
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 kwietnia 2012 r. Druk nr 79 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

oraz 

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 
PAŃSTWOWEJ 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2012 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 11 kwietnia 2012 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 
 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 25 i 26. 

 
 

 
 
 

 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Janusz Sepioł  (-) Ryszard Knosala 

 
 

michnie
Data publikacji



 ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 1, 4 i 25 należy głosować łącznie. 

Odrzucenie tych poprawek spowoduje odpowiednią modyfikację 

poprawki nr 18. 

 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

2)  w art. 1: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 53 w ust. 1 pkt 18 otrzymuje brzmienie: 

„18) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

lit. a rozporządzenia 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. 1–7), zwanego dalej 

rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002, z adnotacją 

„naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji 

projektu badawczego, zawarta z właściwą placówką 

naukową tego państwa, przewiduje przeprowadzenie badań 

naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej,”;”, 

b) w pkt 5: 

– w art. 63a skreśla się ust. 2, 

– w art. 63i wyrazy „o którym mowa w art. 63a ust. 2” zastępuje 

się wyrazami „który zamieszkiwał przez okres co najmniej 

18 miesięcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

(WE) nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, 

i zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać 

pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez 

okres dłuższy niż 3 miesiące”, 

– w art. 63n w pkt 1 po wyrazach "przez okres" dodaje się wyrazy 

"co najmniej" oraz wyrazy „dokumentu opatrzonego napisem 

„Niebieska Karta UE”” zastępuje się wyrazami „wydanego 

przez to państwo dokumentu pobytowego, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1030/2002, 

z adnotacją „Niebieska Karta UE””, 

c) w pkt 6, w pkt 6a wyrazy „dokumentu opatrzonego napisem 

„Niebieska Karta UE”” zastępuje się wyrazami „dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

(WE) nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE””; 

 

3)  w art. 1 w pkt 4, w pkt 6 skreśla się wyrazy „,wydanego na okres pobytu 

nie krótszy niż 1 rok”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

4)  w art. 1: 

a) po pkt 4 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 58 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i państw obszaru Schengen określa się na okres od 

6 miesięcy do 3 lat.”;”, 

b) po pkt 6 dodaje się pkt … i … w brzmieniu: 

„…) w art. 68 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i państw obszaru Schengen określa się na okres od 

6 miesięcy do 3 lat.”; 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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…) w art. 69 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i państw obszaru Schengen określa się na okres od 

6 miesięcy do 3 lat.”;”; 

 

5)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63a w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

– we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz „posiada”, 

– w lit. a wyrazy „umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy” 

zastępuje się wyrazami „jest stroną umowy o pracę lub 

przedwstępnej umowy o pracę”, 

– lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki 

w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym, w rozumieniu 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), 

c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,”, 

– w lit. d przed wyrazem „ubezpieczenie” dodaje się wyraz 

„posiada”, 

– skreśla się lit. e; 

– w lit. f przed wyrazem „zgodę” dodaje się wyraz „posiada”, 

b) w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się 

pkt 3 w brzmieniu: 

„3) roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub 

rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub 

w przedwstępnej umowie o pracę, nie będzie niższe niż 

minimalne wynagrodzenie określone w przepisach wydanych 

na podstawie art. 63o.”; 

 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 7 i 8. 

 

6)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie  

„1. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi 

wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych na lokalnym rynku pracy, następuje na podstawie 

informacji starosty właściwego ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i 

poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 

organizowanej dla pracodawcy.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przepis art. 88c ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 90 ust. 1 tej ustawy 

stosuje się odpowiednio.”; 

 

Poprawka sen. 
A. Świeykowskiego 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 7 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

 

7)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63b: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie  

„1. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi 

wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych na lokalnym rynku pracy, następuje na podstawie 

informacji starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych 

i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji 

organizowanej dla pracodawcy.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

Poprawka  
KPCPP 
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"4. Przepis art. 88c ust. 2 oraz przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 90 ust. 1 stosuje się odpowiednio.”; 

 

8)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63b ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi 

wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

na lokalnym rynku pracy, następuje na podstawie informacji starosty 

właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry 

bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku 

rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.”; 

 

Poprawka  
KSTAP 

9)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63d pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) zawód, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę lub rodzaj pracy, 

która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie zawodów 

i rodzajów pracy, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy;”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63d: 

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi 

przepisami;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy.”; 

 

 

 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 11 wyklucza głosowanie poprawki nr 12. 

 

11)  w art. 1 w pkt 5: 

a) skreśla się art. 63f, 

b) w art. 63g w ust. 1 w pkt 7 kropkę na końcu zastępuje się 

średnikiem oraz dodaje się pkt 8–18 w brzmieniu: 

„8) udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, azylu lub korzysta 

z ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej, lub nadano mu 

status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;  

10) udzielono mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

11) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy Schengen wydanej w celu, o którym mowa 

w art. 26 ust. 1 pkt 26, upoważniającej tylko do wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej; 

12) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 

o którym mowa w art. 53a ust. 2;  

13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu 

decyzji zawierającej orzeczenie o wydaleniu lub 

o zobowiązaniu do opuszczenia tego terytorium i nie upłynął 

jeszcze termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku 

przedłużenia tego terminu; 

14) został zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub 

w areszcie w celu wydalenia, lub został zastosowany w 

stosunku do niego środek zapobiegawczy  w postaci zakazu 

opuszczania kraju, lub gdy cudzoziemca pozbawiono wolności 

wskutek wykonania orzeczenia sądowego;  

15) ubiega się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, 

o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18, lub posiada takie 

zezwolenie;  

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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16) jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 

gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest 

czasowo oddelegowany przez pracodawcę, w celu świadczenia 

usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

17) jest pracownikiem sezonowym;  

18) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zobowiązań określonych w umowie międzynarodowej, 

dotyczącej ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych 

kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową 

lub inwestycjami.”; 

 

12)  w art. 1 w pkt 5: 

a) w art. 63f wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, gdy:”, 

b) art. 63f oznacza się jako art. 63s; 

 

Poprawka 
KSTAP 

13)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63g w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „na czas 

oznaczony” dodaje się wyrazy „, o którym mowa w art. 63a”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

14)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63h skreśla się ust. 3; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

15)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63k: 

a) w ust. 1 po wyrazach „powiadomić wojewodę” dodaje się wyrazy 

„właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu 

cudzoziemca”, 

b) w ust. 2 po wyrazach „aktualnego pobytu” dodaje się wyraz 

„cudzoziemca”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

16)  w art. 1 w pkt 5: 

a) art. 63o otrzymuje brzmienie: 

„Art. 63o. Minister właściwy do spraw wewnętrznych 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, 

w drodze rozporządzenia wysokość minimalnego wynagrodzenia 

dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, w taki 

sposób, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia nie była niższa 

niż równowartość 150% średniego rocznego wynagrodzenia brutto 

w Rzeczypospolitej Polskiej obliczanego na podstawie 

komunikatów Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

ogłaszanych w danym roku na podstawie art. 20 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.).”, 

b) skreśla się art. 63p; 

 

17)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63r po wyrazach „stosuje się” dodaje się wyraz 

„odpowiednio”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

18)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63r po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy 

„art. 58 ust. 4–6,”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 
 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 19 wyklucza głosowanie poprawki nr 20. 

 

19)  w art. 1 w pkt 5: 

a) w art. 63r skreśla się wyrazy „oraz art. 63 ust. 1”, 

b) po art. 63r dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, 

wdrodze rozporządzenia: 

1) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, 

z uwzględnieniem danych dotyczących cudzoziemca, o których 

mowa w art. 12, w zakresie niezbędnym do udzielenia 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a, oraz danych, o których mowa w art. 60 ust. 4; 

Poprawka  
KPCPP 
poparta przez 
połączone komisje 
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2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do 

wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, o którym mowa w art. 63a; 

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a 

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania 

o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 

o którym mowa w art. 63a. ”; 

 

20)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63r wyrazy „art. 63 ust. 1” zastępuje się wyrazami 

„przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 63 ust. 1”; 

 

Poprawka 
KSTAP 

21)  w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 72 w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a;”;”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

22)  w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 1a wyrazy „przepisy polskiego prawa 

wymagają od cudzoziemca” zastępuje się wyrazami „cudzoziemiec jest 

obowiązany do”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga:  

Przyjęcie poprawki nr 23 wyklucza głosowanie poprawki nr 24. 

 

23)  w art. 1 w pkt 10, w art. 93a w ust. 1 wyrazy „tej decyzji, 

a w szczególności pouczenia dotyczącego prawa do odwołania” 

zastępuje się wyrazami „podstawy prawnej decyzji, rozstrzygnięcia oraz 

pouczenia, czy i w jakim trybie służy od niej odwołanie”; 

 

Poprawka 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

24)  w art. 1 w pkt 10, w art. 93a w ust. 1 skreśla się wyrazy 

„, a w szczególności pouczenia dotyczącego prawa do odwołania”; 

 

 

Poprawka  
KPCPP 
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25)  po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. …. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.) w art. 48 w ust. 3 dodaje się 

zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru 

Schengen określa się na okres od 6 miesięcy do 3 lat.”.”; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

26)  w art. 2, pkt 11a otrzymuje brzmienie: 

„11a) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie 

na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji, o którym mowa w art. 63a 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;”. 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KSTAP 
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


