejako z urzędu a nie na wniosek przewoźnika. 
Rozwiązanie powyższe oparte jest o fakt, iż to właśnie organ państwowy posiada 
najwięcej informacji mogących determinować poziom ryzyka przewozu takiego 
pasażera. Przewoźnik nie posiada informacji pozwalających ani na przeprowadzenie 
takiej oceny ryzyka ani obiektywne uzasadnienie wniosku o zapewnienie eskorty. 
Jedyne informacje jakich ewentualnie przewoźnik może dostarczyć organowi 
przeprowadzającemu ocenę ryzyka to opis zachowania pasażera w trakcie lotu, którym 
pasażer przyleciał. W związku z tym, że eskorta (nazywana w projekcie „konwojem”) 
realizowana będzie przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w oparciu o ocenę ryzyka 
(wskazującą na ewentualną konieczność przypisania eskorty i określenie jej 
liczebności) przeprowadzoną przez Straż Graniczną koszty zapewnienia eskorty 
powinna ponosić instytucja zlecająca przewóz.  Jednocześnie należy zauważyć, że 
zgodnie z rozporządzeniem 185/2010 z dnia 4 marca 2010 r. ustanawiającym 
szczegółowe środki w celu wprowadzenia w życie wspólnych podstawowych norm 
ochrony lotnictwa cywilnego pasażer potencjalnie uciążliwy oznacza pasażera, który 
jest osobą deportowaną, osobą uznaną za nieuprawnioną do przekroczenia granicy ze 
względów imigracyjnych albo osobą tymczasowo aresztowaną, aresztowaną lub 
zatrzymaną lub pozbawioną wolności. 

MTBiGM Uwaga nie uwzględniona 
Przyjęty w projektowanym art. 
437 tryb postępowania „na 
wniosek” lub „z urzędu” należy 
uznać za wyczerpujący. 
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343. Art. 447 Zmianę w art. 447 projektu ustawy należy uzupełnić o nowelizację zdania wstępnego 
w art. 94a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, które powinno otrzymać brzmienie: 
  
„2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla 
dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, 
publicznych placówkach, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i  
publicznych kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia 
ustawicznego w formach pozaszkolnych prowadzonego przez publiczne szkoły i 
publiczne placówki, korzystają:”. 

Zauważamy, że wyrażona w art. 447 projektu propozycja wdrożenia dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE 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 23.12.2011, str. 1-9) zawiera rozwiązanie niepełne, tj. nie obejmuje innych 
możliwych form kształcenia pracowników  z państw trzecich (osób dorosłych), jakie 
przewiduje system oświaty. Mianowicie zawarty w tym przepisie katalog form 
kształcenia należy uzupełnić o publiczne szkoły dla dorosłych, kolegia pracowników 
służb społecznych oraz o kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. 
Niezależnie od aspektu prawidłowej transpozycji dyrektywy, proponowana zmiana 
jest niezbędna, ponieważ w dotychczasowym brzmieniu art. 94a ust. 2 ustawy o 
systemie oświaty zachodziła luka w zakresie pominięcia możliwości kształcenia 
cudzoziemców w szkołach dla dorosłych i kolegiach pracowników służb społecznych. 
Kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych jest natomiast instytucją nową, 
wprowadzoną do systemu oświaty ustawą z dnia z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 205, poz. 1206), 
obowiązującą od 1 września 2012 r. 
 
W konsekwencji powyższej zmiany należy wprowadzić kolejne zmiany w art. 94a 
ustawy o systemie oświaty w: 
 
1)  ust. 3, który otrzymuje brzmienie:  
 
„3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać 
z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, szkołach policealnych i artystycznych, 
placówkach, zakładach kształcenia nauczycieli i kolegiach pracowników służb 
społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, o których 
mowa w ust. 2:  

MEN Uwaga uwzględniona 
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1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra 
właściwego do spraw oświaty i wychowania; 

2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący 
szkołę, placówkę, zakład kształcenia nauczycieli lub kolegium pracowników 
służb społecznych, dyrektora szkoły, placówki, zakładu kształcenia 
nauczycieli lub kolegium pracowników służb społecznych; 

3) na warunkach odpłatności.” 
 
2) treści upoważnienia zawartego w art. 94a ust. 6, w którym pkt 2 i 4 otrzymują 
brzmienie (przy czym zmiana w pkt 4 dotyczy wytycznych i ma charakter 
porządkujący): 

„2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, 
szkołach policealnych i artystycznych, placówkach, zakładach kształcenia 
nauczycieli i kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie 
ustawiczne w formach pozaszkolnych, o których mowa w ust. 2, a także 
sposób wnoszenia opłat, uwzględniając przewidywane koszty kształcenia 
oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności;” 

 „4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w 
których stypendium może być obniżone lub zawieszone, kierując się wysokością 
stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 90k.”. 

344. Art. 447 pkt 3 Ponadto proponuję nadanie następującego brzmienia art. 447 pkt 3, w części dot. art. 
94a ust. 2 pkt 11 ustawy o systemie oświaty: 
 
„11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na 
pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 124, art. 155 ust. 1, 
art. 171 lub art. 179 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia ………… o cudzoziemcach (Dz. 
U. poz. ……);”. 
W mojej opinii wydaje się uzasadnione rozszerzenie zakresu przepisu art. 94a ustawy 
o systemie oświaty o grupę cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, o 
których mowa w art. 171 projektu. Kwestia włączenia tej grupy osób, podnoszona była 
również przez przedstawiciela Międzynarodowej Organizacji Do Spraw Migracji 
(IOM) na posiedzeniu grupy roboczej międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania i 
Zapobiegania Handlowi Ludźmi 25 października br. 

MEN Uwaga uwzględniona 
 

345. art. 451 dopracowania wymaga zawarta w wymienionym przepisie zmiana ustawy   z dnia 13 
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, 
poz. 1585, z późn. zm.). Konsekwencją zmiany w art. 50 ust. 3 powinna być zmiana w 
art. 50 ust. 9, dotycząca informacji o bezpłatnym udostępnianiu danych zawartych na 
kontach ubezpieczonych. Ponadto uprzejmie informuje, że obecnie prowadzone są 

MPiPS Uwaga uwzględniona 
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prace legislacyjne nad projektem ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz o zmianie innych ustaw, która 
również wprowadza zmianę w art. 50 ust. 3 i 9; 

„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 
bezpłatnie sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom 
podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy 
społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru 
Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu  
do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących 
legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 
w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi 
lub prezydentowi miasta.”; 

 
346. art. 456 W art. 456 projektu, wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.  

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w pkt 
29) przewidziano uchylenie ust. 2 w art. 89j tej ustawy, natomiast w pkt 33) 
zaproponowano aby art. 89j ust. 2 tej ustawy nadać nowe brzmienie. Ww. propozycje 
przepisu wzajemnie się wykluczają w związku z czym projekt w tym zakresie wymaga 
odpowiedniego skorygowania. 

MF Uwaga uwzględniona 

347. Art. 456 pkt 
37 

dotyczy zmiany ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie  
postępowania w sprawie udzielenia azylu, powinien otrzymać następujące brzmienie: 

„37) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. Do postępowania w sprawie udzielenia azylu stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 35, art. 37 
ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 45 ust. 1.” ;”. 

W ocenie ABW, Szef Urzędu ds. Cudzoziemców powinien zwracać, się do Szefa 
ABW z prośbą o przekazanie informacji, czy cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla 
bezpieczeństwa państwa. Jest to tym bardziej istotne, gdyż udzielenie azylu skutkuje 
udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemca na terytorium RP, zaś 
zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa jest i powinno pozostać przesłanką odmowy 
udzielenia tego zezwolenia. 

ABW Uwaga uwzględniona 

348. art. 458 w zmienianym art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.              o 
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) należy 
wykreślić odwołanie do art. 124 ustawy o cudzoziemcach oraz zwrot: „albo ochrony 
humanitarnej”. Wówczas projektowany art. 1 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy o świadczeniach 
rodzinnych miałby brzmienie: 

MPiPS Uwaga w zakresie dotyczącym 
ochrony humanitarnej  jest 
uwzględniona a w zakresie dot. 
art. 124 potrzeba uzasadnienia 
wobec brzmienia art. 14 ust. 1 
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„c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia  
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 
Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 
okolicznościami, o których mowa  
w art. 179 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia ………… o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 
……),  
lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej,  jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,”; 

 

lit. e dyrektywy Rady 
2009/50/WE 

349. W projektowanym art. 458 zaproponowano - w ustawie z dnia 28 listopada  
2003 r. o świadczeniach rodzinnych - dodanie ppkt d w art. 1 ust. 2 pkt 3 oraz zmianę 
art. 1 ust. 2 w pkt 2. Ww. propozycje spowodują rozszerzenie kręgu osób 
uprawnionych do świadczeń rodzinnych tj. o cudzoziemców posiadających kartę 
pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” oraz o cudzoziemców przebywających na 
terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 
uzyskaniem w RP ochrony humanitarnej co spowoduje dodatkowe skutki finansowe 
dla sektora finansów publicznych. Mając powyższe na uwadze brak jest zasadności do 
wprowadzania zmian  
w ww. zakresie. 

MF Czekamy na materiał MPPiS 

350. art. 459 po pkt 4 należy dodać pkt 5 (zmieniając oznaczenie obecnego pkt 5 na pkt 6) i 
wprowadzić dodatkowe zmiany do ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.) w art. 95 przez nadanie 
nowego brzmienia ust. 3 i 4 oraz dodanie ust. 4a i 4b: 

„5) w art. 95 wprowadza się następujące zmiany: 
a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie: 

„3. W przypadku gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały 
przyczyny, o których mowa w ust. 1, uchyla się decyzję o udzieleniu 
pomocy. 
4. Uchylenie decyzji o udzielaniu pomocy następuje ponadto w 

przypadku, gdy: 
  1) cudzoziemiec, wobec którego jest kontynuowana uprzednio 

wstrzymana pomoc, ponownie dopuszcza się działań, o których 
mowa w ust. 1 pkt 1-3; 

  2) cudzoziemiec w trakcie trwania indywidualnego programu 
integracji został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za 
przestępstwo popełnione umyślnie; 
3) cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub 

MPiPS Uwaga nie uwzględniona  
Wykracza poza zakres 
przedmiotowy ustawy 
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cofnięto mu ochronę uzupełniającą.”, 
b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1,  jeżeli  pomocą objęta były 
inne osoby, pomoc  jest kontynuowana dla tych osób do momentu 
zakończenia indywidualnego programu integracji.  
4b. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli  pomocą  objęte były  
inne osoby, wydaje się nową decyzję o przyznaniu pomocy, na podstawie 
której osoby te kontynuują indywidualny program integracji.”. 

Zmiana art. 95 ust. 4 spowodowana jest Wyrokiem Naczelnego Sądu 
Administracyjnego  z dnia 30 listopada 2011 r. (sygn. II OSK 2292/10) w przedmiocie 
odmowy przyznania pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców. 
Przepis ten był dotychczas błędnie interpretowany i jego zmiana ma na celu 
usprawnienie realizacji zapisów ustawy. Dotychczas bowiem organy wydające decyzje 
o udzieleniu cudzoziemcowi pomocy integracyjnej w formie indywidualnego 
programu integracji interpretowały art. 95 ust. 4 pkt 2 jako podstawę do odmówienia 
cudzoziemcowi pomocy, jeśli jego nazwisko, jako osoby skazanej prawomocnym 
wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie widniało w Krajowym Rejestrze 
Karnym. W myśl jednak pozostałych przepisów rozdziału 5 ustawy o pomocy 
społecznej, odmowa udzielenia cudzoziemcowi pomocy integracyjnej powinna 
nastąpić, jeśli zostanie skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 
popełnione umyślnie w trakcie trwania indywidualnego programu integracji, a nie 
przed jego rozpoczęciem.  W celu dalszej klaryfikacji zapisów ust 4 wyrażenie 
„odmowa pomocy” zastąpione zostało wyrażeniem „uchylenie decyzji o udzieleniu 
pomocy”. 
Zmiana art. 95 ust. 3 jest uporządkowaniem i ujednoliceniem terminów używanych w 
powyższym artykule. 
W art. 95 dodane zostały ust. 4a i 4b regulujące kwestie korzystania z pomocy 
integracyjnej pozostałych członków rodziny cudzoziemca, któremu pomoc została 
wstrzymana lub decyzja o jej przyznaniu została uchylona. Przepis ten ma na celu 
wykluczenie sytuacji, w której karało się będzie także członków rodziny cudzoziemca 
za czyny popełnione przez niego. Pomoc integracyjna ma bowiem służyć ułatwieniu 
cudzoziemcom adaptacji w Polsce i wspierać ich w tych działaniach. 
Proponowane zmiany  nie powodują skutków finansowych dla budżetu państwa, gdyż   
ewentualna  grupa cudzoziemców, którzy wskutek zmian przepisów będą mogli 
korzystać z pomocy integracyjnej jest bardzo mała. Jest to kilka osób rocznie; 
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351. art. 459 Należy zauważyć, że zgodnie z art. 11 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi 
i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 
2002/629/WSiSW (dalej: „dyrektywa 2011/36/UE”) (Dz. Urz. UE L 101 z 15.4.2011, 
str. 1), państwa członkowskie podejmują środki niezbędne do zapewnienia, by ofiary 
otrzymały wsparcie i pomoc przed rozpoczęciem postępowania karnego, w jego 
trakcie i przez odpowiedni czas po jego zakończeniu.  
 
Analogicznie, zgodnie z art. 1 dyrektywy 2004/81/WE, celem tej dyrektywy jest 
określenie warunków przyznawania dokumentów pobytowych na czas określony, 
powiązany z czasem odpowiedniego postępowania krajowego, obywatelom państw 
trzecich współpracującym przy zwalczaniu handlu ludźmi lub działań ułatwiających 
nielegalną imigrację. 
 
Tymczasem, zgodnie z projektowanym art. 459 ustawy, pomoc ma być przyznawana 
osobom, które uzyskają zaświadczenie zgodnie z art. 165 ustawy lub zezwolenie, 
o którym mowa w art. 171 ustawy. Jednakże okres ważności zaświadczenia z art. 165 
nie jest w żaden sposób powiązany z trwaniem postępowania karnego w sprawie 
o przestępstwo z art. 189a §1 lub §2 kodeksu karnego. Podobnie, okres na jaki 
wydawane jest zezwolenie na podstawie projektowanego art. 171. Co więcej, ważność 
zaświadczenia, o którym mowa w art. 165 ustawy, ograniczona jest – na podstawie 
projektowanego 167 ust. 2 – do dwóch miesięcy od daty wydania, natomiast 
zezwolenia do trzech lat (art. 97 ust. 2 projektu).  
Tak określone terminy ważności odpowiednio zaświadczenia i zezwolenia nie 
zapewniają trwania ochrony przez cały okres wymagany w art. 11 ust. 1 dyrektywy 
2011/36/UE i art. 1 dyrektywy 2004/81/WE, w szczególności w odniesieniu do 
zaświadczenia wydawanego na podstawie projektowanego art. 165 ustawy. Okresy te 
nie są również w jakikolwiek sposób powiązane z trwaniem postępowania karnego. 

MSZ (UE) Za wdrożenie  tej dyrektywy 
odpowiedzialny jest Minister 
Sprawiedliwości. W projekcie 
ustawy zostały wprowadzone 
regulacje jedynie w zakresie 
dokumentów pobytowych dla tej 
grupy osób. 
 
Odnośnie art. 1 dyrektywy 
2004/81/WE określa on 
najważniejszy cel dyrektywy, 
jakim jest wydawanie 
zezwolenia pobytowego 
powiązanego z czasem trwania 
postepowania karnego dla ofiary 
handlu ludźmi. Natomiast z art. 
6 dyrektywy reguluje dodatkowo 
przyznanie potencjalnej ofierze 
handlu ludźmi okresu na 
zastanowienie niezależnego od 
późniejszego wszczęcia 
postępowania karnego. 
Nie da się powiązać okresu 
ważności zezwolenia z okresem 
trwania postepowania karnego. 
Nie da się tego ustalić.  Okres 3-
letni nie zamyka drogi do 
uzyskania kolejnych zezwoleń 
na tej samej podstawie na 
kolejne 3-letnie okresy. 
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352. art. 459 Zgodnie z art. 11 ust. 5 dyrektywy 2011/36/UE, pomoc i wsparcie dla ofiar 
przestępstwa handlu ludźmi obejmują w szczególności zapewnienie standardu życia 
gwarantującego ofierze środki utrzymania, w formie odpowiedniego i bezpiecznego 
zakwaterowania i pomocy materialnej, jak również potrzebnej opieki medycznej, w 
tym pomocy psychologicznej, doradztwa i informacji, a w odpowiednich przypadkach 
– także usług tłumaczy.  
Tymczasem, zgodnie z projektowanym art. 459 ustawy o cudzoziemcach, udzielana 
pomoc nie obejmuje opieki medycznej ani, w odpowiednich przypadkach, usług 
tłumaczy. Wydaje się zatem konieczne poszerzenie katalogu pomocy. 
Podobnie, zgodnie z art. 7 ust. 1 dyrektywy 2004/81/WE, państwa członkowskie 
zapewniają zainteresowanym obywatelom państw trzecich, niemającym dostatecznych 
środków finansowych, przyznanie standardu życia mogącego zapewnić im utrzymanie 
i dostęp do leczenia w nagłych wypadkach. Z kolei zgodnie z art. 7 ust. 3 tej 
dyrektywy, zapewniają, w razie potrzeby, zainteresowanym obywatelom państw 
trzecich pomoc w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych. 
Również w tym wypadku przyznany zakres pomocy nie obejmuje dostępu do leczenia 
w nagłych wypadkach i zapewnienia, w razie potrzeby, pomocy tłumacza. 

MSZ (UE) Za wdrożenie  dyrektywy 
2011/36/UE odpowiedzialny jest 
Minister Sprawiedliwości. W 
projekcie ustawy zostały 
wprowadzone regulacje jedynie 
w zakresie dokumentów 
pobytowych dla tej grupy osób. 
 
 
 
Kwestie leczenia w nagłych 
wypadkach wynikają z ogólnych 
rozwiązań w systemie polskiego 
prawa. 
 
W zakresie tłumacza uwaga 
uwzględniona – art. 172a -  

353. Art. 460 pkt 5 
tiret trzecie 

Zmiana art. 87 ust. 1 pkt 11a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, tj. zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia cudzoziemców 
prowadzących działalność gospodarczą (uprawnienie do wykonywania pracy), o 
których mowa w art. 139 ust. 2 projektowanej ustawy spowoduje możliwość 
obejmowania w spółkach minimalnych udziałów dla ułatwiania pobytu i 
wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę w innych podmiotach. 

Woj. Śląski Brzmienie przepisu uzależnione 
jest od decyzji MPPiS 

354. Art. 460 pkt 8 
lit. c 

Zmiana art. 88c ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
sprzeczna jest  z art. 88b ust. 1 pkt 1. Ponadto określenie właściwości wojewody ze 
względu na  główne  miejsce wykonywania  pracy    przez cudzoziemca  spowoduje   
dużą   dowolność w składaniu wniosków o wydanie zezwoleń na pracę z jednej strony, 
a z drugiej utrudni pracodawcom składanie wniosków, w przypadku, gdy cudzoziemcy 
będą pracę wykonywać w różnych województwach - zamiast w jednym urzędzie 
wojewódzkim podmiot będzie musiał składać wnioski w kilku różnych urzędach. 
Wydaje się że,  właściwość wojewody powinna pozostać jak dotychczas, jednak z 
możliwością uwzględniania w przypadkach określonych w art. 88c ust. 3 kryteriów 
innego wojewody, właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy 
przez cudzoziemca. Wobec powyższego należałoby  pozostawić art.  10  ust. 3     i  
wstęp   do  wyliczenia  w art. 88c  ust. 3  ustawy   o promocji   zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy w brzmieniu obecnie obowiązującym, natomiast zmienić 

Woj. Śląski Uwaga uwzględniona 
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należałoby brzmienie art. 88c ust. 3 pkt 1 należy  na: „1) zawód, w którym 
cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być mu powierzona, 
znajduje się w wykazie, o którym  mowa  w  art. 10 ust. 4 pkt 1,  wojewody 
właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca”. 

355. Art. 460 pkt 8 Ze  względu   na   zmianę   w   art. 88c ust. 1 pkt 2   ustawy   o   promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy właściwości starosty do wydawania informacji o braku 
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry 
bezrobotnych, na starostę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania 
pracy przez cudzoziemca, należy uchylić art. 88c ust. 10 ww. ustawy, gdyż pozostał 
niezgodny z art. 88c ust. 1 pkt 2, a art. 88c ust. 1 pkt 2 uwzględnia możliwość 
wydawania informacji przez starostę również w przypadku pracy cudzoziemców jako 
pracowników tymczasowych. 

Woj. Śląski Brzmienie przepisu uzależnione 
jest od decyzji MPPiS 

356. art. 460 zmiany ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia                  i 
instytucjach rynku pracy (poniżej stosowana jest numeracja artykułów ustawy                 
o promocji (…)): 
art. 1 ust. 3 pkt 2 - wymienione w nim osoby, określone w art. 155 ust. 1 ustawy          
o cudzoziemcach, nie mogąc nabyć statusu bezrobotnego, mogą być objęte przepisem 
art. 1 ust. 3 pkt 5. Należy jednak zauważyć, że w art. 155 ust. 1 są wymienione osoby, 
które jako członkowie rodziny osoby korzystającej z ochrony międzynarodowej są 
objęte postanowieniami art. 23 ust. 2 w zw. z  art. 26 ust. 2 dyrektywy 2011/95/UE.        
W szczególności powinny być one uprawnione do ubiegania się o szkolenie 
zawodowe,  w tym szkolenie podnoszące kwalifikacje i staże zawodowe oraz usługi 
doradcze świadczone przez urzędy pracy, zgodnie z krajowymi procedurami i w 
zakresie odpowiednim do osobistego statusu prawnego danego członka rodziny.  
Ponadto należy zauważyć, że osoby określone w art. 155 ust. 1 ustawy o 
cudzoziemcach mają swobodny dostęp do rynku pracy. Uzasadnia to zapewnienie 
również dostępu do niektórych usług rynku pracy. 
W związku z powyższym proponuję, aby przepis art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h obejmował 
tylko osoby określone w art. 155 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach (w 
przeciwieństwie do innych osób, wymienionych w projekcie) oraz aby osoby te miały 
w pewnym zakresie (określonym w art. 1 ust. 5) dostęp do ww. świadczeń. 
 

MPiPS Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
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art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha - W projekcie przewidziane jest dodanie przepisu lit. ha w art. 
1 ust. 3 pkt 2 w celu objęcia niektórymi przepisami ustawy cudzoziemców 
posiadających kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. Natomiast z 
dyrektywy 2011/98/UE wynika, że niektóre przepisy ustawy powinny obejmować 
cudzoziemców, którzy aktualnie mają prawo wykonywania pracy i posiadają kartę 
pobytu. W związku z tym należy zauważyć, że osoby, które nie mają już 
odpowiedniego zezwolenia na pobyt, mogą fizycznie posiadać kartę pobytu. Z tego 
względu proponuję uzależnienie stosowania przepisów ustawy od posiadania 
zezwolenia na pobyt, a więc następujące brzmienie art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha: 
„ha) posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia, o którym 
mowa w art. 137 ust. 1, art. 139 ust. 1,  art. 174 ust. 1,” 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

art. 1 ust. 3 pkt 5 - Proponuję wprowadzenie przepisu zmieniającego w art. 1 ust. 3 
przez nadanie pkt 5 nowego brzmienia: 

„5) cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4”.  

Celem zaproponowanej zmiany jest zwiększenie czytelności ust. 3 przez wyjaśnienie 
relacji między pkt 2-4 a 5. 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

art. 1 ust. 4 – proponuję nadać mu następujące brzmienie:  
„4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 
przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-j, l, oraz cudzoziemcom - 
członkom rodzin obywateli polskich.”, 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
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Proponuję wprowadzenie przepisu zmieniającego art. 1 przez dodanie ust. 5 w 
brzmieniu: 

„5. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit ha, 
zarejestrowane jako bezrobotni lub poszukujący pracy, mogą korzystać z usług rynku 
pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w art. 41-42a.”. 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

W art. 2 ust. 1 pkt 2 proponuję następujące brzmienie przepisu wstępnego: 
„bezrobotnym – oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz 
lit. i, j, l, osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed 
rejestracją jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której 
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, 
zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy 
obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli 
jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w 
połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w 
szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej 
szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, 
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego 
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej, jeżeli:”. 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

art. 2 ust. 1 pkt 14 – proponuję doprecyzowanie definicji nielegalnego wykonywania 
pracy w zakresie jednej z form tego zjawiska - zamiast określenia: „wykonywanie 
pracy … bez zawarcia wymaganych umów o pracę albo umów cywilnoprawnych” 
proponuję: „wykonywanie pracy … bez zawarcia umów o pracę albo umów 
cywilnoprawnych w wymaganej formie;”. PIP zwraca bowiem uwagę, że w praktyce 
praca jest wykonywana zawsze na podstawie umowy (z wyjątkiem pracy 
przymusowej), tyle że często ustnej, a nie pisemnej, jak tego wymagają przepisy art. 
88h ust. 1 pkt 3, 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

art. 9 ust. 1 pkt 17 (nie zmieniany w projekcie) – określa zadania samorządu powiatu      
w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę. W mojej opinii,             
w związku z ustanowieniem instytucji jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy             
i pracę oraz zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji oraz odpowiednim stosowaniem                        w 
postępowaniach w sprawie ich udzielenia przepisów art. 88c ust. 2, dotyczących 
wydania zezwolenia na pracę, konieczne jest uzupełnienie art. 9 ust. 1 w pkt 17, tak 
aby wyraźnie informował, że samorząd powiatu dokonuje pewnych czynności            

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
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w związku z postępowaniem o wydanie ww. zezwoleń na pobyt czasowy, 

art. 10 ust. 3 – proponuję pozostawić w kształcie obecnie obowiązującym, bez 
określenia właściwości wojewody. Jest to przepis kompetencyjny, stanowiący 
podstawę prawną do wydania kryteriów przez każdego wojewodę; dopiero przepisy 
proceduralne powinny wskazać, które kryteria (przez jakiego wojewodę wydane) będą 
miały zastosowanie w danej sprawie, 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

art. 10 ust. 5 (nie zmieniany w projekcie) – z takich samych względów, jak omówione 
w punkcie powyżej, w celu stosowania wykazu zawodów i rodzajów pracy                     
w postępowaniu o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę oraz zezwolenia 
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji, w art. 10 po ust. 5 należy dodać ust. 5a w brzmieniu: 

„5a. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stosuje 
się odpowiednio w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o 
którym mowa w art. 113 ust. 1 i 124 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.”  

Zabieg powyższy pozwoli na uniknięcie konieczności wydania przez wojewodów 
nowych kryteriów po zmianie ustawy, 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

Proponuję w art. 33 dodanie ust. 2a w brzmieniu: 
„2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w 
art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, jako bezrobotnej.”. 
Wprowadzenie takiego przepisu ma na celu zapewnienie efektywnego przepływu 
informacji na temat wystąpienia przesłanek uzasadniających wszczęcie postępowania     
w sprawie cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz niebieskiej karty, a 
także cofnięcia wizy wydanej w celu wykonywania pracy. Ze względu na konieczność 
ograniczenia skutków finansowych projektu wskazane jest aby procedura cofnięcia 
została wdrożona bez zbędnej zwłoki. 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

art. 87 ust. 1 – konieczne wydaje się dodanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 
proponuję następujące brzmienie art. 87 ust. 1 pkt 11a: 
„11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 113 ust. 1, art. 124 
lub art. 139 ust. 2 ustawy z dnia … o cudzoziemcach – na warunkach określonych w 
tym zezwoleniu;”. 
Dodanie zastrzeżenia dotyczącego warunków wykonywania pracy pozwoliłoby na 
uproszczenie brzmienia art. 118 projektu ustawy o cudzoziemcach. Brak takiego 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
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zastrzeżenia mógłby zaś prowadzić do wniosku, że posiadacz jednego z 
wymienionych zezwoleń na pobyt czasowy jest uprawniony do wykonywania każdej 
pracy na terytorium RP. 
 
art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. f: - Wg art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. f w brzmieniu przewidzianym 
projektem cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP, 
jeżeli posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium RP w ruchu 
bezwizowym, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia umowy o ruchu 
bezwizowym przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców. 
Zmiana polega na dodaniu odesłania do obowiązujących przepisów, czyli do 
rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniającego 
państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania 
granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu. 
Według art. 4 ust. 3 ww. rozporządzenia państwo członkowskie może przewidzieć 
odstępstwa od zniesienia obowiązku wizowego w odniesieniu do osób prowadzących 
działalność zarobkową w trakcie swego pobytu; wg art. 5 ust. 1 o takich odstępstwach 
należy powiadomić Komisję Europejską i inne państwa członkowskie. 
Polska obecnie nie korzysta z możliwości stosowania odstępstw od ruchu 
bezwizowego   w odniesieniu do osób prowadzących działalność zarobkową w trakcie 
pobytu na terytorium RP zgodnie z rozporządzeniem 530/2001 - mogą one 
wykonywać działalność zarobkową na zasadach ogólnych dotyczących 
cudzoziemców. Powiadomienie o tym zostało skierowane do Komisji Europejskiej. 
Tak więc w obecnym stanie rzeczy przepisy rozporządzenia przewidują możliwość 
wykonywania pracy przez cudzoziemców. Przewidziane w art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. f 
zastrzeżenie, że warunkiem możliwości wykonywania pracy podczas pobytu w ruchu 
bezwizowym na podstawie obowiązujących przepisów jest to, by przepisy te 
przewidywały możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców, wydaje się więc 
niepotrzebne. 
Należy jednocześnie zauważyć, że ze względu na bezpośrednie stosowanie przepisów 
rozporządzenia 539/2001 z pierwszeństwem przed innymi przepisami żadne sprzeczne   
z nim umowy międzynarodowe dotyczące ruchu bezwizowego nie mogłyby być 
stosowane. Nie mogłyby więc być stosowane umowy przewidujące ruch bezwizowy       
(i możliwość wykonywania pracy podczas pobytu w ruchu bezwizowym) z 
państwami, których obywateli wg rozporządzenia powinien dotyczyć obowiązek 
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wizowy. Mogłyby być stosowane umowy o ruchu bezwizowym z państwami, co do 
których ruch bezwizowy przewiduje rozporządzenie, jednak tylko w zakresie 
możliwości wykonywania pracy podczas pobytu w ruchu bezwizowym i tylko pod 
warunkiem, że Polska korzystałaby             z opcji stosowania odstępstw od zniesienia 
obowiązku wizowego w odniesieniu do osób prowadzących działalność zarobkową w 
trakcie swego pobytu. Ponieważ Polska z tej opcji nie korzysta, wydaje się, że w 
praktyce nie są stosowane żadne umowy o ruchu bezwizowym. Ponieważ przewiduje 
się utrzymanie tego stanu rzeczy, proponuję następujące brzmienie art. 87 ust. 1 pkt 12 
lit. f: 
„f) w ruchu bezwizowym.”. 
W art. 88a proponuję dodać ust. 1a określający termin do złożenia wniosku                     
o przedłużenie zezwolenia, w brzmieniu: 
„1a. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 i nie 
później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.”. 
Obecnie termin ten jest określony w § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie wydawania 
zezwolenia na prace cudzoziemca, które jednak powinno zawierać wyłącznie przepisy 
proceduralne, mające na celu zapewnienie sprawności postępowanie, a nie przepisy 
materialne, określające warunki korzystania z określonego uprawnienia. 
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art. 88c ust. 2 – art. 88a określa stronę postępowania w sprawie wydania zezwolenia 
na pracę i dotyczy każdego przypadku określonego w art. 88, a więc również 
przypadków, w których  nie jest wymagane uzyskania informacji starosty. Przepis  
wskazujący, że podmiot powierzający wykonywanie pracy  cudzoziemcowi występuje 
do starosty z wnioskiem o udzielenie informacji, proponuję sformułować jako część 
przepisu art. 88c ust. 2 dotyczącego tylko tych przypadków, w których uzyskanie 
informacji starosty jest wymagane, „2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
starosta wydaje na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w 
terminie:”. 
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art. 88c ust. 3 – należy zrezygnować ze zmiany wstępu do wyliczenia (tj. określenia 
właściwości miejscowej wojewody). Pozostawienie przepisu w brzmieniu 
przewidzianym w projekcie doprowadziłoby do sytuacji, w której inny wojewoda 
byłby właściwy w sprawach wydania zezwolenia na pracę bez konieczności uzyskania 
informacji starosty, a inny w przypadkach, w których informacja jest wymagana, 
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art. 88c ust. 3 – w celu dostosowania przepisów art. 88c ust. 3  do zmienionej 
właściwości starosty art. 88c ust. 3 pkt 1 mógłby otrzymać brzmienie:  

„1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, 
która ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 
10 ust. 4 pkt 1, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy;”, 

Taki kształt przepisu umożliwiłby wojewodzie rozpatrującemu sprawę uwzględnienie 
listy zawodów, określonych w kryteriach innego wojewody. Ze względu na zakres 
terytorialny stosowania prawa miejscowego może to jednak okazać się 
niewystarczające; wówczas należałoby rozważyć zmianę brzmienia art. 10 ust. 3-4, tak 
aby adresatem wykazu byli starostowie, a nie wojewoda (np. „wojewoda określa 
wykaz zawodów, w których starosta nie wydaje informacji o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy”), 
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art. 88f ust. 1b – treść przepisu nie stwierdza wyraźnie, że  powierzenie pracy w innym 
charakterze w ciągu 30 dni w roku nie wymaga wydania nowego zezwolenia na pracę 
– należy to uzupełnić ponieważ przepis w obecnym kształcie nie spełnia swojej roli. 
Powierzenie innej pracy jest przecież zawsze możliwe na zasadach ogólnych, 
proponuję następujące brzmienie art. 88f ust. 1b: 

„1b. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi może powierzyć 
mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym 
wykonywanie pracy              o innym charakterze lub na innym stanowisku niż 
określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały spełnione wymagania określone w 
art. 88c ust. 1 pkt 1 i ust. 4-10 oraz art. 88d.         W takim przypadku uzyskanie 
zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.”. 
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art. 88f ust. 3 – należy zastąpić odwołanie: „…o, których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 
7.”, odwołaniem do: „…, o których mowa w art. 88i.”, 
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W związku ze zgłaszanymi przez pracodawców problemami dotyczącymi przerw w  
pracy należy przewidzieć możliwość legalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemca, który wykonuje pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym 
stanowisku w sytuacji gdy skończyła się ważność posiadanego zezwolenia na pracę, a 
nie zakończyła się procedura uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę 
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cudzoziemca. W mojej opinii miejscem właściwym do umieszczenia takiej regulacji w 
ustawie o promocji zatrudnienia (…) jest art. 88g ust. 1a:  
„1a. Jeżeli termin do złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u 
tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku  został zachowany i wniosek nie 
zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie pracę 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia 
złożenia wniosku, do dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia zezwolenia na  
pracę, stanie się ostateczna.”. 
 
art. 88h ust. 1 pkt 7 – należałoby wykreślić w art. 88h ust. 1 pkt 7, ze względu na nowe 
brzmienie art. 88i, 
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art. 88i – należy ustanowić termin (np. 7 dni) od zaistnienia wskazanych w przepisie 
okoliczności, 
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art. 88i pkt 5 – proponuję wykreślić pkt 5 dotyczący postanowień ustawy z dnia              
1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników              
i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 oraz z 2010 r. Nr 219, poz. 1445), 
ponieważ przepisy, do których odsyła, obowiązywały do dnia 31 grudnia 2011 r., 
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art. 88i pkt 6 i 7 – w pkt 6 i 7 należy wykreślić sformułowanie: „…w uzgodnieniu          
z podmiotem powierzającym mu wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej…” ponieważ obowiązek powiadomienia o niepodjęciu pracy, przerwie w jej 
wykonywaniu lub jej zakończeniu nie powinien być uzależniony od uzgodnienia             
z cudzoziemcem. Uzgodnienie jest istotne dla zachowania ważności zezwolenia, a nie 
wpływa na obowiązek informowania, 
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art. 88i – należy dodać pkt 8 uwzględniający okoliczność zakończenia pracy wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę jako jedną                        
z okoliczności wymagających powiadomienia wojewody, iż zezwolenie na pracę nie 
będzie wykorzystane, „8) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące 
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przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę”. współpracy z MPiPS  
 

art. 88k – projekt przewiduje zmianę brzmienia art. 88i. Brakuje odpowiednika 
przepisów obecnego ust. 2, przewidującego „możliwość zachowania ważności 
zezwolenia na pracę” pomimo niepodjęcia lub wcześniejszego zakończenia pracy 
przez cudzoziemca pod określonymi warunkami. Przepis ten ma istotne znaczenie 
praktyczne w związku z art. 88k pkt 3, w myśl którego  niepodjęcie lub wcześniejsze 
zakończenie pracy jest jedną z przesłanek uchylenia zezwolenia na pracę. 
Obligatoryjność decyzji o uchyleniu nie uwzględnia okoliczności uzasadniających 
utrzymanie zezwolenia na pracę w mocy, takich jak np. przedłużanie się procedury 
wizowej. W związku z tym proponuję następujące brzmienie art. 88k: 

„Art. 88k. 1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli: 
1) uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji; 
2) ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę; 
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków, o których 

mowa w art. 88h ust. 4; 
4) cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 88d; 
5) cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 

miesiące; 
6)  zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88i pkt 6 i 7; 
7) otrzymał informację, że dane cudzoziemca znajdują się w wykazie 

cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
niepożądany. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 88f 
ust. 1a i 1b. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie,      
o którym mowa w art. 88i pkt 4. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 6 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie,       o 
którym mowa w art. 88i pkt 6 lub 7, określające przyczynę niepodjęcia pracy lub 
przerwy w jej wykonywaniu oraz okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie 
wykorzystane zgodnie z jego celem.”; 

Uwaga uwzględniona 
Ostateczny kształt 
projektowanych przepisów 
zostanie zredagowany przy 
współpracy z MPiPS  
 

 Proponuję dodanie w ustawie o promocji zatrudnienia (…) nowego art. 88l 
dotyczącego uchylenia zezwolenia na pracę w brzmieniu: 
„Art. 88l. W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę cudzoziemca, przebywającego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej, wojewoda 
informuje o uchyleniu zezwolenia organ Straży Granicznej, gdy decyzja w tej sprawie 
stanie się ostateczna.”. 
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 Proponuję dodanie w ustawie o promocji zatrudnienia (…) nowego art. 88m 
dotyczącego skutków udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w brzmieniu: 
„Art. 88m. Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez  
cudzoziemca  zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy     
u  tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku.”. 
Wprowadzenie takiego rozwiązania przyczyni się do wyeliminowania sytuacji gdy        
w obrocie prawnym funkcjonują jednocześnie dwa akty administracyjne nadające 
identyczne uprawnienia, a jednocześnie przewidujące różne obowiązki 
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357. Art. 460 pkt 1 
lit. b (dotyczy 

też art. 460 
pkt 2 lit. a) 

W art. 460 pkt 1 lit. b projektu, wprowadzającego zmiany w art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 
r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ), należy skreślić wyrazy: „a także osobom, o których 
mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha, którzy są zatrudnieni lub byli zatrudnieni przez okres co 
najmniej 6 miesięcy i zarejestrowali się jako bezrobotni.”. Wprowadzenie takiego 
przepisu może rozszerzyć obecnie obowiązujący krąg beneficjentów świadczeń. 
Ponadto należy zauważyć, że niezrozumiałym jest wprowadzanie znaczącego 
uprzywilejowania dla ww. osób. Przepisy ustawy o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy w art. 71 uzależniają uzyskanie przez obywatela polskiego 
prawa do zasiłku dla bezrobotnych od spełniania określonych przesłanek (np. 
zatrudnienia i pobierania wynagrodzenia, itd.)  
w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez okres co 
najmniej 365 dni. 
W kontekście powyższego, w art. 460 pkt 2 lit. a projektu, wprowadzającego zmiany 
w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o  promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, także 
należy skreślić wyrazy: „a także osobę, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha, która jest 
zatrudniona lub była zatrudniona przez okres co najmniej 6 miesięcy i zarejestrowała 
się jako bezrobotna,”. 
Niezależnie od powyższego, wyjaśnienia wymaga dlaczego projektowane przepisy 
miałby umożliwić zarejestrowanie się jako bezrobotnej, osobie która jest już 
zatrudniona. 

MF Propozycja zmian w przepisie 
wynika ze stanowiska MPPiS i  
osr  powinien być przygotowany 
także przez MPPiS 

358. Art. 461 Przepsis nowelizujący ustawę o swobodzie działalności gospodarczej: 
W art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. c brak jest wskazania zezwolenia udzielonego w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 155 ust. 1, tj. zezwolenia dla członków rodzin 
cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP, w celu połączenia z rodziną. 
Obecnie takie uprawnienie wynika z odesłania w ww. przepisie ustawy SDG do art. 53 
ust. 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach.  

Ministerstwo Gospodarki nie znajduje uzasadnienia dla rezygnacji z 
obowiązującej zasady dopuszczenia członków rodzin do podejmowania działalności 
gospodarczej. 

MG Projektowana zmiana usuwa 
istniejącą sprzeczność pomiędzy  
obecnie obowiązującymi  
przepisami art. 13 ustawy  o 
swobodzie działalności 
gospodarczej  
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Ponadto w ww. przepisie znajduje się odesłanie do art. 154 ust. 1 pkt 1, który 

dotyczy cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem RP. 
Obecnie na podstawie art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. h wymaga się, aby taki związek był 
zawarty w obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium RP. Warunku takiego nie  
przewiduje projektowana regulacja. 

Ministerstwo Gospodarki proponuje utrzymanie obecnie obowiązującej 
zasady. Ma to także istotne znaczenie w związku nowym podejściem do czynności 
ustalenia, czy związek małżeński został zawarty bądź istnieje w celu obejścia 
przepisów ustawy o cudzoziemcach. Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu, organ 
będzie zawsze obowiązany do takiego ustalenia, a nie tylko wówczas, gdy 
okoliczności sprawy wskazują, że mogło dojść do nadużycia prawa. Brak  
zamieszkania w Polsce może te czynności uniemożliwić. 
 
 
W art. 13 ust. 2 pkt 1 lit. d projektu odniesiono się do okoliczności, o której mowa 
w art. 157 ust. 1 tj. do kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy członków rodzin 
pozostających w związku małżeńskim albo będącym pełnoletnim dzieckiem 
cudzoziemca, nie regulując „pierwszego” zezwolenia. Ponadto przepis na skutek 
wielokrotnych i piętrowych odesłań stał się nieczytelny. Przepis powinien w jasny i 
nie budzący wątpliwości sposób opisywać zarówno uprawnionego, jak również rodzaj 
dokumentu legalizującego pobyt. Należy podkreślić, że regulacje te będą podstawą 
zmian w zakresie funkcjonalności CEIDG, muszą zatem umożliwiać jednoznaczne 
działanie systemu w zakresie przyjmowania albo odrzucania wniosków cudzoziemców 
o wpis do ewidencji. 

Uwaga uwzględniona 
Zmieniona redakcja przepisu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uwaga uwzględniona 
Zmieniona redakcja przepisu 
 

359. Art. 463 W art. 463 projektu ustawy przewidziana została zmiana art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 
27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. Zmiana ta  ma polegać na 
rozszerzeniu katalogu osób uprawnionych do podejmowania i odbywania kształcenia 
oraz uczestniczenia w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach 
obowiązujących obywateli polskich, poprzez dodanie pkt 8 obejmującego 
cudzoziemców, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy” lub 
wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
RP. Skutkiem wprowadzenia tej zmiany byłaby możliwość podejmowania i 
odbywania przez wskazanych w dodawanym przepisie cudzoziemców nieodpłatnego 
kształcenia na studiach wyższych i studiach doktoranckich. Wprowadzenie 
przedmiotowej zmiany zostało uzasadnione prawidłowym wdrożeniem do krajowego 
porządku prawnego postanowień rozdziału III dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2011/98/UE, który reguluje prawo równego traktowania. Należy jednak 

MNiSW Uwaga uwzględniona  
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zauważyć, że przepis art. 12 ust. 2 ww. dyrektywy przewiduje możliwość ograniczenia 
przez państwo członkowskie zasady równego traktowania, w tym również w 
odniesieniu do obszaru edukacji i szkolenia zawodowego. Ograniczenie to może w 
szczególności polegać na wprowadzeniu szczegółowych wymogów, w tym wymogu 
wniesienia czesnego, zgodnie z prawem krajowym, w odniesieniu do dostępu do 
kształcenia na wyższych uczelniach. (…)W związku z powyższym proponuję, aby w 
projekcie wprowadzić niniejsze ograniczenie w odniesieniu do obszaru szkolnictwa 
wyższego, poprzez dodanie w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym przepisu 
przewidującego, że cudzoziemcy , którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp 
do rynku pracy” lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania 
pracy na terytorium RP mogą podejmować i odbywać kształcenie na zasadach 
odpłatności. 

360. Art. 465 pkt 5 Art. 465 pkt 5 projektu wprowadza zamiany w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy  
z dnia 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 późn. zm.), nadając mu następujące 
brzmienie: 
„2) posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy 
społecznej oraz: 

a) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, 
b) jest osoba uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie 

przepisów  
o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
(Dz. U.  
z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) albo 

c) posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne;”; 
W ww. przepisie wprowadza się obowiązek posiadania prywatnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, jako jednego z  gwarantów pokrycia kosztów ewentualnego leczenia, 
nie istniejący w przepisach obecnie obowiązującej ustawy o cudzoziemcach. Pragnę 
poinformować, iż pełni akceptuję to rozwiązanie, jednakże zwracam się z prośbą  
o wyjaśnienie - w oparciu o jakie uregulowania unijne (czy np. w związku z 
orzeczeniem ETS w sprawie C-292/89 Antonissen) wprowadzono ww. obowiązek i co 
należy rozumieć pod pojęciem „prywatne ubezpieczenie zdrowotne”? Innymi słowy,  
jakie wymogi musi spełniać takie ubezpieczenie, jaka powinna być suma gwarancyjna 
oraz jaki zakres świadczeń powinno obejmować? Proponuję również uzupełnić 
uzasadnienie do projektu o ww. zagadnienia. 

MZ Dyrektywa 2004/38 wskazuje że 
powinno to być ubezpiecz nie 
pełne 
 
Projektodawca oczekuje od  MZ 
propozycji zapisu co uznaje się 
za ubezpieczenie pełne 
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361. art. 467 Mając na uwadze systematykę ustawy o opłacie skarbowej, art. 467 projektu, 
wprowadzającemu zmiany w przepisach tej ustawy należy nadać następujące 
brzmienie: 

 
„Art. 467. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 
Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. k otrzymuje brzmienie: 
„k) nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt tolerowany, 
ochrony humanitarnej oraz w sprawach ochrony czasowej,”; 

2) w załączniku do ustawy: 
a) w Części II w ust. 21 w kol. 4 dodaje się pkt 15 w brzmieniu: 

„15) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do cudzoziemca istnieje 
wysokie prawdopodobieństwo, że jest on ofiarą handlu ludźmi”; 
 

b) w Części III: 
 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zezwolenie na pobyt 
czasowy, z wyłączeniem 
zezwolenia udzielonego 
na podstawie art. 174 
ust. 1 ustawy z dnia 
…………………. o 
cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. …..)” 
 

340 zł 1) zezwolenie, o 
którym mowa w art. 
171 ustawy z dnia 
…… o 
cudzoziemcach 
2) zezwolenie 
udzielane 
cudzoziemcowi 
korzystającemu z 
ochrony czasowej 

, 
 w ust. 2a kol. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2a. Zezwolenie, o którym mowa w art. 174 ust. 1 ustawy z dnia ……. o 
cudzoziemcach, wydane na podstawie: 

1) pkt 1 i 3 
2) pkt 2”, 

 
 po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu: 

„2b. Zezwolenie, o którym 
mowa w art. 113 ust. 1 i art. 
124 ustawy z dnia 
…………………. o 

440 zł  

MF Uwaga uwzględniona 
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cudzoziemcach (Dz. U. poz. 
…..)” 

, 
 w ust. 3 kol. 2 otrzymuje brzmienie: 

„3. Zezwolenie na pobyt stały”, 
 w ust. 4 kol. 2 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej”, 
w ust. 44 w kol. 4 uchyla się pkt 14”. 

362. Art.468 W przepisach zmieniających inne akty prawne (dział XIII rozdz. 1) wskazane byłoby 
uwzględnienie Ustawy z dn. 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w 
Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. 
nr 165, poz. 1170). 
Zgodnie z jej art. 4 Minister Spraw Zagranicznych dysponuje uprawnieniami jedynie 
do wglądu do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) za pośrednictwem Krajowego 
Systemu Informatycznego. Jednakże, ze względu na przyznane w art. 67 ust. 5 i art. 
90-92 projektu kompetencje w zakresie wydawania, cofania i unieważniania wiz, a 
także kompetencje w zakresie wydawania dokumentów uprawniających do wjazdu i 
pobytu Minister Spraw Zagranicznych powinien mieć również prawo do dokonywania 
wpisów do SIS dla celów odmowy wjazdu (wymóg poinformowania PCz o utracie 
dokumentów – zgodnie z art. 100 Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen z 
dnia 14 czerwca 1985r. – Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000r. z późn. zm.). 

MSZ Uwaga uwzględniona w art. 468 

363. Art. 471 proponuję, aby rozszerzyć zakres zmiany dokonywanej tym przepisem w ustawie z 
dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej, poprzez nadanie przepisowi art. 2 ust. 2 
tej ustawy następującego brzmienia: 
„2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się 
przez to także:  
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów 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 późn. zm.);  
2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia … 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …);  
3) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami ochrony 
międzynarodowej, posiadających status uchodźcy lub osoby kwalifikującej się do 

MNiSW Uwaga uwzględniona 
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otrzymania ochrony uzupełniającej, w rozumieniu odrębnych przepisów;  
4) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji w rozumieniu odrębnych przepisów; 
5) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z prawem Unii 
Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do wykonywania pracy oraz 
posiadają dokument pobytowy zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 
z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych 
dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1) oraz obywateli 
państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym 
w rozumieniu odrębnych przepisów.  

Zmiana zakresu podmiotowego ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o uznawaniu 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 
jest konieczna w celu wdrożenia – w zakresie dotyczącym uznawania kwalifikacji 
zawodowych: 
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 
r. w sprawie norm dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub 
bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony międzynarodowej, jednolitego statusu 
uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony uzupełniającej oraz 
zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 9); 
 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 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 18.06.2009, str. 17); 
- 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 (Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011, str. 1). 

364. Art. 474 Zmiany w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 
zaproponowane w art. 474 projektu powinny być skorelowane ze zmianami w ustawie 
o systemie oświaty zawartymi w art. 447 projektu. Zatem, w konsekwencji zmian w 
art. 447 projektu należy nadać następujące brzmienie art. 474 projektu dot. zmian w 
art. 11 ustawy o systemie informacji oświatowej: 
 
„Art. 474. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej 

MEN Uwaga uwzględniona 
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(Dz. U. Nr 139, poz. 814, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941) w art. 11: 
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:  

„3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;”; 

2) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 
„6) osoby, którym udzielono ochrony humanitarnej oraz członkowie ich 

rodzin;”; 
3) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie: 

„9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono 
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której 
mowa w art. 124, art. 154 ust. 1 pkt 1, art. 155 ust. 1, art. 171 lub art. 
179 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia ……. o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. …);”; 

4) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 
„11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę 
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;”. 

365. art. 475 pkt 1 w zmienianym art. 5 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  o wspieraniu 
rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.) należy 
wykreślić odwołanie do art. 124 ustawy o cudzoziemcach i nadać przepisowi 
brzmienie: 

„b) zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której 
mowa  
w art. 179 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia …….. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …….).”. 
Przedłożone brzmienie omawianego przepisu spowoduje rozszerzenie, w 
porównaniu do aktualnego stanu, zakresu osób, do których stosuje się ustawę o 
wspieraniu rodziny  
i systemie pieczy zastępczej, co wobec okoliczności, o których mowa w art. 124 
projektowanej ustawy o cudzoziemcach, może mieć negatywny wpływ na jakość 
sprawowanej pieczy zastępczej; 

MPiPS Potrzebne jest  uzasadnienie 
MPPiS wobec brzmienia art. 14 
ust. 1 lit. e dyrektywy Rady 
2009/50/WE 

366. Art. 484 ust. 
1 pkt 2 

Dodanie w art. 484 ust. 1 pkt 2 następującego sformułowania „z wyłączeniem 
postępowań o wydalenie cudzoziemca z terytorium RP i postępowań o udzielenie 
zgody na pobyt tolerowany” i wprowadzenie rozwiązania analogicznego do 
zaproponowanego w art. 486 ust. 1 i 2. Powyższa propozycja podyktowana jest 
zmianą organu prowadzącego postępowania w sprawie wydaleń i pobytu 
tolerowanego. Utrzymanie zaproponowanego w projekcie ustawy rozwiązania 
doprowadzi do dualizmu organów I instancji właściwych do orzekania w tych 

Woj. Mazowiecki Uwaga nieuwzględniona 
Projektodawca uznał 
zaproponowaną koncepcję za 
optymalną 
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sprawach i zdezorientuje strony postępowań. 

367. Art. 490 Jednocześnie dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 94a ust. 
6 ustawy o systemie oświaty proponuję uwzględnić w art. 490 projektu, zachowując je 
tymczasowo w mocy przez okres wymieniony w tym przepisie. 

MEN Uwaga uwzględniona 

368. art. 490 pkt 3 W art. 490 pkt 3 projektu ustawy o cudzoziemcach należy poprawić odesłanie do art. 
460  i uzupełnić przepis o art. 90 ust. 1. 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

369. Art. 492 W art. 492 projektu należy również skorelować termin wejścia w życie art. 447 pkt 4 z 
art. 474 pkt 4  - tj. 1 stycznia 2014 r. 

MEN Uwaga uwzględniona 

370. Art. 492 Wprowadzenie w art. 492 jednolitego terminu wejścia w życie ustawy na dzień 1 
stycznia 2014 r. dla wszystkich kategorii spraw. 

Woj. Mazowiecki Termin wejścia w życie ustawy 
będzie przesunięty 

 
 

UWAGI POZOSTAŁE 
 

1.  Wydaje się, że w projekcie ustawy nie przewidziano przepisu, który stanowiłby transpozycję 
art. 13 ust. 1 dyrektywy 2003/86/WE w zakresie, w jakim państwa członkowskie 
zobowiązane są do udzielania członkom rodzin cudzoziemców zamieszkujących legalnie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „wszelkiej pomocy w uzyskiwaniu wymaganych wiz”, 
a nie tylko do wydawania takich wiz. 

MSZ (UE) Kwestia wydawania wiz pozostaje w 
zakresie właściwości MSZ. Uwaga ta 
zostanie uwzględniona zgodnie z 
propozycją MSZ. 

2.  Artykuł 16 ust. 1 lit. a dyrektywy 2003/86/WE nie został transponowany w zakresie, w jakim 
w przypadku przedłużania ważności zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z 
rodziną, zobowiązuje państwo członkowskie do uwzględniania wkładów członków rodziny 
do dochodu gospodarstwa domowego. W szczególności obowiązku uwzględniania tych 
dodatkowych dochodów nie przewiduje art. 155 ust. 1 pkt 2 lit. b w zw. z art. 99 ust. 1 pkt 1 
projektu ustawy. 

MSZ (UE) Wymóg ten wynika z art. 159 ust. 2. 
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3.  W projekcie ustawy nie ujęto definicji tranzytu drogą powietrzną, które to pojęcie zostało 
zdefiniowane w dyrektywie 2003/110/WE. 

MSZ (UE) MSZ odstąpił od uwagi. 

4.  Artykuł 4 ust. 2 akapit 1 zd. 3 oraz akapit 2 dyrektywy 2003/110/WE nie zostały 
transponowane do projektu ustawy w zakresie, w jakim w pierwszej kolejności zakazują 
rozpoczęcia tranzytu drogą powietrzną bez zgody państwa członkowskiego, do którego 
kierowany jest wniosek o tranzyt, a z drugiej strony – umożliwiają rozpoczęcie tranzytu 
przez państwo wnioskujące, w drodze notyfikacji, gdy państwo członkowskie, od którego 
kierowany jest wniosek o tranzyt, nie udziela odpowiedzi w odpowiednim terminie. 
O notyfikacji mowa jest również w art. 7 ust. 2 dyrektywy. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona w art. 338a. 

5.  Artykuł 4 ust. 5 dyrektywy 2003/110/WE nie został transponowany do projektu ustawy 
w zakresie, w jakim wprowadza obowiązek wyznaczenia przez organy centralne państw 
członkowskich punktów kontaktowych dla wszystkich właściwych portów lotniczych 
tranzytu, z którymi można kontaktować się przez cały czas prowadzenia operacji tranzytu. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona 
 

6.  Wydaje się, że art. 6 ust. 2 zd. 1 dyrektywy 2003/110/WE nie został transponowany 
w polskich przepisach w zakresie, w jakim przewiduje obowiązek udzielania pomocy przez 
państwo, do którego kierowany jest wniosek, przy ponownym wpuszczeniu obywatela 
państwa trzeciego na terytorium państwa wnioskującego w przypadkach, o których mowa w 
art. 6 ust. 1 dyrektywy. 

MSZ (UE) W opinii  SG przepis ten wdraża art. 
352 

7.  Artykuł 5 lit. c dyrektywy 2008/115/WE nie został transponowany w projekcie ustawy, 
w szczególności we wskazanym w tabeli zbieżności art. 288 projektu ustawy. 

MSZ (UE) Przepis uwzględniony przez art. 288 
ust. 1 pkt 2 w związku z art. 330 pkt 2 
oraz art. 288 ust. 1 pkt 5 w związku z 
art. 174 ust. 1 pkt 2. 

8.  Wydaje się, że art. 6 ust. 4 zd. drugie i trzecie dyrektywy 2008/115/WE nie został 
transponowany w projekcie ustawy w zakresie, w jakim przepisy te przewidują zakaz 
wydania albo nakaz uchylenia lub zawieszenia wykonania decyzji nakazującej powrót 
w przypadku, gdy cudzoziemcowi wydano zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na 
okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, o którym mowa w art. 174 projektu 
ustawy. 

MSZ (UE) Przepis jest wdrażany w art. 288 ust. 1 
pkt 5 oraz w art. 316 ust. 1 pkt 4 lit. b 

9.  Artykuł 8 ust. 5 dyrektywy 2008/115/WE, odsyłający do decyzji Rady z dnia 29 kwietnia 
2004 r. w sprawie organizacji wspólnych lotów w celu wydalenia z terytorium dwóch lub 
więcej Państw Członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnemu 
nakazowi wydalenia (2004/573/WE) (dalej: „decyzja 2004/573/WE”) (Dz. Urz. WE L 261 z 
6.8.2004, str. 5), nie został wdrożony przepisami rozdziału 4 projektu ustawy – wskazanego 
w tabeli zbieżności – ponieważ rozdział ten dotyczy jedynie tranzytu cudzoziemca przez 
terytorium innych państw członkowskich, podczas gdy decyzja 2004/573/WE dotyczy 
koordynacji wspólnych wydaleń drogą powietrzną z jednego lub więcej Państw 

MSZ (UE) Decyzja 2004/573/WE jest stosowana 
wprost. 
Tabela zbieżności zostanie w tym 
zakresie poprawiona. 
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Członkowskich, obywateli państw trzecich, którzy podlegają indywidualnemu nakazowi 
wydalenia. 

10.  W tabeli zbieżności nie wskazano przepisu, który wdraża art. 12 ust. 3 akapit trzeci 
dyrektywy 2008/115/WE. 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona  
Poprzez zmianę art. 297 

11.  Wątpliwości może budzić brak transpozycji w projekcie ustawy art. 16 ust. 1 zd. drugie oraz 
art. 18 ust. 1 dyrektywy 2008/115/WE. 

MSZ (UE) MSZ odstąpiło od uwagi 

12.  W tabeli zbieżności nie wskazano przepisu projektu ustawy transponującego art. 8 ust. 5 
akapit drugi (w zw. z art. 25) oraz art. 12 ust. 3a (w zw. z art. 25) dyrektywy 2003/109/WE w 
zakresie, w jakim należy wyraźnie wskazać organ, który w przeciągu 1 miesiąca od 
otrzymania prośby od właściwego organu innego państwa członkowskiego będzie udzielał 
informacji, czy dany rezydent długoterminowy nadal jest objęty ochroną międzynarodową 
przez Rzeczpospolitą Polską. 

MSZ (UE) Przepis jest wdrażany przez art. 22 
ust. 1 pkt 10 lit. b oraz dodany art. 
216a. 

13.  Wydaje się, że art. 19 ust. 2 (w zw. z art. 25) nie został transponowany w projekcie ustawy w 
zakresie, w jakim przewiduje obowiązek powiadamiania państwa członkowskiego, które 
przyznało cudzoziemcowi status rezydenta długoterminowego, przez państwo, na którego 
terytorium rezydent ten przebywa, o przyznaniu temu rezydentowi dokumentu pobytowego. 

MSZ (UE) Przepis ten jest wdrażany przez art. 22 
ust. 1 pkt 6 lit. a poprzez określenie 
zadania, jakie musi wykonywać Szef 
Urzędu. 

14.  Zastrzeżenia budzi brak transpozycji art. 19a (w zw. z art. 25) dyrektywy 2003/109/WE 
w zakresie, w jakim przepis ten nakazuje wprowadzenie procedury, zgodnie z którą państwo 
przejmujące odpowiedzialność za ochronę międzynarodową cudzoziemca powinno zwrócić 
się do państwa, które wydało temu cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego o dokonanie zmiany odpowiedniej uwagi w tym zezwoleniu – zanim 
państwo przejmujące tę odpowiedzialność samo nie wyda takiego zezwolenia. Wskazane w 
tabeli zbieżności przepisy wydają się niewystarczające, ponieważ nie przewidują np. 
procedury zwrócenia się do innego państwa członkowskiego o dokonanie odpowiedniej 
zmiany i wydania zmienionego zezwolenia na pobyt rezydenta terminowego. Samo 
przekazanie informacji do innego państwa członkowskiego o przejęciu ww. 
odpowiedzialności może nie być wystarczające, ponieważ ww. zmiany w zezwoleniu 
dokonuje się na wniosek państwa przejmującego odpowiedzialność za ochronę 
międzynarodową rezydenta, gdy to państwo nie wydało jeszcze temu cudzoziemcowi 
własnego zezwolenia na pobyt rezydenta. W sytuacji, gdy państwo przejmujące 
odpowiedzialność za ochronę międzynarodową wyda równocześnie zezwolenie na pobyt 
rezydenta, nie ma potrzeby wydawania zmienionego zezwolenia przez państwo 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona poprzez dodanie 
art. 216b. 
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członkowskie, które jako pierwsze wydało temu cudzoziemcowi zezwolenie na pobyt 
rezydenta. Artykuł 19a dyrektywy wprowadza ponadto 3-miesięczny termin na wydanie 
zmienionego zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego, który to termin nie znalazł 
odzwierciedlenia w przepisach projektu ustawy. 

W zakresie terminu zastosowanie 
będą miały przepisy KPA. 

15.  Artykuł 22 ust. 2 zd. drugie (w zw. z art. 25) dyrektywy 2003/109/WE nie został 
transponowany w projekcie ustawy. 

MSZ (UE) Przepis ten jest wdrażany przez art. 22 
ust. 1 pkt 6 lit. a poprzez określenie 
zadania, jakie musi wykonywać Szef 
Urzędu. 

16.  Artykuł 22 ust. 3 akapit drugi (w zw. z art. 25) dyrektywy 2003/109/WE nie zostały 
transponowane w projekcie ustawy w zakresie, w jakim przewidują obowiązek zasięgnięcia 
opinii organów państwa członkowskiego, które przyznało cudzoziemcowi status rezydenta 
długoterminowego, przed wydaleniem tego rezydenta.  
 
Akapit trzeci zd. drugie tego artykułu również nie został transponowany do projektu ustawy 
w zakresie, w jakim państwo członkowskie, podejmując decyzję o wydaleniu rezydenta 
długoterminowego, zapewnia państwu, które przyznało danemu cudzoziemcowi status 
rezydenta, informacje odnoszące się do wykonania decyzji o wydaleniu. 

MSZ (UE) Przepis ten jest wdrażany przez art. 22 
ust. 1 pkt 6 lit. a poprzez określenie 
zadania, jakie musi wykonywać Szef 
Urzędu. 
 
Przepis o możliwości wydalenia z 
terytorium UE jest fakultatywny i nie 
będzie stosowany w związku z art. 
301 ust. 7 i 8.  

17.  Zgodnie z art. 4 ust. 1 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 (Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011, str. 1), wniosek o wydanie 
jednego zezwolenia, o jego zmianę lub przedłużenie jego ważności składany jest zgodnie z 
procedura jednego wniosku. Podobnie, art. 4 ust. 2 dyrektywy mówi o decyzji państwa 
członkowskiego dotyczącej wydania, zmiany lub przedłużeniu ważności jednego 
zezwolenia. Podobnie, do przedłużenia zezwolenia odwołuje się art. 4 ust. 4 oraz art. 8 ust. 1 
i 2 dyrektywy. 
Tymczasem przepisy projektowanej ustawy nie przewidują w ogóle możliwości przedłużenia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

MSZ (UE) W ustawie o cudzoziemcach nie ma 
instytucji przedłużania zezwolenia. 
Cudzoziemiec występuje w takim 
przypadku o kolejne zezwolenie. 

18.  Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 2011/114/WE, państwa członkowskie ułatwiają procedurę 
przyjmowania obywateli państw trzecich, którzy uczestniczą w programach Wspólnoty 
wzmacniających mobilność do Wspólnoty jako obszaru docelowego lub w jej obrębie. 
Projektodawca wskazuje na konieczność implementacji tego przepisu dyrektywy, jednak 
odwołuje się w tym zakresie do istniejących w praktyce ułatwień w procedurze uzyskiwania 
zezwoleń. Należy jednak zauważyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości UE, państwa członkowskie są zobowiązane do wprowadzenia 
odpowiednich uregulowań prawnych w celu implementacji przepisów dyrektyw, 
a powołanie się w tym przypadku na praktykę nie jest wystarczające. Poza tym należy 
zauważyć, że projektodawca wskazuje ułatwienia praktyczne jedynie w odniesieniu do 

MSZ (UE) Uwaga uwzględniona poprzez zmianę 
art. 146 ust. 1. 
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programu Erasmus Mundus, nie uwzględnia natomiast innych tego rodzaju programów (np. 
Program Socrates-Erasmus). 

19.  W odniesieniu do art. 9 ust. 2 i art. 10 lit. a dyrektywy 2004/81/WE należy z kolei zauważyć, 
że w związku ze skorzystaniem przez Polskę z możliwości przewidzianej w art. 3 ust. 3 
dyrektywy, konieczne jest rozważenie wprowadzenia w ustawie o cudzoziemcach 
odpowiednich rozwiązań, o których mowa w art. 9 ust. 2 i 10 lit. a tej dyrektywy, w 
odniesieniu do małoletnich.  
Nie można zatem zgodzić się z oceną projektodawcy, że wskazane przepisy w całości 
pozostają poza zakresem ustawy o cudzoziemcach. 

MSZ (UE) W projekcie ustawy zostały 
wprowadzone regulacje jedynie w 
zakresie legalizacji pobytu na 
terytorium RP dla tej grupy osób. 
 
Zmiana ust. 2 w art. 167. 
 
Stanowisko DPM MSW: 
Zakres uprawnień wynikających z art. 
5a, którego uzupełnieniem są 
świadczenia w ramach Krajowego 
Centrum Interwencyjno-
Konsultacyjnego dla polskich i 
cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi, 
nie w pełni reguluje tryb udzielania 
pomocy cudzoziemcom, którzy w 
kraju pochodzenia, ani na terytorium 
RP nie posiadają tytułu do 
ubezpieczenia zdrowotnego lub 
dostępu do pomocy medycznej. W 
związku z tym opracowana została 
propozycja zmian w ustawie o 
świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków 
publicznych, która po uzyskaniu 
akceptacji członka kierownictwa 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
przekazana zostanie do Ministra 
Zdrowia. 
 

20.  Artykuł 18 dyrektywy 2009/50/WE dotyczy uzyskania niebieskiej karty UE w drugim 
państwie członkowskim przez osobę, która przebywała w pierwszym państwie 
członkowskim przez okres co najmniej 18 miesięcy, na podstawie niebieskiej karty UE 
wydanej w tym pierwszym państwie. Zgodnie z art. 18 ust. 3 dyrektywy, wniosek o wydanie 
niebieskiej karty UE w drugim państwie może być również składany przez taką osobę we 

MSZ (UE) Z przepisu art. 18 ust. 3 dyrektywy nie 
wynika że cudzoziemiec musi mieć 
możliwość złożenia wniosku na 
terytorium państwa, w którym 
zamieszkuje. 
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właściwych organach drugiego państwa członkowskiego, podczas gdy osoba ta w dalszym 
ciągu zamieszkuje na terytorium pierwszego państwa członkowskiego. W ocenie 
Projektodawcy implementacja art. 18 ust. 3 dyrektywy 2009/50/WE nie jest obowiązkowa. 
Nie można się z takim stanowiskiem zgodzić. Przepis ten gwarantuje bowiem osobie 
posiadającej w jednym państwie członkowskim prawo do złożenia wniosku o wydanie takiej 
karty w drugim państwie jeszcze przed przyjazdem do tego drugiego państwa, jeżeli osoba 
taka w dalszym ciągu zamieszkuje w państwie, w którym przebywa na podstawie niebieskiej 
karty UE. 
Konieczne jest zatem stworzenie takiej osobie prawnej możliwości złożenia wniosku do 
właściwego organu Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie niebieskiej karty UE w Polsce 
w sytuacji, w której osoba ta przebywa w innym państwie członkowskim na podstawie 
niebieskiej karty UE wydanej w tym państwie. 

21.  Wydaje się, że projekt ustawy nie dostosowuje polskich przepisów do pkt 5 sentencji 
orzeczenia w sprawie C-357/09 Kadzoev w zakresie, w jakim wśród negatywnych 
przesłanek podjęcia decyzji o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku – lub 
przedłużenia pobytu w ośrodku – nie wymienia braku realnych perspektyw wydalenia. 
Trybunał Sprawiedliwości w ww. wyroku wskazał, że brak jest takich perspektyw, jeśli 
wydaje się mało prawdopodobne, że osoba, o którą chodzi, zostanie przyjęta przez państwo 
trzecie. W tym kontekście wydaje się, że warto rozważyć odpowiednią zmianę art. 380 
projektu ustawy. 

MSZ (UE) Patrz art. 380 ust. 3 pkt 4 lit. c w 
związku z art. 330 pkt 2. 

22.  W projekcie ustawy nie uwzględniono konieczności dostosowania polskich przepisów do 
orzeczeń w sprawach C-83/11 Rahman oraz C-502/10 Singh. 

MSZ (UE)  
Uwaga uwzględniona. W zakresie 
orzeczenia C-83/11 Rahman - w art. 
156 pkt 1 oraz w art. 465, pkt 7 dot. 
art. 31 ust. 1a ustawy o wjeździe… W 
zakresie orzeczenia C-502/10 Singh w 
– w art. 205 ust. 2 pkt 7 i w art. 206 
pkt 1 lit. g 

23.  proszę o przekazanie tabel zbieżności w zakresie, w jakim przepisy działu XIII projektu 
ustawy wdrażają akty prawa unijnego i wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, które nie zostały ujęte w przekazanych do tej pory tabelach zbieżności 

MSZ (UE) Tabela zbieżności dot. wyroku  ETS w 
sprawie C-292/89 Antonissen zostanie 
przekazana. 

24.  koniecznym jest doprecyzowanie projektu pod względem redakcyjnym (np. błędne odwołania, 
brak wskazania podmiotu prowadzącego rejestr, o którym mowa w art. 401 ust. 1 pkt 2 lit. i). 
 

MAC Uwaga uwzględniona 
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25.  Zmiana używanego w ustawie wyrażenia „nie wszczyna się” na bardziej czytelne i zgodne z 
używanym w KPA sformułowaniem „odmawia się wszczęcia postępowania” wraz ze 
sprecyzowaniem formy prawnej bądź wyraźnym odesłaniem do KPA 

Woj. 
Mazowiecki 

Uwaga uwzględniona 

26.  Rozważenia wymaga również wprowadzenie zapisu o pozostawianiu bez rozpoznania 
kolejnych wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych czy o przedłużenie wizy krajowej 
czy wizy Schengen składanych przez cudzoziemców przebywających w Polsce na podstawie 
stempla otrzymanego w związku z trwającą procedurą uzyskania jednego z zezwoleń. 

Woj. 
Dolnośląski 

Uwaga nieuwzględniona  
W ocenie twórców projektu 
proponowana regulacja prawna nie 
będzie prowadziła do nadużyć.  

27.  Zasadnym byłoby rozważenie wprowadzenia do ustawy o cudzoziemcach następującej 
zmiany: określenie w zaproszeniu  czasu pobytu cudzoziemca powinno być określone ilością 
dni, a nie oznaczone konkretnymi datami. Pozwoli to na swobodną realizację zaproszenia 
szczególnie w wypadkach losowych, a w konsekwencji oszczędność druków. 

Woj. Łódzki Uwaga jest uwzględniona w projekcie 
rozporządzenia 

28.  Wizy Schengen a wizy krajowe. Należy rozważyć wprowadzenie rozróżnienia pomiędzy 
dwiema instytucjami: wizami i tytułami pobytowymi. W praktyce wielu państw  strefy 
Schengen istnieje klarowne rozróżnienie na: wizy wydawane przez konsulów, umożliwiające  
wjazd na terytorium państw członkowskich (których udzielanie regulowane jest przepisami 
kodeksu wizowego) oraz tytuły pobytowe wydawane przez organy administracyjne w kraju. 
Nie istnieje zatem hybrydyczna konstrukcja wizy krajowej, wydawanej przez konsula, 
dającej prawo do wjazdu i dłuższego pobytu na terytorium danego państwa. Mając powyższe 
na uwadze, proponuje się zmianę modelu instytucjonalnego przyjętego w projekcie i 
ograniczenie możliwości wydawania wiz krajowych jedynie do sytuacji, w których istotne 
znaczenie z punktu widzenia sytuacji prawnej cudzoziemca ma wjazd na terytorium RP, a 
nie innego państwa członkowskiego, takie jak wizy wymienione w art. 62 ust. 1 pkt 19-22 
(przykładowo, repatriant nabywa obywatelstwo polskie wraz z przekroczeniem granicy RP). 
W innych celach konsulowie powinni wydawać jedynie wizy Schengen. Cudzoziemcy, 
którzy wjadą na ich podstawie na terytorium RP, będą mogli otrzymać tytuł pobytowy w 
postępowaniu przed organem administracyjnym w kraju. W związku z powyższym 
proponuje się w szczególności: 

 
a) Rozdzielenie przepisu art. 62 na dwie jednostki redakcyjne: pierwsza odnosiłaby się 
do wiz Schengen (Wizę Schengen wydaje się w celu:) i obejmowałaby punkty 1-18 oraz 23-
25; druga zaś  odnosiłaby się do wiz krajowych (Wizę krajową wydaje się w celu:) i 
obejmowałaby obecne punkty 19-22 (jako punkty 1-4 w nowej strukturze redakcyjnej); 
b) Odpowiednie dostosowanie do ww. rozwiązania przepisów dotyczących tytułów 
pobytowych. 

MSZ Uwaga nieuwzględniona 
Projekt opiera się na założeniach 
uzgodnionych z MSZ 
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29.  Jednocześnie pragnę podkreślić, że w I kwartale 2013 r. planowane jest uruchomienie Systemu 
Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Wraz z uruchomieniem SIS II 
zastosowanie będą miały przepisy Rozporządzenia (WE) nr 1987/2006 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania  
i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) oraz Decyzji Rady 
2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i 
użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II). Tym samym 
wybrane przepisy Konwencji wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z 
dnia 14 czerwca 1985 r, między Rządami Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki 
Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na 
wspólnych granicach, do której ww. projekt wielokrotnie odsyła, zostaną uchylone. W związku 
z powyższym nieadekwatne do obowiązującego stanu prawnego  staną się np. takie 
sformułowania jak „do celów odmowy wjazdu”, ponieważ rozporządzenie Nr 1987/2006 
posługuje się sformułowaniem „odmowa pozwolenia na wjazd lub pobyt”. 

MAC Uwaga nie wymaga uwzględnienia na 
tym etapie prac 

30.  Proponuje się także dodanie w ustawie zapisu, że przed przesłuchaniem osób, tj. świadka i 
małżonka cudzoziemca w sprawie dotyczącej przedłużenia wizy, udzielenia zezwolenia na 
zamieszkanie, na osiedlenie się, na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz wpisanie 
zaproszenia do ewidencji osoba jest uprzedzana o odpowiedzialności karnej z art. 264a § 1 
kodeksu karnego, który stanowi: „Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
umożliwia lub ułatwia innej osobie pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wbrew 
przepisom, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. 
Powyższa zmiana nie rodzi skutków finansowych dla budżetu. 

Woj. 
Podkarpacki 

Uwaga nieuwzględniona 
 
Przesłuchanie świadka będzie 
odbywać się według zasad kpa. 

31.  Unikanie powtórzeń. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie z Wytycznymi polityki 
legislacyjnej                i techniki prawodawczej zaakceptowanymi przez Rządowe Centrum 
Legislacji, ustawa krajowa nie powinna powtarzać norm, które są zawarte w rozporządzeniu 
unijnym (w tym przypadku we Wspólnotowym Kodeksie Wizowym). Uwaga ta odnosi się 
do przepisów dotyczących wiz Schengen (np. w zakresie podmiotu wydającego wizę 
Schengen – art. 67 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego). 

MSZ Przepis określa tylko właściwość 
organów a to jest dopuszczalne 

32.  Należy zauważyć, że projekt ustawy zawiera niejednokrotnie zbyt szczegółowe wykazy 
danych, które powinny zostać zamieszczone w poszczególnych wnioskach i formularzach 
(por. np.  art. 47 ust. 1), jak np. numer faksu, numery ewidencyjne, liczba zdjęć, itp. Wydaje 
się, że tego typu przepisy powinny zostać przeniesione do aktów wykonawczych, co 
ułatwiłoby ich ewentualną zmianę, a jednocześnie zwiększyło czytelność ustawy. 

MSZ Do oceny RCL 

33.  pod rozwagę proponuję poddać ewentualną możliwość wprowadzenia obowiązku pobierania 
odcisków linii papilarnych od cudzoziemców ubiegających się o wydanie wizy krajowej; 
 

MAC  Potrzeba taka jest rozważana. 
Wymaga pogłębionej analizy ze 
względu na skomplikowane 
uwarunkowania techniczne. 
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34.  Przepisy dotyczące cofania i unieważniania wiz, mające zastosowanie do osób uprawnionych 
do otrzymania wizy dyplomatycznej lub służbowej (art. 90-92 oraz art.art. 94 ust.2, 95 i 96) 
są niespójne z przepisami odnoszącymi się do wydawania wiz, a w szczególności z art. 67 
ust. 5 (art. 94 ust. 2 mówi tylko o formularzu, pomija natomiast kwestię noty 
dyplomatycznej, która powinna być w tym przypadku podstawowym dokumentem - 
ponieważ wniosek o wydanie wizy dyplomatycznej lub służbowej składany jest za 
pośrednictwem noty, wymaga więc odpowiedzi w takiej samej formie, dodatkowo – skoro 
tryb aplikowania o wizę dyplomatyczną lub służbową jest uproszczony, uproszczone winny 
być również zasady jej cofania i unieważniania). 

MSZ Uwaga do uwzględnienia ale wymaga 
propozycji brzmienia przepisu 

35.  Proponuję dodać zapis stanowiący, że w art. 66a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, należnościami pieniężnymi, przy 
dochodzeniu których można korzystać z pomocy obcego państwa są także te wymieniowe 
w punkcie 1a, ewentualnie w 2 § 1 art. 2, do którego odsyła wspomniany art. 66a.  
 Z pisma Ministerstwa Finansów z dnia 07.05.2011 r. Nr 
AP14/033/203/KZQ/11/6201 skierowanego do tut. organu wynika, że katalog należności 
wymienionych w art. 2 § 1 pkt 8 (lit. a - h) ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji nie obejmuje kosztów wydalenia cudzoziemca oraz kar administracyjnych 
nakładanych na przewoźnika z tytułu przewozu cudzoziemców nie posiadających ważnego 
dokumentu uprawniającego do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W 
aktualnym stanie prawnym brak jest więc podstaw do zwrócenia się do państwa obcego o 
pomoc w egzekucji należności za czynności urzędowe wykonane przez organy administracji 
w oparciu o Dyrektywę 2008/55/EU. Również umowy międzynarodowe, których strona jest 
Rzeczypospolita Polska nie przewidują możliwości dochodzenia przedmiotowych 
należności. 

W związku z powyższym, z uwagi na fakt iż co do zasady zagraniczni przewoźnicy 
nie mają swoich siedzib na terytorium RP, ani też nie znajduje się tu ich mienie, 
wprowadzenie zmian w art. 66a ustawy o postępowaniu egzekucyjnym jest uzasadnione.  
Powyższa zmiana nie rodzi skutków finansowych dla budżetu 

Woj. 
Podkarpacki 

Uwaga nieuwzględniona. Brak 
możliwości zastosowania przepisów 
cytowanej dyrektywy do dochodzenia 
roszczeń z tytułu Kosztów wydalenia 
oraz kar nakładanych na przewoźnika.  

36.  W związku z tym, że w zdecydowanej większości spraw przewoźnicy, którzy otrzymali 
decyzję określająca wysokość kary nie reagują na wezwania do zapłaty (z przyczyn, o 
których była mowa wcześniej, egzekucja nie jest obecnie możliwa) proponuję w ustawie 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym wprowadzić zapisy, które stanowiłyby, że 
zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie 
drogowym cofa się, jeżeli posiadacz zagranicznej licencji zalega w regulowaniu 
stwierdzonych decyzją ostateczną lub prawomocnym orzeczeniem, zobowiązań: 
a) celnych, podatkowych lub innych zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa z tytułu 
prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego, 
b) wobec kontrahenta.  
 Obecne zapisy ustawy o transporcie drogowym w art. 15 ust. 3 pkt 3 lit. a oraz w 
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art. 24 ust. 4 pkt 1 przewidują, że możliwe jest cofniecie zezwolenia na przewóz osób pod 
warunkiem uprzedniego cofnięcia licencji. Powyższe zapisy pozwalają skutecznie dłużnikom 
zablokować możliwość prowadzenie działalności w zakresie przewozu osób, o ile licencja 
została wydana przewoźnikowi zagranicznemu przez polski organ ( ma to miejsce wtedy, 
gdy miejsce pobytu lub siedziba przewoźnika jest w Polsce). Natomiast w przypadku, gdy 
przewoźnik ma miejsce pobytu lub siedzibę pobytu za granicą i w związku z tym licencję 
wydaje państwo trzecie, Generalny Inspektor Transportu Drogowego nie ma możliwości 
cofnięcia takiej licencji. W konsekwencji nie jest też możliwe cofnięcie w dalszej kolejności 
zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w międzynarodowym transporcie 
drogowym. 
 Wyjaśnić należy, że w większości spraw jakie toczyły się w Podkarpackim 
Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, przewoźnicy posiadali zagraniczne licencje. W tej 
sytuacji Generalny Inspektor Transportu Drogowego może zwrócić się do odpowiednich 
władz za granicą o cofnięcie licencji, co w dalszej kolejności umożliwi cofnięcie zezwolenia 
(praktyka pokazuje, że nie zawsze jest reakcja na pisma GITD). 
 Analogiczne rozwiązania należałoby wprowadzić także do przewoźników 
lotniczych. Nadmieniam, iż kwestia jest poważna gdyż zaległości przewoźników względem 
Skarbu Państwa (w sprawach prowadzonych w samym Podkarpackim Urzędzie 
Wojewódzkim w Rzeszowie) sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Dlatego też wydaje się 
prawdopodobne, że dopiero groźba cofnięcia licencji/zezwolenia skłoni ich do zapłaty 
nałożonych na nich kar.  
Powyższa zmiana nie rodzi skutków finansowych dla budżetu. 

37.  ponownej analizy wymaga dopuszczenie pobierania odcisków linii papilarnych za pomocą kart 
daktyloskopijnych w kontekście możliwości przeprowadzenia weryfikacji tożsamości w formie 
zautomatyzowanej; 

MAC Należy wskazać, iż nie zawsze 
warunki wykonywania przez 
funkcjonariuszy Straży Granicznej 
ustawowych zadań dają możliwość 
korzystania z weryfikacji tożsamości 
w formie zautomatyzowanej. 
Wówczas koniecznym jest pobieranie 
odcisków linii papilarnych ca pomocą 
kart daktyloskopijnych.   

38.  Odnośnie art. 435 ust. 1 pkt 3 przedmiotowego projektu proponuję rozszerzenie uzasadnienia 
o wyjaśnienie rozwiązania przyjętego w pkt 3. Zgodnie  z pkt. 2.1.3. rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 562/2006 z dnia 15 marca 2006 r. 
ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice 
(kodeks Graniczny Schengen) zasadą jest, że odprawy granicznej nie dokonuje się na 
pokładzie samolotu lub w bramce (gate). Tylko wyjątkowo jest to możliwe w przypadku 
zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego oraz ryzyka nielegalnej imigracji. 

MTBiGM Należy wyjaśnić, iż w art. 435 ust. 1 
pkt 3 uregulowany jest stan faktyczny, 
w który po dokonaniu kontroli 
granicznej w miejscu do tego 
wyznaczonym (nie na pokładzie 
statku powietrznego) zostanie wydana 
cudzoziemcowi decyzja o odmowie 
wjazdu, a z ustaleń dokonanych z 
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przewoźnikiem wynika, że statek 
powietrzny odlatuje np. za 15 min. 
Wówczas wydaje się decyzję, o której 
mowa w art. 435 ust. 1 pkt 3 i 
cudzoziemiec zostaje doprowadzony 
do statku powietrznego, którego ma 
zakaz opuszczania.   

39.  uzasadnienie do projektu wymaga uzupełnienia o przyczyny zmiany  organu nadającego 
Urzędowi do Spraw Cudzoziemców statut (aktualnie jest to Prezes Rady Ministrów, w 
projekcie zaś wskazany jest minister właściwy do spraw wewnętrznych); 

MAC Uwaga uwzględniona 

40.  W odnośniku 20) dotyczącym nowelizacji ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 
wykonawczy nie wskazano najnowszego dziennika ustaw zawierającego nowelizację - Dz. 
U. z 2012 r. poz. 908. Odnośnik dotyczący ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
postępowania karnego (Dz. U. Nr 98, poz. 855, późn. zm.) nie znajduje się przy pierwszym 
odesłaniu do niej w art. 370 ust. 2 Projektu, ale dopiero w art. 449 Projektu, co jest sprzeczne 
z § 158 ust. 1 5 i 6 Zasad techniki prawodawczej. Ponadto między odnośnikami 13) i 14) na 
stronie 247 Projektu znajdują się odnośniki 18) i 19). Z kolei w uzasadnieniu Projektu 
określenie „Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich” na stronach 14 i 16 
uzasadnienia powinno zostać zastąpione wyrażeniem „Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej”. 

M. 
Sprawiedliwości 

Uwaga uwzględniona 

41.  W uzasadnieniu do projektu w części odnoszącej się do zmiany ustawy o opłacie skarbowej 
należy dodatkowo wskazać, że zmiany te mają charakter dostosowawczy do projektowanych 
przepisów o cudzoziemcach. 

MF Uwaga uwzględniona 

42.  biorąc pod uwagę, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest dysponentem kont 
ubezpieczonych oraz instytucją (państwową jednostką organizacyjną), której będą 
udostępnianie dane przetwarzane w systemie Pobyt, niezbędnym wydaje się uczestnictwo 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w pracach legislacyjnych nad przedmiotową ustawą; 

MPiPS  ZUS jest organem nadzorowanym 
przez MPiPS 

43.  właściwe byłoby uzupełnienie Oceny skutków regulacji w pkt 1 – Podmioty objęte ustawą o 
ministra właściwego do spraw pracy. 

MPiPS Uwaga uwzględniona 

44.  projekt wymaga skonsultowania z wojewodami; MAC Uwaga uwzględniona 
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45.  Projekt ustawy wymaga zaopiniowania przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu 
Terytorialnego.  

 

MF Uwaga uwzględniona 

46.  W art. 33 projektu przewidziano, że cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, można – w szczególnie uzasadnionych przypadkach, 
ze względu na jego stan zdrowia – nie przekazywać do państwa trzeciego  
i że cudzoziemcowi temu w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia zapewnia się opiekę 
medyczną, której koszty są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest 
minister właściwy do spraw wewnętrznych. W Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do 
ww. projektu ustawy brak jest informacji, czy wprowadzenie tej regulacji nie wywoła 
dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. 

MF OSR zostanie uzupełniony o stosowną 
informację 

47.  Art. 47 w ust. 2 projektu, stanowi, że od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie mu 
zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego pobiera się 
odciski linii papilarnych. Z uwagi więc na fakt, że ww. propozycja jest rozwiązaniem 
nowym w stosunku do obowiązujących przepisów, w Ocenie Skutków Regulacji należy 
zawrzeć szczegółowe informacje odnośnie wpływu tej regulacji na sektor finansów 
publicznych. 

MF OSR zostanie uzupełniony o stosowną 
informację 

48.  Z projektowanego art. 443 ustawy - wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia  
12 października 1990 r. o Straży Granicznej – wynika, że Straż Graniczna zostanie 
obciążona nowym zadaniem, polegającym na rozpoznawaniu, zapobieganiu  
i wykrywaniu przestępstw i wykroczeń oraz ściganiu ich sprawców określonych w art. 189a 
Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające 
Kodeks karny, tj. dotyczących handlu ludźmi. W Ocenie Skutków Regulacji dołączonej do 
ww. projektu powinna zatem zostać przedstawiona informacja czy zmiana w ww. zakresie 
nie spowoduje dodatkowych skutków dla budżetu państwa. 

MF OSR zostanie uzupełniony o stosowną 
informację 

49.  Ponadto w Ocenie skutków regulacji dołączonej do projektu ustawy powinny być omówione 
skutki finansowe projektowanych zmian w ustawie o opłacie skarbowej.  
W przypadku, gdy zmiany skutkować będą obniżeniem wpływów budżetowych gmin 
(beneficjentów wpływów z tytułu opłaty skarbowej), należy oszacować skutki i wskazać 
źródła ich zrekompensowania, stosownie do art. 167 § 4 Konstytucji RP oraz art. 50 ust. 2 
ustawy o finansach publicznych. 

MF Nie przewiduje się takich zmian 

50.  uzupełnienie przedłożonej oceny skutków regulacji o przedstawienie: 

1) szczegółowych wyników konsultacji społecznych; 

2) kontekstu proponowanych zmian w postaci przedstawienia danych statystycznych 
i finansowych, obejmującego prezentację: 

 liczby cudzoziemców ubiegających się w ubiegłych latach o wjazd oraz 

KPRM Uwaga uwzględniona.. OSR zostanie 
uzupełniony. 
Uwaga nie może być uwzględniona w 
zakresie przedstawienia wpływu 
zniesienia kar administracyjnych w 
zakresie odpowiedzialności 
przewoźników na działalność 
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tych, którym tego wjazdu odmówiono wraz ze wskazaniem przyczyny 
odmowy; 

 liczby zatrzymanych cudzoziemców, którzy przekroczyli granicę wbrew 
przepisom, w tym odprowadzonych niezwłocznie do granicy; 

 liczby cudzoziemców zamieszkujących w strefie przygranicznej państw 
z którymi Polska ma umowę o małym ruchu granicznym oraz liczby 
przyznanych zezwoleń, odmów przyznania zezwolenia oraz unieważnień 
zezwoleń na przekraczanie granicy w małym ruchu granicznym; 

 liczby wydanych wiz (krajowych oraz Schengen) według celu wjazdu, 
liczby odmów wydania wizy  wraz z podaniem powodu, a także liczby 
wydanych zgód oraz odmów na przedłużenie okresu ważności wizy lub 
okresu pobytu oraz liczby cofniętych i unieważnionych wiz  wraz z 
podaniem powodu; 

 liczby wydanych zezwoleń na zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony według typów oraz odmów wydania zezwolenia lub jego 
cofnięć wraz z podaniem powodu; 

 liczby wydanych zezwoleń na osiedlenie się i zezwoleń na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE oraz odmów wydania zezwolenia lub jego cofnięć 
wraz z podaniem powodu; 

 liczby przeprowadzonych kontroli legalności pobytów cudzoziemców 
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; 

 liczby wydanych decyzji o wydaleniu cudzoziemca z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 
do opuszczenia tego terytorium; 

 liczby wykonań decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanych przez organy 
innych państw członkowskich UE; 

 kosztów dokonania wydaleń cudzoziemców wraz z wskazaniem źródeł ich 
pokrycia; 

 liczby wydanych zgód na pobyt tolerowany, odmów wydania zgody oraz 
cofnięć zgody; 

 liczby zatrzymań cudzoziemców, umieszczeń w strzeżonych ośrodkach 
i zastosowań aresztu dla cudzoziemców; 

przedsiębiorstw. Projekt nie 
przewiduje zniesienia kar 
administracyjnych dla przewoźników. 
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 liczby strzeżonych ośrodków oraz aresztów dla cudzoziemców, ich 
pojemności oraz liczby przebywających w nich cudzoziemców, a także 
informacji o kosztach ich funkcjonowania; 

 kosztów funkcjonowania systemów informatycznych w zakresie rejestrów 
cudzoziemców i ewidencji zaproszeń; 

 liczby cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej jest niepożądany; 

 kosztów wydawania dokumentów cudzoziemcom i źródeł ich pokrycia; 

 liczby osób oskarżonych oraz skazanych za zabór lub przewłaszczenie 
dokumentów wydawanych cudzoziemcom oraz liczby osób 
odpowiedzialnych za wykroczenia przewidziane w obecnym stanie 
prawnym; 

3) wpływu proponowanych zmian na efektywność realizacji zadań (w tym 
przedstawienie obowiązujących i planowanych terminów instrukcyjnych) oraz 
na obciążenie pracą organów i urzędów; 

4) wpływu zniesienia kar administracyjnych w zakresie odpowiedzialności 
przewoźników na działalność przedsiębiorstw; 

5) wpływu zmian dotyczących uzyskiwania pozwolenia na pracę na przedsiębiorców 
(w tym proponowanych zmian w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy); 

6) oszacowania zmiany dochodów sektora finansów publicznych w wyniku połączenia 
zezwolenia na czas oznaczony i zezwolenia na pracę w jedną procedurę i 
wyznaczenia opłaty skarbowej za jej przeprowadzenie w wysokości 440 zł. 

Dodatkowo proszę o załączenie syntetycznego podsumowania zmian w formie tabelarycznej, 
przedstawiającego zmiany instrumentach i procedurach przewidzianych w projekcie ustawy 
w stosunku do obecnego stanu prawnego. 

 


