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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 października 2017 r. 

 

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 642) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 

2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858 i 1543)  

 

 
1)

 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

1) dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego 

uznawania decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 

02.06.2001, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107); 

2) 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. Urz. WE L 187 z 10.07.2001, str. 45; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 19, t. 4, str. 160); 

3) dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia 

rodzin (Dz. Urz. UE L 251 z 03.10.2003, str. 12, z późn. zm.); 

4) dyrektywy Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w 

przypadkach tranzytu do celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 

06.12.2003, str. 26, z późn. zm.); 

5) dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli 

państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 16 z 

23.01.2004, str. 44, z późn. zm.); 

6) 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 (Dz. Urz. UE L 261, z 06.08.2004, str. 

19, z późn. zm.); 

7) 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 (Dz. 

Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12, z późn. zm.); 
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8) dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej 

procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań 

naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15, z późn. zm.); 

9) 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 (Dz. 

Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98); 

10) 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 (Dz. Urz. UE L 155 z 18.06.2009, str. 17); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. 

przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec 

pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich 

(Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24, z późn. zm.); 

12) 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, zastępującej decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE L 101 z 

15.04.2011, str. 1, z późn. zm.); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/51/UE z dnia 11 maja 2011 r. 

zmieniającej dyrektywę Rady 2003/109/WE w celu rozszerzenia jej zakresu na osoby 

objęte ochroną międzynarodową (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 

132 z 19.05.2011, str. 1); 

14) 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); 

15) 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, z późn. zm.). 

16) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w 

sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w 

charakterze pracownika sezonowego (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375)[.] 

<17) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 

r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014, 

str. 1).> 
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Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   azyl - azyl w rozumieniu art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 

680, z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 1004, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 783); 

2)   cudzoziemiec - każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego; 

3)   dokument podróży - dokument uznany przez Rzeczpospolitą Polską, uprawniający do 

przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski 

lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego 

lub obcą władzę o charakterze państwowym; 

4)   doświadczenie zawodowe - doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w 

danym zawodzie; 

5)   granica - granicę Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1-3 ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 930 i 1336 

oraz z 2016 r. poz. 904); 

<5a) grupa przedsiębiorstw – co najmniej dwie osoby prawne lub jednostki 

organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność 

prawną, prowadzące działalność gospodarczą, które: 

a) są powiązane ze sobą w sposób odpowiadający relacji spółki dominującej i spółki 

zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577) lub 

b) pozostają z inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w takich stosunkach 

prawnych, że wynika z nich podstawa do wywierania przez tę osobę prawną lub 

jednostkę organizacyjną decydującego wpływu na ich działalność, z użyciem 

tożsamych wzorców i prawideł zarządzania; 

5b) jednostka przyjmująca – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której jest przenoszony 

pracownik wewnątrz przedsiębiorstwa, i która: 

a) jest w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego 

będącego przedsiębiorcą zagranicznym lub 

b) należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty;> 
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6)   kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych - kwalifikacje uzyskane 

w wyniku ukończenia z wynikiem pozytywnym, poświadczonego dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwy organ programu studiów 

wyższych, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za 

instytucję szkolnictwa wyższego przez państwo, w którym ma ona siedzibę, pod 

warunkiem że czas trwania studiów niezbędny do ich uzyskania wynosi co najmniej 3 

lata; 

7)   mały ruch graniczny - wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do 

których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia 

Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), i ich pobyt 

na tym terytorium; 

<7a) mobilność – uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w jednostce 

przyjmującej mającej siedzibę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej w 

charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikające 

z posiadania ważnego dokumentu pobytowego, 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, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, 

rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1030/2002”, 

z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 

niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego uprawnienia; 

7b) mobilność krótkoterminowa – korzystanie z mobilności przez okres do 90 dni w 

dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej; 

7c) mobilność długoterminowa – korzystanie z mobilności przez okres przekraczający 90 

dni w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej;> 

8)   naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w 

Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, 

umożliwiający dostęp co najmniej do studiów doktoranckich; 
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9)   ochrona czasowa - ochronę w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  ochrona uzupełniająca - ochronę w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11)  państwa obszaru Schengen - państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen; 

12)  powrót - powrót cudzoziemca do kraju jego pochodzenia, państwa tranzytu lub innego 

państwa trzeciego, do którego zdecydował się powrócić i przez które został przyjęty; 

<12a) pracodawca macierzysty – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą 

osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą siedzibę poza 

terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) – stron umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która 

zatrudnia pracownika przenoszonego do jednostki przyjmującej przed jego 

przeniesieniem wewnątrz przedsiębiorstwa i w czasie tego przeniesienia;> 

13)  pracodawca użytkownik - pracodawcę użytkownika w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

360); 

<13a) pracownik odbywający staż – cudzoziemca posiadającego dyplom ukończenia 

studiów wyższych, który zostaje przeniesiony do jednostki przyjmującej w celu 

rozwoju zawodowego, w tym związanego z przygotowaniem do objęcia w przyszłości 

stanowiska u pracodawcy macierzystego lub w grupie przedsiębiorstw, lub odbycia 

szkolenia w zakresie technik lub metod prowadzenia działalności gospodarczej i 

który w czasie trwania przeniesienia otrzymuje wynagrodzenie; 

13b) przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa – czasowe oddelegowanie cudzoziemca, 

którego miejsce pobytu w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139a ust. 1, znajduje się poza terytorium państw członkowskich 

Unii Europejskiej, przez pracodawcę macierzystego do jednostki przyjmującej oraz 

korzystanie z mobilności;> 

14)  przewoźnik - osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej zajmującą się zarobkowo przewozem osób drogą powietrzną, morską 

lub lądową; 

15)  sieć telekomunikacyjna - sieć w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1489 i 1579); 
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<15a) specjalista – cudzoziemca pracującego w ramach grupy przedsiębiorstw, 

posiadającego kluczową i specyficzną wiedzę dla obszarów działania jednostki 

przyjmującej, jej technik lub zarządzania nią, opartą na wysokich kwalifikacjach, w 

tym odpowiednim doświadczeniu zawodowym;> 

16)  status uchodźcy - status w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego - teren lotniska międzynarodowego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozciągający się między pokładem 

statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, obejmujący także płytę oraz 

pomieszczenia lotniska; 

18)  szkolenie zawodowe - zorganizowany proces dydaktyczny mający na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności, kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

19)  urządzenia telekomunikacyjne - urządzenia telekomunikacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 

46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

20)  wiza - wizę Schengen lub wizę krajową; 

21)  wiza krajowa - wizę, o której mowa w art. 18 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 (Dz. Urz. UE L 239 z 

22.09.2000, str. 19, z późn. zm.), wydaną przez organ polski; 

22)  wiza Schengen - wizę, o której mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, 

z późn. zm.); 

23)  wykonywanie pracy - wykonywanie pracy przez cudzoziemca w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691, 868, 1265 i 1579): 

24)  wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - wykonywanie 

pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi 

kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami 

stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za 

wynagrodzeniem; 
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25)  wyższe kwalifikacje zawodowe - kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów 

wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie 

porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów 

wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy 

stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2016 r. poz. 380, 585 i 1579). 

 

<Art. 9a. 

Termin na złożenie pisma w sprawach uregulowanych w ustawie przez cudzoziemca 

umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców uważa się za 

zachowany, jeżeli pismo zostało złożone w administracji tego ośrodka lub aresztu 

przed upływem terminu.> 

Art. 10. 

W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy nie stosuje się art. 73 § 1 i 

1a, [art. 79 § 2] <art. 79> oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli 

cudzoziemiec będący stroną postępowania przebywa za granicą i nie ustanowił 

pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 22. 

1. Do zadań Szefa Urzędu należy: 

1) wydawanie decyzji i postanowień w pierwszej instancji oraz rozpatrywanie odwołań 

od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez inne organy 

w sprawach uregulowanych: 

a) w niniejszej ustawie, 

b) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) w ustawie 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. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 

oraz z 2016 r. poz. 904); 

2) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie spraw należących do kompetencji 

Szefa Urzędu; 
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3) przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, informacji dotyczących podstawy 

prawnej i faktycznej wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen do celów 

określonych w art. 25 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, zwanej dalej "Konwencją 

Wykonawczą Schengen"; 

4) kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w ustawach 

wymienionych w pkt 1; 

5) przekazywanie właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

na ich wniosek, informacji o pobycie czasowym cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 144, jeżeli zamierza on na 

terytorium tych państw kontynuować lub uzupełnić studia podjęte na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

[6) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do przekazywania organom innych 

państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o: 

a) udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, 

b) odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy lub cofnięciu zezwolenia 

na pobyt czasowy cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 

lub członkowi rodziny tego cudzoziemca, 

c) udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy 

posiada on takie zezwolenie udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej;] 

<6) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach: 

a) przekazywania organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o: 

– udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi posiadającemu 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
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– odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy lub cofnięciu takiego 

zezwolenia cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, lub członkowi rodziny tego cudzoziemca, 

– udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

gdy posiada on takie zezwolenie udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, 

b) uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o: 

– udzieleniu zezwolenia pobytowego przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, 

– odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia pobytowego lub cofnięciu takiego 

zezwolenia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej cudzoziemcowi 

posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

członkowi rodziny tego cudzoziemca, 

– udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy posiada on zezwolenie 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE;> 

7) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 

rozporządzenia 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, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1931/2006", oraz przekazywanie właściwym organom państw stosujących to 

rozporządzenie oraz Komisji Europejskiej informacji przechowywanych w rejestrze 

przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie 

tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006; 

8) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach: 

a) udzielania informacji o długości pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 

w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, gdy informacje te są niezbędne do 

uzyskania przez niego statusu rezydenta długoterminowego UE w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, 
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b) uzyskiwania informacji o długości pobytu cudzoziemca w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobytowego, 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, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1030/2002"], z adnotacją "Niebieska Karta UE", gdy informacje 

te są niezbędne do obliczania długości pobytu uprawniającego do uzyskania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, 

c) udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o udzieleniu 

lub odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej cudzoziemcowi posiadającemu w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, z adnotacją "Niebieska Karta UE", 

d) uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o 

udzieleniu lub odmowie udzielenia cudzoziemcowi, który posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "Niebieska Karta 

UE", 

e) udzielania Komisji Europejskiej informacji w zakresie danych statystycznych 

dotyczących liczby obywateli państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji lub którym cofnięto to zezwolenie, oraz liczby członków rodziny takich 

obywateli, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z 

rodziną; 

<8a) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do celów korzystania 

przez cudzoziemców z mobilności w sprawach: 

a) udzielania informacji organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej o 

udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 

długoterminowej, 
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b) udzielania informacji organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej o 

cofnięciu  zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa cudzoziemcowi, który korzysta z 

mobilności w tych państwach, 

c) uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o 

wydaniu cudzoziemcowi, który posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa, dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „mobile ICT”, 

d) uzyskiwania od organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o cofnięciu cudzoziemcowi, który posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z 

mobilności długoterminowej, dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, 

e) przyjmowania zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1, 

f) przyjmowania zawiadomień o zamiarze korzystania z mobilności w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej przez cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa oraz przyjmowania informacji o sprzeciwie państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wobec wykonywania pracy przez tego 

cudzoziemca na terytorium tego państwa, 

g) przekazywania Komisji Europejskiej danych statystycznych dotyczących liczby:  

– cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,  

– cudzoziemców, którym udzielono po raz pierwszy zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu korzystania z mobilności długoterminowej, 

– cudzoziemców, którym cofnięto zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej,  

– zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1, 

h) udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach dotyczących 

mobilności;> 



- 12 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

9) przekazywanie do organów wizowych w Rzeczypospolitej Polskiej informacji i 

dokumentów, o których mowa w art. 16 ust. 3 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 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 60, z późn. zm.), zwanego dalej "[rozporządzeniem nr 767/2008] 

<rozporządzeniu nr 767/2008 (WE)>"; 

10) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do: 

a) występowania, na wniosek wojewody, do właściwego organu innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej o udzielenie informacji, czy cudzoziemiec nadal 

posiada ochronę międzynarodową w tym państwie członkowskim, 

b) przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

na ich wniosek, informacji, czy cudzoziemiec nadal posiada ochronę międzynarodową 

w Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o udzieleniu cudzoziemcowi ochrony międzynarodowej lub przejęciu 

odpowiedzialności za ochronę międzynarodową, w przypadku gdy cudzoziemiec 

posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

10a)  pełnienie funkcji: 

a) punktu kontaktowego do udzielania innym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej informacji w sprawach udzielania ochrony międzynarodowej oraz 

pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

b) organu wyznaczonego do celów określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu 

skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 

kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z 

państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w 

sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw 

członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz 

zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję 
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ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w 

Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) (Dz. 

Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 1), o którym mowa w art. 27 ust. 2 tego 

rozporządzenia, z wyłączeniem obowiązków wynikających z art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 

1 i 2 tego rozporządzenia; 

11) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

2. Szef Urzędu jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w 

ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 25. 

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany: 

1) uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu; 

2) posiadać oraz okazać na żądanie: 

a) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) lub 

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 podróży powrotnej 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, 

b) środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający 

możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. 

<1a. Cudzoziemiec, który przekraczając granicę wjeżdża na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z mobilności w związku z posiadaniem 



- 14 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

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

1030/2002, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia dodatkowo kopię 

wysłanego zawiadomienia, o którym mowa w art. 139n ust. 1, lub pismo jednostki 

przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w 

którym podaje się, co najmniej, okres korzystania z mobilności na tym terytorium 

oraz adres jednostki przyjmującej.> 

2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w 

celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 

lit. a realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej 

kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego 

ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć 

podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej 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. 

3. Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość 

uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających 

granicę: 

1) na podstawie: 

a) umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku 

posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie 

organy państwowe lub instytucje publiczne, lub 

b) wizy w celu repatriacji, lub 

c) wizy w celu wykonywania pracy, lub 

ca)  wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, lub 

cb)  wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, lub 

d) wizy w celu korzystania z ochrony czasowej, lub 

[e) wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, lub] 

<e) wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin, lub> 



- 15 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

f) karty pobytu, lub 

g) wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub 

2) w związku z niesieniem pomocy charytatywnej, lub 

3) w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej. 

4. Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a lub ust. 2, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada 

odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową. 

5. Kontroli dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu, środków 

finansowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, dokonuje 

funkcjonariusz Straży Granicznej podczas przekraczania przez cudzoziemca granicy. 

 

Art. 28. 

1. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy: 

1) nie posiada ważnego dokumentu podróży, ważnej wizy lub innych ważnych 

dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do 

pobytu na tym terytorium, lub 

2) nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a albo art. 25 ust. 2, 

lub 

3) wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen 

wynoszący 90 dni w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej, lub 

4) nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków 

planowanego pobytu, lub 

5) nie posiada wystarczających środków finansowych w wysokości uzależnionej od 

czasu trwania i celu planowanego pobytu lub środków finansowych na podróż 

powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 

albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z 

prawem, lub 

6) posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument 

uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym 

terytorium, lub 
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7) jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, lub 

9) jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, lub 

10) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który: 

1) posiada wizę Schengen wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

2)  podczas kontroli granicznej: 

a) zadeklarował zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, lub 

3) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1. 

[3. Przepisów ust. 1 pkt 2-6 i pkt 8-10 nie stosuje się do cudzoziemca, który przejeżdża przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem w przypadkach, o których mowa w art. 5 

ust. 4 lit. a rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 

marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób 

przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1, z 

późn. zm.), zwanego dalej "kodeksem granicznym Schengen".] 

<3. Przepisów ust. 1 pkt 1–6 i 8–10 nie stosuje się do cudzoziemca, który przejeżdża 

przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem w przypadku, o którym mowa 

w art. 6 ust. 5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 

z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ 

osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 

1, z późn. zm.), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”.> 

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 90 dni. 

5. Przepisów ust. 1 pkt 3-5 nie stosuje się do cudzoziemców będących członkami załóg 

statków morskich przypływających do polskich portów morskich, przekraczających 
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granicę w celu zejścia na ląd i pobytu w granicach miasta portowego oraz gmin z nim 

graniczących w trakcie pobytu statku w porcie. 

6. Wyłącznej podstawy do odmowy wjazdu cudzoziemcowi nie mogą stanowić okoliczności, 

o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 3 - w przypadku cudzoziemca, który posiada wizę krajową lub wizę Schengen 

upoważniającą tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na 

tym terytorium; 

2) pkt 8 - w przypadku cudzoziemca, który posiada wizę krajową, kartę pobytu lub wizę 

Schengen upoważniającą tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

pobytu na tym terytorium. 

<7. Przepisu:  

1) ust. 1 pkt 1 – w zakresie, w jakim odnosi się do braku posiadania ważnej wizy lub 

innych ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, 

2) ust. 1 pkt 3 

– nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej. 

8. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który bezpośrednio przed 

wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystał z mobilności w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, które zażądało opuszczenia swojego 

terytorium, jeżeli posiadana przez niego karta pobytu z adnotacją „ICT” utraciła 

ważność.> 

Art. 32. 

1. W przypadku, o którym mowa w [art. 5 ust. 4 lit. c] <art. 6 ust. 5 lit. c> kodeksu 

granicznego Schengen, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni. 

2. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zostało udzielone cudzoziemcowi, którego 

dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, 

Komendant Główny Straży Granicznej informuje o udzieleniu tego zezwolenia właściwy 

organ innego państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu danych do tego systemu. 

3. W sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 
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Art. 51. 

1. Wpisane do ewidencji zaproszeń zaproszenie jest ważne we wskazanym w nim okresie, na 

jaki zapraszający zaprosił cudzoziemca, nie dłuższym niż 1 rok. 

2. Zaproszenie wpisuje się do ewidencji zaproszeń na wniosek zapraszającego, złożony na 

formularzu zawierającym: 

1) dane i informacje, o których mowa w art. 54 pkt 1, 2 i 4-8; 

2) informację o: 

a) liczbie cudzoziemców zaproszonych w ciągu roku poprzedzającego złożenie wniosku 

o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń, 

b) możliwościach majątkowych i zarobkowych zapraszającego, 

c) warunkach zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca; 

3) zobowiązanie zapraszającego do pokrycia kosztów związanych z pobytem 

cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia i ewentualnego leczenia, 

pokrycia kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo 

kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz 

kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

4) poprzednie nazwiska zapraszanego cudzoziemca; 

5) imię ojca zapraszanego cudzoziemca; 

6) informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 767/2008[.] <;> 

<7) pouczenie o tym, że zaproszenie nie jest dokumentem uprawniającym do podjęcia 

pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) pisemne oświadczenie zapraszającego, pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

składanie fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe.> 

3. Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń dokonuje wojewoda właściwy ze względu na 

miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego. 

 

Art. 52. 

[1. Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń odmawia albo unieważnia ten wpis 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego, w 

drodze decyzji.] 

<1. Wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń odmawia wojewoda właściwy ze 

względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zapraszającego, w drodze decyzji.> 
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<1a. Wpis zaproszenia do ewidencji zaproszeń unieważnia wojewoda, który dokonał 

tego wpisu, w drodze decyzji.> 

2. Wojewoda wydaje decyzję o unieważnieniu wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń z 

urzędu albo na wniosek zapraszającego, złożony co najmniej 7 dni przed [wydaniem wizy] 

<rozpoczęciem okresu ważności zaproszenia>. 

3. Zaproszenie traci ważność w dniu, w którym decyzja, o której mowa w ust. 2, stała się 

ostateczna. 

<Art. 55a. 

W postępowaniu w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń albo 

unieważnienia wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń stroną postępowania jest 

wyłącznie zapraszający.> 

 

Art. 56. 

 W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z wystawionego 

zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą dochodzić od zapraszającego, w 

postępowaniu przed sądem, zwrotu poniesionych kosztów, o których mowa w art. 51 ust. 

2 pkt 3, wynikających z wykonywania przez te podmioty ich ustawowych 

obowiązków<,> <z wyjątkiem kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu>. 

 

Art. 60. 

1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu: 

1) turystycznym; 

2) odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 

3) udziału w imprezach sportowych; 

4) prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)  wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

5a)  wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 

miesięcy w roku kalendarzowym; 

6)  wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a; 
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7) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach; 

8) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub 

organizacji międzynarodowej; 

9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; 

10) szkolenia zawodowego; 

11) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10; 

12) dydaktycznym; 

13) prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

14) tranzytu; 

15) tranzytu lotniczego; 

16) leczenia; 

17) dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

przebywania z nim; 

18) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy 

humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej; 

19)  (uchylony); 

19a)  przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej 

rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały 

uzyskanego na podstawie Karty Polaka; 

20) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; 

21) repatriacji; 

22) korzystania z ochrony czasowej; 

23) przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe; 

24) realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; 

<24a)  realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;> 

[25) innym niż określone w pkt 1-24.] 

<25) innym niż określone w pkt 1–24a.> 

2. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1: 
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1) pkt 8 - może być wydana w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa; 

2) pkt 14 lub 15 - może być wydana tylko jako wiza Schengen; 

3)  pkt 19a-22 - może być wydana tylko jako wiza krajowa. 

 

Art. 65. 

1. Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna z 

poniższych przesłanek: 

1) obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

2) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, lub 

3) nie posiada on wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa 

pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli 

pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem, 

lub 

4) nie posiada on ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 lit. a, lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2, lub 

5) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6) dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 77 ust. 5, z 

wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, zostało 

pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca, lub 

7) w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej: 

a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 

lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub 

b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu 

użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub 

8) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, lub 

9) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy[.] <,> <lub> 

<10) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez 

cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne 

okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż 

deklarowany.> 

2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn 

uzasadniających jej wydanie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu 

zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało 

wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen. 

<3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów 

wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich, w tym kontynuacja lub 

uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

4. Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca, o którym 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d.> 

 

Art. 66. 

1. Wizę krajową wydaje albo odmawia jej wydania konsul. 

2. Wizę Schengen wydaje na granicy lub odmawia jej wydania komendant placówki Straży 

Granicznej. 

3. Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca, składany przez niego na formularzu. 

<3a. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 24 i 24a, wydaje się niezwłocznie, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 67.> 

4. Wizę krajową wydaje członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa 

obcego lub innej osobie zrównanej z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a 

także członkom ich rodzin, lub odmawia im jej wydania: 

1) minister właściwy do spraw zagranicznych albo 

2) konsul. 
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5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę krajową, o której mowa w ust. 4, 

na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji 

dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy. 

6. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 6, wydaje lub odmawia jej 

wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w 

przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - konsul, którego siedziba znajduje się w 

danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego 

zamieszkania. 

7.  Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, wydaje lub odmawia jej 

wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w 

przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - konsul, którego siedziba znajduje się w 

danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego 

zamieszkania. 

Art. 67. 

1. Jeżeli wydanie wizy Schengen wymaga zasięgnięcia opinii centralnego organu innego 

państwa obszaru Schengen zgodnie z art. 22 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 

konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen występuje za pośrednictwem 

Szefa Urzędu o wyrażenie opinii do właściwego organu tego państwa. 

2. Szef Urzędu, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w sprawie, o której mowa w 

ust. 1, informuje konsula, czy centralny organ innego państwa obszaru Schengen 

sprzeciwił się wydaniu wizy Schengen. [Jeżeli centralny organ innego państwa obszaru 

Schengen nie sprzeciwił się wydaniu wizy Schengen, Szef Urzędu nie udziela informacji.] 

 

Art. 98. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się albo - w przypadkach, o których 

mowa w art. 160, art. 181 i art. 187 - można udzielić na jego wniosek, jeżeli spełnia 

wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu, a okoliczności, które są 
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podstawą ubiegania się o to zezwolenie, uzasadniają jego pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

<1a. Zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1, udziela się na 

wniosek jednostki przyjmującej.> 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 

 

Art. 99. 

1. [Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt czasowy, gdy:] 

<Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego 

zezwolenia:> 

[1) udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE lub] 

<1) posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE lub> 

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen 

upoważniającej tylko do wjazdu na to terytorium wydanej w celu, o którym mowa w 

art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy, udzielonego w przypadkach, o których mowa w art. 181 ust. 1, lub 

[4) udzielono mu zgody na pobyt tolerowany, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadano mu status uchodźcy w 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub] 

<4) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt 

tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w związku z 

udzieleniem mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub 

nadaniem mu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub> 

5)  ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub o udzielenie azylu, lub 

6) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 

cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu 

opuszczania kraju, lub 
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7) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub 

[8) został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu 

określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku 

przedłużenia tego terminu, lub] 

<8) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został 

zobowiązany do powrotu, i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu 

określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku 

przedłużenia tego terminu, lub> 

9) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o 

których mowa w art. 299 ust. 6, lub 

10) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej[,] <.> [lub] 

[11) przy składaniu wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy nie złożył 

odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego 

obowiązany.] 

<1a. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy przy składaniu 

wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia albo w terminie, o którym mowa w art. 106 

ust. 5, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.> 

2. Przepisu ust. 1 pkt 10 nie stosuje się w przypadku wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. 

 

Art. 100. 

1. Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy odmawia się cudzoziemcowi, gdy: 

1) nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na 

deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to 

zezwolenie, nie uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez 

okres dłuższy niż 3 miesiące lub 

2) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany, lub 

3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, lub 

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego <lub zobowiązania wynikające z 
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postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych obowiązujących 

Rzeczpospolitą Polską>, lub 

5) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy: 

a) złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 

lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub 

b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu 

użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub 

6) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub 

wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

7) nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa, lub 

8) podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 

2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie 

wyraża zgody na to leczenie, lub 

9) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub przebywa na tym terytorium nielegalnie. 

<1a. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, cudzoziemcowi można udzielić 

zezwolenia na pobyt czasowy z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało 

wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen, jeżeli zaistniały poważne przyczyny 

uzasadniające udzielenie tego zezwolenia, a w szczególności względy humanitarne 

lub wynikające z zobowiązań międzynarodowych. 

1b. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a, wojewoda lub Szef Urzędu w drugiej 

instancji: 

1) zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji; 

2)  informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ 

innego państwa obszaru Schengen o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 

czasowy.> 

[2. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w 

przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 113, jeżeli wniosek o 

udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem roku od upływu 

okresu ważności poprzedniego zezwolenia.] 
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<2. Cudzoziemcowi można odmówić udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy 

w przypadku niewykonania obowiązku, o którym mowa w art. 113, jeżeli wniosek o 

udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy złożył przed upływem 1 roku od 

upływu okresu ważności poprzedzającego go zezwolenia albo od dnia, w którym 

decyzja o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy stała się ostateczna.> 

 

[Art. 104. 

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela, odmawia jego udzielenia albo cofa je wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.] 

 

<Art. 104. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy, z zastrzeżeniem przepisu art. 139i ust. 1, udziela lub 

odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 

cudzoziemca, w drodze decyzji. 

2. Zezwolenie na pobyt czasowy cofa wojewoda, który go udzielił, w drodze decyzji. 

3. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, 

zezwolenie to cofa wojewoda, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia 

w pierwszej instancji.> 

Art. 105. 

1. Cudzoziemiec <,> <z zastrzeżeniem przepisu art. 139l ust. 1,> składa wniosek o 

udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu 

jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[2. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez 

cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 

dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.] 

<2. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie został złożony przez 

cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 

nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.> 

3. W przypadku cudzoziemca będącego: 

1) osobą małoletnią - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy składają 

rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z 

ustanowionych przez sąd opiekunów; 
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2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt 

czasowy składa opiekun ustanowiony przez sąd; 

3) osobą małoletnią bez opieki - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy 

składa kurator. 

[4. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi 

będącemu osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.] 

<4. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi 

będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, 

jest wymagana jego obecność. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 106. 

1. [Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec składa na formularzu 

zawierającym:] 

 <Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwoleń, 

o których mowa w art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1, cudzoziemiec składa na 

formularzu zawierającym:> 

1)  dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13, w zakresie niezbędnym 

do wydania zezwolenia; 

2)  (uchylony); 

3)  (uchylony); 

4)  (uchylony); 

5)  (uchylony); 

6) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o płci, obywatelstwie i miejscu 

zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o 

ubieganiu się przez nich o zezwolenie na pobyt czasowy oraz o tym, czy pozostają na 

utrzymaniu cudzoziemca; 

7) informację o poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) informację o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie ostatnich 5 

lat; 

9)  (uchylony); 

10) informację o środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca; 
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11) informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym; 

12) informację o deklarowanym celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

13) informację o zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku lub w 

areszcie dla cudzoziemców, zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary 

pozbawienia wolności lub jego tymczasowym aresztowaniu; 

14) informację o zobowiązaniach cudzoziemca wynikających z orzeczeń sądowych, 

postanowień i decyzji administracyjnych, w tym o zobowiązaniach alimentacyjnych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza tym terytorium; 

15) wzór podpisu cudzoziemca; 

16)  pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych [oświadczeń] <zeznań>, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

1a. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez 

pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 

akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył wyrazy <lub 

prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez 

komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta>, składając wniosek o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego wypełniony przez podmiot 

powierzający mu wykonywanie pracy załącznik zawierający: 

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i pracodawcy 

użytkownika: 

a) nazwę lub imię i nazwisko, 

b) adres siedziby lub miejsce zamieszkania, 

c) podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze, a w 

przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - nazwę 

dokumentu tożsamości, serię i numer, 

d) numer PESEL, 

e) numer REGON; 

2) informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi: 

a) stanowisko lub rodzaj pracy, 
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b) miejsce wykonywania pracy, 

c) podstawę prawną wykonywania pracy, 

d) wymiar czasu pracy, 

e) wysokość wynagrodzenia, 

f) zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy, 

g) okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy lub pracodawca użytkownik 

chce powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy; 

[3) oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy o niekaralności za 

przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art. 117 pkt 1.] 

<3) oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, w przedmiocie 

niekaralności za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art. 117 pkt 1.> 

1b. W przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1a pkt 3, składa osoba działająca w imieniu i na rzecz tego podmiotu. 

1c. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składając wniosek 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego załącznik zawierający 

informację o: 

1) posiadanych przez cudzoziemca wyższych kwalifikacjach zawodowych niezbędnych do 

wykonywania pracy; 

2) zamieszkiwaniu przez cudzoziemca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu 

pobytowego z adnotacją "Niebieska Karta UE". 

2. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec przedstawia 

ważny dokument podróży i dołącza do wniosku: 

1) aktualne fotografie; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego 

dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny 

dokument potwierdzający tożsamość. 
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4. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się 

odciski linii papilarnych. 

<5. W przypadku gdy z przyczyn zależnych od wojewody nie jest możliwe pobranie 

odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste 

stawiennictwo, wojewoda wyznacza termin na ich złożenie, nie krótszy niż 7 dni.> 

 

<Art. 106a. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 

1, jednostka przyjmująca składa na formularzu zawierającym: 

1) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13, w zakresie 

niezbędnym do wydania zezwolenia; 

2) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o płci, miejscu zamieszkania 

i obywatelstwie członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zamierzających zamieszkiwać na tym terytorium, 

z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o tym, czy pozostają na 

utrzymaniu cudzoziemca; 

3) informację o zamierzonym miejscu pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) informację o aktualnym miejscu pobytu cudzoziemca; 

5) informację o poprzednich pobytach cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz innych państw członkowskich Unii Europejskiej; 

6) informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym; 

7) informacje dotyczące jednostki przyjmującej: 

a) nazwę, 

b) adres siedziby, 

c) podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze, 

d) numer REGON; 

8) informacje dotyczące pracodawcy macierzystego: 

a) nazwę, 

b) adres siedziby, 

c) formę prawną działalności; 

9) informację o powiązaniach między pracodawcą macierzystym a jednostką 

przyjmującą; 
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10) informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi: 

a) stanowisko, 

b) miejsce wykonywania pracy, 

c) podstawę prawną wykonywania pracy, 

d) wymiar czasu pracy, 

e) wysokość wynagrodzenia, 

f) zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy, 

g) okres, w jakim cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w jednostce przyjmującej; 

11) informację o planowanym czasie trwania przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa w poszczególnych państwach członkowskich Unii Europejskiej; 

12) informację o posiadaniu dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

13) informację o przeniesieniach wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium Unii 

Europejskiej w okresie ostatnich 3 lat; 

14) informację o posiadanych przez cudzoziemca kwalifikacjach zawodowych 

i doświadczeniu, niezbędnych do wykonywania pracy w jednostce przyjmującej, 

oraz spełnianiu wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku 

pracy w zawodzie regulowanym lub – w przypadku pracy w charakterze 

pracownika odbywającego staż – informację o posiadanym dyplomie ukończenia 

studiów wyższych; 

15) informację o dotychczasowym zatrudnieniu w ramach tego samego 

przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw przed przeniesieniem 

wewnątrz przedsiębiorstwa; 

16) oświadczenie jednostki przyjmującej dotyczące okoliczności, o których mowa 

w art. 139a ust. 1 pkt 1 lit. f lub art. 139o ust. 1 pkt 1 lit. d; 

17) informacje o okolicznościach, o których mowa w art. 139e pkt 2 lit. c–e lub 

art. 139r pkt 3–5; 

18) oświadczenie jednostki przyjmującej o okolicznościach, o których mowa 

w art. 139f ust. 1 pkt 4 lub art. 139s ust. 1 pkt 3, dotyczące pracodawcy 

macierzystego lub jednostki przyjmującej; 

19) pisemne oświadczenie, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 
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2. Jednostka przyjmująca, składając wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w 

art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1, przedstawia kopię ważnego dokumentu podróży 

cudzoziemca i dołącza do wniosku: 

1) aktualne fotografie cudzoziemca; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a 

ust. 1 lub art. 139o ust. 1.> 

Art. 107. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

[1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;] 

<1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 106 ust. 1;> 

1a)  wzór załączników do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 

czasowy, o których mowa w art. 106 ust. 1a i 1c; 

<1b) wzór formularza wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwoleń na pobyt 

czasowy, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1;> 

2) liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na 

pobyt czasowy i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do 

wniosku; 

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy; 

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu; 

5) sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do 

spersonalizowania karty pobytu. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

uwzględni potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie udzielenia 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i możliwości skutecznej weryfikacji 

przesłanek udzielenia tego zezwolenia. 

 

[Art. 110. 

1. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, zezwolenia na pobyt czasowy można udzielić tylko w razie istnienia 

poważnych przyczyn uzasadniających jego udzielenie, zwłaszcza ze względów 
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humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu 

państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda: 

1) rozpatrując wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, zasięga 

opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji; 

2) informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ innego 

państwa obszaru Schengen, o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.] 

 

[Art. 112. 

1. Wojewoda lub Szef Urzędu informuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na 

miejsce pobytu cudzoziemca o odmowie udzielenia lub o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ Straży Granicznej ustala, czy zachodzą 

przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.] 

 

Art. 113. 

<1.> Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia 

wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu 

przyczyny udzielenia zezwolenia. 

<2. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, 

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał 

w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.> 

 

<Art. 113a. 

W postępowaniu w sprawie udzielenia albo cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy 

stroną postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec, o którym mowa, odpowiednio, w 

art. 98 ust. 1 albo art. 101.> 

Art. 114. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1) cudzoziemiec posiada: 
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a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania 

siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych na lokalnym rynku pracy; 

[4) wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z 

podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, 

zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników 

wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na 

porównywalnym stanowisku;] 

<4) wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie 

pracy w załączniku do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 106 

ust. 1a, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym samym 

wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym 

stanowisku.> 

5)  wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. 

<1a. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się także wówczas, gdy celem pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w 

zawodzie pożądanym dla polskiej gospodarki, określonym w przepisach wydanych 

na podstawie ust. 5, cudzoziemiec posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do 

wykonywania pracy w tym zawodzie i spełnione są łącznie warunki, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5.> 

2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być 

wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 930 i 1583), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny 

pozostającego na jego utrzymaniu. 
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3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy: 

1) zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, 

która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 

1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, lub 

2) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę 

lub zezwolenie na pobyt <czasowy> i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym 

stanowisku, lub 

<2a) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku ukończył 

uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej lub jest 

uczestnikiem studiów doktoranckich w Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

2b) cudzoziemiec w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku przebywał 

legalnie i nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub> 

3) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 

ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, lub 

4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę, określone odrębnymi przepisami. 

<3a. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3 pkt 2b, jest 

nieprzerwany, stosuje się przepis art. 195 ust. 4.> 

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z 

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami. 

<5. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki może określić, w drodze rozporządzenia, zawody pożądane dla polskiej 

gospodarki, biorąc pod uwagę potrzeby rynku pracy, w tym potrzebę zapewnienia 

efektywnego zatrudniania w zawodach, w których w skali całego kraju występują 

znaczące niedobory pracowników.> 

<Art. 114a. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w 

drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 114 i art. 126, zezwoleń na pobyt czasowy i 
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pracę, który może obejmować poszczególne województwa, zawody, rodzaje umów, 

na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, 

lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1068 oraz z 2017 r. poz. 60).  

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa 

i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców 

w stosunku do obywateli polskich.  

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza osiągnięcie limitów, o których 

mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.> 

 

Art. 116. 

[Poza przypadkami, o których mowa w art. 99 ust. 1, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy 

cudzoziemiec:] 

<Poza przypadkami, o których mowa w art. 99 ust. 1, odmawia się wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 

i pracę, gdy w dniu składania wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia:> 

1) jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej - przez cały okres delegowania lub 

[2) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań 

określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i 

czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą 

handlową lub inwestycjami, lub] 

<2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań 

określonych w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu 

i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się 

wymianą handlową lub inwestycjami, lub> 

3) prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
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4)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, o 

której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy. 

Art. 117. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę cudzoziemcowi odmawia się, gdy: 

1) [podmiot powierzający wykonywanie pracy:] 

 <podmiot powierzający wykonywanie pracy lub podmiot zarządzający nim lub 

kontrolujący go:> 

a) został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i w 

ciągu 2 lat od ukarania został ponownie ukarany za podobne wykroczenie lub 

b) został prawomocnie ukarany za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3-5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

lub 

c) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1137), zwanej dalej "Kodeksem karnym", lub 

d) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 270-275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w 

sprawie wydania zezwolenia na pracę [albo jest podmiotem zarządzanym lub 

kontrolowanym przez taką osobę], lub 

e) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

f) został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemiec: 

a)  nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są 

wymagane, w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 
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uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub 

b) został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 270-

275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie wydania 

zezwolenia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, lub 

c)  nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych tego podmiotu[.] <;> 

<3) w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit 

udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, określony w przepisach wydanych 

na podstawie art. 114a ust. 1.> 

Art. 118. 

1. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, poza 

okresem ważności tego zezwolenia, wskazuje się: 

1) podmiot powierzający wykonywanie pracy, a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie 

pracownikiem tymczasowym - także pracodawcę użytkownika; 

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 

3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec na danym 

stanowisku; 

4) wymiar czasu pracy; 

5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. 

2. W przypadku gdy w decyzji wskazuje się kilka podmiotów powierzających wykonywanie 

pracy, warunki wykonywania pracy, o których mowa w ust. 1, określa się odrębnie dla 

każdego podmiotu. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę, poza okresem ważności zezwolenia, zamieszcza się informację, że 

cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na warunkach określonych w 

przepisie będącym podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. 

<5. W przypadku gdy wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 

i pracę dotyczy pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy lub pracy na podstawie 

umowy cywilnoprawnej, w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
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najniższe wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, wskazuje się 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy.> 

 

Art. 120. 

1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może być w każdym czasie, na wniosek 

cudzoziemca, zmienione przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego 

pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza wykonywać pracę u innego 

pracodawcy użytkownika lub na innych warunkach niż określone w art. 118 ust. 1 pkt 2-5. 

2. Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli: 

1) cudzoziemiec nie spełnia warunków, o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 

2) podmiot, który powierza wykonywanie pracy, nie spełnia warunków, o których mowa w 

art. 114 ust. 1 pkt 3 lub 4. 

3. Wojewoda odmawia zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, jeżeli okres ważności 

zmienianego zezwolenia przekroczy 3 lata. 

<4. Stroną postępowania w sprawie zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest 

wyłącznie cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1.> 

 

[Art. 121. 

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

na pobyt czasowy i pracę powiadamia pisemnie wojewodę właściwego ze względu na 

miejsce swojego aktualnego pobytu, w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy u 

któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w 

zezwoleniu.] 

<Art. 121. 

1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił 

tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z 

podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu. 

2. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, 

zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał w 

sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w pierwszej instancji.> 
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Art. 123. 

 1. Przepisów art. 101 pkt 1 i 2 nie stosuje się w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy 

na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, wymienionego w zezwoleniu: 

1) jeżeli cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomienia, o którym mowa w 

art. 121, lub 

2) jeżeli powiadomienie, o którym mowa w art. 121, nie zostało doręczone wojewodzie z 

powodów niezależnych od cudzoziemca. 

2. Do utraty pracy u wszystkich podmiotów powierzających wykonywanie pracy, 

wymienionych w zezwoleniu, przepis ust. 1 ma zastosowanie nie więcej niż raz w trakcie 

ważności zezwolenia. 

<3. Przepisów art. 101 pkt 1 i 2 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

udzielonego ze względu na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, jeżeli są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 3 miesięcy w okresie 

ważności zezwolenia; 

2) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy wystąpił nie więcej niż 2 razy 

w okresie ważności zezwolenia; 

3) cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiązku zawiadomienia, o którym mowa 

w art. 121, lub że zawiadomienie nie zostało doręczone wojewodzie z powodów 

niezależnych od cudzoziemca. 

Art. 125. 

1.  Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się 

przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. O udzielenie informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, występuje podmiot 

powierzający wykonywanie pracy. 

[3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku o 

udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.] 

<3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza w 
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postępowaniu w sprawie o udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę.> 

Art. 127. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji oraz spełnione są łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę o pracę, umowę o pracę nakładczą, 

umowę cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje pracę, świadczy usługi lub 

pozostaje w stosunku służbowym, 

b)  posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, w 

przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 

5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe, 

d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) posiada zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, 

wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek jej 

uzyskania przed zawarciem umowy wynika z odrębnych przepisów; 

2) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie tej pracy nie ma możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy; 

[3) roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, 

wskazane w umowie, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 139.] 

<3) roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego 

wynagrodzenia, wskazane w umowie, nie jest niższe niż równowartość 150% 

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 

poprzedzającym zawarcie umowy ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. 
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o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

887, z późn. zm.).> 

<Art. 127a. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w 

drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz 

pierwszy zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji, który może obejmować poszczególne 

województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może 

zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa 

i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców 

w stosunku do obywateli polskich. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza osiągnięcie limitów, o których 

mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.> 

 

Art. 131. 

[Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127, gdy 

cudzoziemiec:] 

<Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127, gdy w 

dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec:> 

1) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie lub 

2) jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez 

pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 
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[3) 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, lub] 

<3) przebywa 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, lub> 

4) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub 

5)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, o której 

mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

[Art. 132. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9, udzielenia zezwolenia, o 

którym mowa w art. 127, cudzoziemcowi odmawia się, gdy zachodzą okoliczności, o 

których mowa w art. 117 pkt 1 lit. a lub b.] 

 

<Art. 132. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, udzielenia 

zezwolenia, o którym mowa w art. 127, cudzoziemcowi odmawia się, gdy: 

1) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 pkt 1 lit. a lub b; 

2) w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit 

udzielonych zezwoleń, o których mowa w art. 127, określony w przepisach wydanych 

na podstawie art. 127a ust. 1.> 

Art. 134. 

[1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w ciągu 15 dni roboczych powiadamia pisemnie o 

utracie pracy wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu 

cudzoziemca.] 

<1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w terminie 15 dni roboczych zawiadamia 

pisemnie o utracie pracy wojewodę, który udzielił tego zezwolenia.> 

<1a. Jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udzielił Szef Urzędu w drugiej 

instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który 
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orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w pierwszej 

instancji.> 

2. Jeżeli w okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, zmieniły się określone w 

zezwoleniu warunki pracy, o których mowa w art. 137 pkt 4, cudzoziemiec w ciągu 15 dni 

roboczych powiadamia o tej zmianie organ, o którym mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 127, nastąpiła zmiana stanowiska, 

wynagrodzenia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, 

na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec w ciągu 15 dni 

roboczych powiadamia o tej zmianie organ, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 136. 

1.  Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się 

przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a-2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. O udzielenie informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, występuje podmiot 

powierzający wykonywanie pracy. 

[3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku o 

udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 127.] 

<3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza w 

postępowaniu w sprawie o udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 

127.> 

[Art. 139. 

 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. 127, w taki 

sposób, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż równowartość 

150% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim 
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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 2016 r. poz. 887).] 

<Rozdział 3a 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa 

 

Art.139a. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej, 

mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w charakterze pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, oraz są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) posiada adekwatne do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej 

kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne w jednostce, do której ma 

zostać przeniesiony przez pracodawcę macierzystego – w przypadku pracy 

w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty – albo dyplom 

ukończenia studiów wyższych – w przypadku pracy w charakterze pracownika 

odbywającego staż, 

b) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane, 

w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie regulowanym 

w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania 

kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej, 

c) bezpośrednio przed dniem przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa był 

zatrudniony w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy 

przedsiębiorstw nieprzerwanie przez okres wynoszący co najmniej: 

– 12 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej 

lub specjalisty, 

– 6 miesięcy – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż, 
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d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania, 

f) po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł 

przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego 

przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego 

siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; 

2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta 

w formie pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, 

stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, określa: 

a) okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa, 

b) siedzibę jednostki przyjmującej, 

c) stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, 

d) wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej. 

2. Cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

wykonywanie pracy w charakterze pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, poza spełnianiem warunków, o których 

mowa w ust. 1, posiada umowę dotyczącą odbywania stażu w jednostce 

przyjmującej, która określa: 

1) program stażu; 

2) czas trwania stażu; 

3) warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu. 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest: 

1) wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 

w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na 

jego utrzymaniu;  

2) nie niższe niż wynagrodzenia pracowników wykonujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę 

porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;  
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3) nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma 

siedzibę, w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, 

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 2017 r. poz. 79). 

4. Do dokumentu potwierdzającego spełnianie warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. c, nie stosuje się przepisu art. 8 ust. 2. 

 

Art. 139b. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w 

drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym po raz 

pierwszy zezwoleń, o których mowa w art. 139a ust. 1, który może obejmować 

poszczególne województwa, zawody lub rodzaje działalności jednostek 

przyjmujących. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy oraz względy bezpieczeństwa 

państwa i porządku publicznego. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza osiągnięcie limitów, o których 

mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia. 

 

Art. 139c. 

1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, w przypadku gdy celem pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w 

charakterze pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, udziela się na okres do 1 roku. 

2. Okres ważności zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, uwzględnia okresy, w 

których cudzoziemiec planuje korzystać z mobilności na terytorium innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
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Art. 139d. 

Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, nie zwalnia od spełnienia 

określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów 

regulowanych lub działalności. 

Art. 139e. 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139a ust. 1, gdy: 

1) pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium Unii Europejskiej 

w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub 

2) cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

a) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144, lub posiada takie zezwolenie 

lub 

b) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie, 

lub 

c) jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę 

w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

d) prowadzi działalność gospodarczą, lub 

e) jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo 

zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem 

i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz 

przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, lub 

f) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że ubiega się 

o udzielenie kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, 

i bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego udzielenie przebywał na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tego zezwolenia, lub 

g) przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 

Art. 139f. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–4, udzielenia zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139a ust. 1, odmawia się, gdy: 
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1) jednostka przyjmująca została ustanowiona głównie w celu ułatwiania wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom przenoszonym wewnątrz 

przedsiębiorstwa lub 

2) wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego pobyt na tym 

terytorium może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, lub 

3) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia osoba składająca wniosek w 

imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej: 

a) złożyła wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 

lub dołączyła do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje lub 

b) zeznała nieprawdę lub zataiła prawdę albo podrobiła lub przerobiła dokument w 

celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używała jako 

autentycznego, lub 

4) podmiot będący pracodawcą macierzystym lub jednostką przyjmującą: 

a) jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną prawomocnie:  

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

d) nie prowadzi działalności gospodarczej albo została ogłoszona jego upadłość, lub 

5) w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący cudzoziemca 

przenoszonego w ramach przedsiębiorstwa limit udzielonych zezwoleń, o których 

mowa w art. 139a ust. 1, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 139b 

ust. 1. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 4 oraz w art. 100 ust. 1 pkt 1–4 i 

8, udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, odmawia się, 

gdy: 
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1) okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzające je zezwolenie na pobyt czasowy było 

wykorzystane w innym celu niż cel, w jakim zostało udzielone, lub 

2) upłynął okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium Unii 

Europejskiej, który wynosi: 

a) 3 lata – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub 

specjalisty albo 

b) 1 rok – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż, lub 

3) wniosek o udzielenie tego zezwolenia został złożony podczas nielegalnego pobytu 

cudzoziemca, któremu ma być ono udzielone, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 139g. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, zezwolenie, o którym mowa 

w art. 139a ust. 1, cofa się, gdy: 

1) okoliczności sprawy wskazują, że jest wykorzystywane w innym celu niż cel, w jakim 

zostało udzielone, lub 

2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 

4 lub 8, lub 

3) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 139f ust. 1 pkt 1, 

3 lub 4. 

Art. 139h. 

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, 

określa się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się: 

1) jednostkę przyjmującą; 

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 

3) najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na danym 

stanowisku, określone w umowie lub w dokumencie, o których mowa w art. 139a ust. 

1 pkt 2; 

4) wymiar czasu pracy cudzoziemca. 

 

Art. 139i. 

1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udziela lub odmawia jego udzielenia 

wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej, w drodze decyzji. 
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2. Decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, wydaje 

się w terminie 90 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z dokumentami 

niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia. 

3. Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, nie 

zostały dołączone dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we 

wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, 

bieg terminu, o którym mowa w ust. 2, zawiesza się do dnia ich doręczenia 

wojewodzie. 

Art. 139j. 

1. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 

139a ust. 1, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o 

których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. c, lub zawiadomienie, o którym mowa w art. 

22 ust. 1 pkt 8a lit. f, uzyskane od innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Jeżeli cudzoziemcowi, który korzysta z mobilności w innym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, cofnięto zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, wojewoda 

przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji w sprawie cofnięcia tego zezwolenia. 

3. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o cofnięciu zezwolenia, o którym 

mowa w art. 139a ust. 1, organom państw członkowskich Unii Europejskiej, 

w których, zgodnie z przekazanymi informacjami, cudzoziemiec, któremu zostało 

udzielone to zezwolenie, korzysta z mobilności. 

 

Art. 139k. 

1. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, 

stroną postępowania jest wyłącznie jednostka przyjmująca. 

2. W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w 

art. 139a ust. 1, jednostka przyjmująca zawiadamia niezwłocznie pisemnie wojewodę 

o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na warunki udzielenia tego 

zezwolenia. 

3. W postępowaniu w sprawie cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, 

stroną postępowania jest jednostka przyjmująca oraz cudzoziemiec, któremu zostało 

ono udzielone. 
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Art. 139l. 

1. Jednostka przyjmująca składa wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia, o którym 

mowa w art. 139a ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 108 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 139m. 

1. Jednostka przyjmująca zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139a ust. 1, w terminie 15 dni roboczych, o każdej zmianie 

okoliczności mających wpływ na warunki udzielonego zezwolenia. 

2. Jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielił Szef Urzędu w drugiej 

instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który 

orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, 

w pierwszej instancji. 

Rozdział 3b 

Pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania 

z mobilności 

 

Art. 139n. 

1. Warunkiem korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest otrzymanie przez Szefa Urzędu 

zawiadomienia od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, które wydało temu cudzoziemcowi dokument 

pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z 

adnotacją „ICT”, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i zawiera 

ono następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) płeć; 

4) obywatelstwo; 

5) stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę; 
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6) planowany okres lub okresy wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

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

nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”; 

8) nazwę i adres jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pracodawcy macierzystego cudzoziemca. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. 

 

Art. 139o. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej 

udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest korzystanie z mobilności długoterminowej oraz spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane 

w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, 

b) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 

27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania, 

d) po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł 

przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego 

przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego 

siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; 

2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie 

pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący 

podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, określa: 
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a) okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa, 

b) siedzibę jednostki przyjmującej, 

c) stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, 

d) wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest: 

1) wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu; 

2) nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę 

porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

3) nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, 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. 

Art. 139p. 

1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, udziela się na okres nie dłuższy niż 

okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, 

wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, w przypadku gdy celem pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy 

w charakterze pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, udziela się na okres do 1 roku, z tym że okres ten nie może być 

dłuższy niż okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, 

wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. 
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Art. 139q. 

Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, nie zwalnia od spełnienia 

określonych odrębnymi przepisami wymogów dotyczących wykonywania zawodów 

regulowanych lub działalności. 

Art. 139r. 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139o ust. 1, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o 

udzielenie tego zezwolenia: 

1) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144, lub posiada takie zezwolenie lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie, lub 

3) jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w 

celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

4) prowadzi działalność gospodarczą, lub 

5) jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo 

zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem 

i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz 

przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą 

w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy. 

 

Art. 139s. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–4 i 8, udzielenia 

zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, odmawia się, gdy: 

1) upłynął okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, 

wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej lub 

2) w postępowaniu w sprawie udzielenia tego zezwolenia osoba składająca wniosek w 

imieniu i na rzecz jednostki przyjmującej: 

a) złożyła wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 

lub dołączyła do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub 

b) zeznała nieprawdę lub zataiła prawdę albo podrobiła lub przerobiła dokument w 

celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używała jako 

autentycznego, lub 
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3) podmiot będący pracodawcą macierzystym lub jednostką przyjmującą: 

a) jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu 

karnego, lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

d) nie prowadzi działalności gospodarczej albo została ogłoszona jego upadłość, lub 

4) upłynął okres przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na terytorium Unii 

Europejskiej, który wynosi: 

a) 3 lata – w przypadku pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub 

specjalisty albo 

b) 1 rok – w przypadku pracy w charakterze pracownika odbywającego staż, lub 

5) wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony podczas 

nielegalnego pobytu cudzoziemca, któremu ma być ono udzielone, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 oraz art. 100 ust. 1 pkt 1–4 i 8, udzielenia 

kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, odmawia się, gdy: 

1) jednostka przyjmująca została ustanowiona głównie w celu ułatwiania wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracownikom przenoszonym wewnątrz 

przedsiębiorstwa lub 

2) okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzające je zezwolenie na pobyt czasowy było 

wykorzystane w innym celu niż cel, w jakim zostało udzielone. 

 

Art. 139t. 

Do cofnięcia zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, stosuje się przepis art. 139g. 
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Art. 139u. 

1. Jednostka przyjmująca składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w 

art. 139o ust. 1, cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na tym terytorium. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepisy art. 108 stosuje się odpowiednio. 

3. W przypadku gdy jednostka przyjmująca składa wniosek o udzielenie zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139o ust. 1, cudzoziemcowi, który przebywa poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, przepisy art. 108 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje się 

odpowiednio, w razie zgodnego z prawem wjazdu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej po złożeniu tego wniosku. 

 

Art. 139w. 

Do zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 

139h, art. 139i, art. 139j ust. 3, art. 139k i art. 139m. 

 

Art. 139x. 

1. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu 

zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1. 

2. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 

139o ust. 1, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, 

o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. d.> 

 

Art. 142. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym 

zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki: 

1) cudzoziemiec posiada: 

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

c) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie 

zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych; 

2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

3) podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą: 

[a)  w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia 

wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, w którym 

podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 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 2017 r. poz. 79 i 1442), lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym 

wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie 

wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub 

cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub,] 

<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 brutto w gospodarce narodowej w 

województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, w 

roku poprzedzającym 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, lub 

zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 

przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 

pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub> 
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b) wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków 

określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości 

tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu 

technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się <również> do utworzonej przez cudzoziemca spółki 

komandytowej, komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub 

spółki akcyjnej albo do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub 

akcje objął lub nabył. 

3.  Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji 

w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył 

lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw spółki komandytowej 

lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w charakterze 

prokurenta, o ile cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a 

spółka spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3. 

4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy 

art. 114 ust. 2. 

5. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, obywatelowi 

Republiki Tureckiej w związku z prowadzeniem lub zamiarem prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium, stosuje się 

przepis art. 41 ust. 1 Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie 

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 293 z 29.12.1972, 

str. 4, z późn. zm.). 

<Art. 142a. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki może określić, w 

drodze rozporządzenia, limit udzielanych w danym roku kalendarzowym, w 

okolicznościach, o których mowa w art. 142 ust. 3, zezwoleń na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej, który może obejmować poszczególne 

województwa, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może 

zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu 
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powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o 

statystyce publicznej. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych uwzględni potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa 

i porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców 

w stosunku do obywateli polskich. 

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza osiągnięcie limitów, o których 

mowa w ust. 1, w danym roku kalendarzowym w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia.> 

 

[Art. 143. 

Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 142 ust. 3, stosuje 

się przepisy art. 117.] 

<Art. 143. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w okolicznościach, o których 

mowa w art. 142 ust. 3, cudzoziemcowi odmawia się, gdy w danym roku 

kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit udzielonych 

zezwoleń określony w przepisach wydanych na podstawie art. 142a ust. 1. 

2. Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej w okolicznościach, o których mowa w art. 

142 ust. 3, stosuje się przepisy art. 117 pkt 1 i 2.> 

 

<Art. 143a. 

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia 

działalności gospodarczej w okolicznościach, o których mowa w art. 142 ust. 3, określa 

się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się: 

1) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy; 

2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę.> 
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Art. 144. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego 

stopnia udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych 

lub studiów doktoranckich, zwanych dalej "studiami", także wtedy, gdy studia te stanowią 

kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są łącznie następujące 

warunki: 

1) cudzoziemiec przedłoży: 

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji 

studiów, 

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

2) cudzoziemiec posiada: 

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej 

do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów. 

<1a. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest wyższa niż 

wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.> 

2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia udziela się 

także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na 

tych studiach w [języku polskim] i spełnia warunki określone w ust. 1. 

 

[Art. 145. 

1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, udziela się na okres 15 miesięcy. 
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2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 

ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia udziela się na czas trwania roku akademickiego 

lub studiów, przedłużony o 3 miesiące. 

3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu 

przygotowawczego do podjęcia nauki w celu kształcenia się na studiach pierwszego 

stopnia, studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach 

trzeciego stopnia przedłużony o 3 miesiące.] 

 

<Art. 145. 

1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który 

podejmuje stacjonarne studia wyższe lub studia doktoranckie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 miesięcy. 

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 

144 ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który 

podejmuje stacjonarne studia wyższe lub studia doktoranckie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na czas trwania roku 

akademickiego lub studiów przedłużony o 3 miesiące. 

3. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach trzeciego stopnia w 

okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu 

przygotowawczego do podjęcia nauki w celu kształcenia się na tych studiach 

przedłużony o 3 miesiące. 

4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich 

albo studiów trzeciego stopnia lub na okres kursu przygotowawczego do podjęcia 

nauki na tych studiach przedłużony o 3 miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata.> 

 

[Art. 146. 

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia jednostki 

prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia lub o kontynuowaniu przez niego 
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studiów, zawierającego imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego urodzenia, 

obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz państwo wydania 

dokumentu tożsamości, nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia 

kształcenia, okres kształcenia, na jaki cudzoziemiec został przyjęty, określenie formy i 

poziomu studiów, mając na uwadze uzyskanie informacji niezbędnych do wydania 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia oraz ujednolicenie danych zawartych w 

zaświadczeniu i formy zaświadczenia.] 

 

<Art. 148a. 

1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, zawiera następujące dane 

lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) obywatelstwo; 

4) numer dokumentu tożsamości i nazwę państwa, które go wydało; 

5) nazwę i adres jednostki prowadzącej studia; 

6) termin rozpoczęcia kształcenia na studiach; 

7) okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty; 

8) kierunek studiów lub dyscyplinę naukową albo artystyczną; 

9) określenie formy, poziomu studiów i informację o ich odpłatności. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze 

konieczność uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym 

mowa w art. 144 ust. 1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego 

formy.> 

[Art. 150. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pokrycie 

kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub 

zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na 

wjazd; 



- 65 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, 

zgodnie z prawem. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni konieczność 

określenia takiej minimalnej wysokości środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 

aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego 

utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.] 

 

<Art. 150. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

podejmujący lub kontynuujący studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla 

siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu 

do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając 

zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego 

cudzoziemiec przybył; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 144 ust. 

1 pkt 2 lit. b, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji 

możliwości uzyskania tych środków.> 

 

Art. 151. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się 

cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na 

podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z 

jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249 i 1268 oraz z 

2016 r. poz. 1020 i 1311), zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw 

nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec przedstawi: 
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1) umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z jednostką 

naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do poniesienia 

kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także kosztów 

wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu pokrytych ze środków 

publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą do 

wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego nielegalny pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia 

przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd albo przedstawi dokumenty potwierdzające 

posiadanie tych środków. 

<1a. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest wyższa niż 

wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.> 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się także 

cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją "naukowiec", wydany przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu go w celu realizacji 

projektu badawczego zawarta z właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje 

przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z 

jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. 

4. Decyzję w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej wydaje się, na wniosek tej jednostki, 

na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy. 
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5. Do przedłużenia zatwierdzenia jednostki naukowej stosuje się przepisy ust. 4. 

6. Minister właściwy do spraw nauki może wydać decyzję o odmowie przedłużenia okresu 

zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej w przypadku, gdy: 

1) jednostka naukowa zaprzestała prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, lub 

2) jednostka naukowa nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 152 ust. 4 i art. 

156, lub 

3) umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego została zawarta 

wskutek poświadczenia nieprawdy. 

7. Jednostka naukowa, której odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia lub której 

cofnięto zatwierdzenie ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, nie 

może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się decyzji o odmowie przedłużenia jego okresu lub cofnięciu 

zatwierdzenia. 

8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw nauki. 

 

Art. 156. 

1. Jednostka naukowa informuje niezwłocznie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy lub przed którym toczy się postępowanie w sprawie 

udzielenia cudzoziemcowi takiego zezwolenia, o zdarzeniach mogących stanowić 

przeszkodę w wykonaniu umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu 

badawczego. 

<1a. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udzielił 

Szef Urzędu w drugiej instancji, informację, o której mowa w ust. 1, kieruje się do 

wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 

w pierwszej instancji.> 

2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw nauki 

pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac rozwojowych w 

ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu 

realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy. 

 

[Art. 157. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 
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1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec prowadzący 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace rozwojowe na 

pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub 

zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na 

wjazd; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, 

zgodnie z prawem. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni konieczność 

określenia takiej minimalnej wysokości środków finansowych, o których mowa w ust. 1, 

aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego 

utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.] 

<Art. 157. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace 

rozwojowe dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na 

pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo 

kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 

uwzględniając zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, 

z którego cudzoziemiec przybył; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 151 ust. 

1 pkt 4, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji 

możliwości uzyskania tych środków.> 

 

Art. 158. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 

udziela się cudzoziemcowi, gdy: 

1) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z 

obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej albo 
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2) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo 

Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i 

posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej <lub zezwolenie na pobyt stały udzielone w związku z 

pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim>. 

2. Cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny 

obywatela Rzeczypospolitej Polskiej udziela się kolejnego zezwolenia w przypadku: 

1) rozwodu lub separacji cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, gdy przemawia za 

tym jego ważny interes, albo 

2) owdowienia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo 

3) śmierci rodzica małoletniego dziecka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, gdy przemawia 

za tym ważny interes tego dziecka. 

3. Zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, o których mowa w ust. 2, udziela się 

jednorazowo na okres nie dłuższy niż 3 lata. 

 

<Art. 158a. 

Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 

udziela się cudzoziemcowi także wówczas, gdy jest: 

1) dzieckiem obywatela polskiego lub jego małżonka, które nie ukończyło 21. roku życia 

lub które pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka, lub 

2) rodzicem obywatela polskiego lub jego małżonka pozostającym na utrzymaniu 

obywatela polskiego lub jego małżonka 

– jeżeli obywatel polski zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i regularnie przemieszcza się z tego terytorium na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy na terytorium tego 

państwa, a brak tego zezwolenia uniemożliwiałby korzystanie przez niego ze 

swobody przepływu pracowników.> 

 

Art. 159. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, 

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 
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1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu 

połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

b) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

c) w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, 

d) w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, 

e) co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, w 

tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt 

czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres 

pobytu nie krótszy niż 1 rok, 

f) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1, 

g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia badań 

naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją 

"naukowiec", wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli 

umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z 

właściwą jednostką naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań 

naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

h) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji, 

<ha) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu 

wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

hb) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania 

z mobilności długoterminowej,> 

i) w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

2) posiada: 

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 
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3) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną udzielanego członkowi rodziny cudzoziemca, któremu nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, gdy wniosek o udzielenie mu tego 

zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy 

lub udzielenia ochrony uzupełniającej. 

3. Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się: 

1) osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej związku małżeńskim; 

2) małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez 

prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko 

przysposobione; 

3) małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na 

jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską; 

4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko 

przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie 

władzę rodzicielską. 

4. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez opieki, uważa się także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 162. 

<1. W przypadku, o którym mowa w art. 158a, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się 

na okres do 1 roku.> 

<1a.> Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1, udziela się 

cudzoziemcowi na okres: 

1) do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) [3 lat] <do 3 lat> - w przypadku gdy cudzoziemcowi, do którego członek rodziny 

przybył lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzielono 

zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
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ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub nadano mu 

status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 2, udziela się na okres do 

dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 161 ust. 2, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się 

jednorazowo na okres do 3 lat. 

 

Art. 165. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, cudzoziemcowi odmawia się 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy: 

1) dla członka rodziny - obywatela Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku 

cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej 

Polskiej lub 

2) w celu połączenia się z rodziną - w przypadku cudzoziemca pozostającego - w 

związku małżeńskim z cudzoziemcem, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

- gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia [niniejszej ustawy] <przepisów 

określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i 

wyjazdu z niego>. 

2. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy cudzoziemiec 

ubiega się o kolejne zezwolenie. 

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 2 lub art. 160 pkt 2, nie można 

odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wyłączną przyczyną odmowy 

byłby nielegalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną nie 

stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka rodziny cudzoziemca, o 

którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, jeżeli rodzina istniała już w kraju 

pochodzenia cudzoziemca, a członek jego rodziny przebywał na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej przez tego cudzoziemca. 
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Art. 166. 

[W przypadkach, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub gdy wystąpiła przynajmniej 

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, cudzoziemcowi cofa 

się:] 

<W przypadkach, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, lub gdy wystąpiła 

przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, 

cudzoziemcowi cofa się:> 

1) zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielone cudzoziemcowi pozostającemu w związku małżeńskim z obywatelem 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) zezwolenie w celu połączenia się z rodziną udzielone cudzoziemcowi pozostającemu w 

związku małżeńskim z cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[Art. 168. 

Cudzoziemcowi udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną na 

wniosek cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do 

którego członek jego rodziny przybywa lub z którym przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<Art. 168. 

1. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi przebywającemu poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną składa cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

do którego członek jego rodziny przybywa. 

2. Złożenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w 

imieniu członka jego rodziny wymaga pisemnej zgody tego członka rodziny lub jego 

przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem 

ustawowym. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z udzieleniem 

cudzoziemcowi zamieszkującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu. 
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4. Jeżeli wniosek o udzielenie członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 

139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną został złożony w tym samym dniu lub w terminie 3 dni od dnia złożenia 

wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 

1, zezwolenia tego udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze 

względu na siedzibę jednostki przyjmującej. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wojewoda udziela lub odmawia udzielenia 

zezwolenia w celu połączenia się z rodziną niezwłocznie po udzieleniu lub odmowie 

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1.> 

 

Art. 169. 

1. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 1 lub art. 159 ust. 3 pkt 1, organ, który prowadzi to 

postępowanie, ustala, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia [niniejszej 

ustawy] <przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na 

nim i wyjazdu z niego>. 

2. W postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, w szczególności ustala się, czy okoliczności 

sprawy wskazują na to, że: 

1) jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na 

zawarcie małżeństwa, o ile nie wynikało to ze zwyczaju ugruntowanego w danym 

państwie lub danej grupie społecznej; 

2) małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia 

małżeństwa; 

3) małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa 

domowego; 

4) małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa; 

5) małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga; 

6) małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych 

istotnych okoliczności ich dotyczących; 

7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne 

małżeństwa. 
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3. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 160 pkt 3, organ, który prowadzi to postępowanie, ustala w 

szczególności, czy więzi tego cudzoziemca z obywatelem polskim lub obywatelem innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej są rzeczywiste i stałe. 

4. W celu dokonania ustaleń, o których mowa w ust. 1-3, organ prowadzący postępowanie 

może zwrócić się z wnioskiem do komendanta oddziału Straży Granicznej lub 

komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce pobytu 

cudzoziemca, o przeprowadzenie czynności, o których mowa w art. 11 ust. 1. 

5. Przy dokonywaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1-3, oraz przeprowadzaniu czynności, o 

których mowa w art. 11 ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 79 Kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

Art. 171. 

1. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny przez 

okres ważności wydanego mu zaświadczenia, o którym mowa w art. 170. 

[2. Pobyt cudzoziemca, o którym mowa w art. 170, przestaje się uważać za legalny z chwilą 

odnotowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w rejestrze, o którym 

mowa w art. 428 ust. 1 pkt 7, informacji, że cudzoziemiec aktywnie, dobrowolnie i z 

własnej inicjatywy ponownie nawiązał kontakt z osobami podejrzanymi o popełnienie 

przestępstwa, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego.] 

<2. Pobyt cudzoziemca, o którym mowa w art. 170, przestaje się uważać za legalny z 

chwilą odnotowania przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w rejestrze, 

o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 7, informacji o tym, że cudzoziemiec: 

1) aktywnie, dobrowolnie i z własnej inicjatywy ponownie nawiązał kontakt z osobami 

podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu 

karnego, lub 

2) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa.> 

3. Informację, o której mowa w ust. 2, przekazuje organ, który wydał zaświadczenie, o 

którym mowa w art. 170. 

Art. 176. 

Zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi udziela się cudzoziemcowi, jeżeli 

łącznie spełnia następujące warunki: 
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1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[2) podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o 

przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;] 

<2) podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o 

przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, a w przypadku 

małoletniego cudzoziemca – otrzymał status pokrzywdzonego w postępowaniu 

w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;> 

3) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o którym mowa w 

art. 189a § 1 Kodeksu karnego. 

Art. 188. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, zezwolenia na pobyt 

czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli posiada: 

1) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia 

przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania 

siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4, niezależnie od wymogów 

określonych w ust. 1, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności 

udziela się cudzoziemcowi, jeżeli ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsce zamieszkania. 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 187, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na 

inne okoliczności można udzielić, jeżeli cudzoziemiec, o którym mowa w art. 187: 

1) pkt 1-3, 5 lub 8, posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[2) pkt 1 lit. b, pkt 2 lub 8, posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny 

pozostających na jego utrzymaniu;] 

<2) pkt 1 lit. b lub pkt 8, posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny 

pozostających na jego utrzymaniu;> 
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3) pkt 1 lit. a, posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów nauki, 

utrzymania i powrotu; 

4) pkt 1-3, 5 lub 8, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

[5) pkt 5, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie.] 

<5) pkt 2 lub 5, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

utrzymanie.> 

4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia, o którym 

mowa w art. 186 ust. 1 lub art. 187, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

pkt 2, stosuje się przepisy art. 114 ust. 2. 

5. Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony 

również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny 

obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

<6. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest wyższa niż 

wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.> 

 

Art. 190. 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności cudzoziemcowi udziela się na 

okres: 

1) ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, któremu 

cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne 

okoliczności towarzyszy lub z którym zamierza się połączyć - w przypadku, o którym 

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 4; 

2) nauki lub szkolenia zawodowego, nie na dłużej jednak niż na okres 1 roku - w przypadku, 

o którym mowa w art. 187 pkt 1; 

[3) 1 roku - w przypadku, o którym mowa w art. 187 pkt 2.] 

<3) 1 roku – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów, w przypadku, 

o którym mowa w art. 187 pkt 2.> 
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[Art. 194. 

1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, 

który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, na 

pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub 

zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na 

wjazd; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków, o których mowa w pkt 1, 

zgodnie z prawem. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni konieczność 

określenia takiej minimalnej wysokości środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 

1, aby były one wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i członków rodziny pozostających na jego 

utrzymaniu bez konieczności korzystania z pomocy społecznej na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.] 

 

<Art. 194. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać 

cudzoziemiec, który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub 

kontynuować naukę, dla siebie i członków rodziny pozostających na jego 

utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub 

zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia 

na wjazd, uwzględniając zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od 

państwa, z którego cudzoziemiec przybył; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 188 ust. 

3 pkt 3, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji 

możliwości uzyskania tych środków.> 

Art. 195. 

1. Zezwolenia na pobyt stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego 

wniosek, jeżeli: 
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1) jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską: 

a) urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

[b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu 

cudzoziemcowi, lub] 

<b) urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu 

cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub 

udzieleniem ochrony uzupełniającej, lub> 

2) jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską, lub 

3) jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na stałe, lub 

[4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z 

obywatelem polskim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o 

udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku 

przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy 

niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 

pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem 

statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, lub] 

<4) pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim 

z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim przez co najmniej 3 

lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt 

stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku 

małżeńskim z tym obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu 

uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych, 

lub> 

5) jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego i: 
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a) przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed złożeniem 

wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok 

na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, 

b) współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o 

przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, 

c) ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, [potwierdzone przez 

prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w 

art. 189a § 1 Kodeksu karnego,] lub 

[6) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy 

niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych, lub] 

<6) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie 

krótszy niż: 

a) 5 lat w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, udzieleniem ochrony 

uzupełniającej lub na podstawie zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub 

b) 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 

pkt 1 lub 3, lub 

c) 4 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udzielonego ze względu 

na cel, o którym mowa w art. 114 ust. 1a, i posiada źródło stabilnego i 

regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i 

członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, lub> 

[7) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy 

niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 

lub 3, lub] 

8) udzielono mu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu, lub 

9) posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na stałe. 

[2.  Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się 

przepis art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858).] 
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<2. Do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się 

przepisy art. 5 ust. 1 oraz odpowiednio przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 

2017 r. poz. 60 i 858).> 

<2a. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, stosuje się 

przepis art. 114 ust. 2.> 

3. Do okresów, [o których mowa w ust. 1 pkt 6 lub 7] <o których mowa w ust. 1 pkt 6 lit. a 

lub b>, cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie nadanego statusu uchodźcy lub udzielonej ochrony uzupełniającej wlicza się 

okres jego pobytu na tym terytorium w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej, nawet jeżeli przebywał w tym okresie w strzeżonym ośrodku lub w 

areszcie dla cudzoziemców. 

4. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowiący podstawę do 

udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw 

w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 

miesięcy w okresach stanowiących podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt stały, 

chyba że przerwa była spowodowana: 

1) wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez 

niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z 

pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

2) towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub 

małoletnie dziecko, lub 

3) szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub 

4) wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub 

uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni. 

 

Art. 196. 

1. [Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na 

pobyt stały, gdy cudzoziemiec:] 
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 <Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt stały, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego 

zezwolenia:> 

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) nielegalnie lub 

b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

c) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1, lub 

d) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub 

2) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców 

lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, 

lub 

3) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub 

[4) został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu 

określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub] 

<4) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do 

powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w 

tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub> 

5) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których 

mowa w art. 299 ust. 6, lub 

6) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

[7) nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego 

obowiązany.] 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-5 nie stosuje się do cudzoziemca, któremu udzielono azylu w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się do urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały 

lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz do dziecka obywatela 

polskiego, które pozostaje pod władzą rodzicielską tego obywatela. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c nie stosuje się do cudzoziemców, o których mowa w art. 195 ust. 

1 pkt 3. 
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<5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, gdy przy składaniu 

wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia albo w terminie, o którym mowa w art. 203 

ust. 5, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu.> 

 

Art. 197. 

1. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały odmawia się cudzoziemcowi, jeżeli: 

1) nie spełnia on wymogów, o których mowa w art. 195 ust. 1, lub 

2) obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

3) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, lub 

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub 

5) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

[6) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie przez niego związku małżeńskiego z 

obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej 

ustawy, lub] 

<6) podstawą ubiegania się o zezwolenie jest zawarcie przez niego związku 

małżeńskiego z obywatelem polskim, a związek małżeński został zawarty lub 

istnieje w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to 

terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub> 

7) w postępowaniu w sprawie udzielenia mu tego zezwolenia: 

a) złożył on wniosek o udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe 

lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 

informacje, lub 

b) zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu 

użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub 

8) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał on 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 
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9) nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa. 

2. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 

3, odmawia się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 4 lub 7. 

3. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 

8, odmawia się, jeżeli nie spełnia on wymogów, o których mowa w art. 195 ust. 1. 

4. Do ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie stosuje się przepisu art. 79 

Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

[Art. 198. 

1. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, zezwolenia na pobyt stały można udzielić tylko w razie istnienia 

poważnych przyczyn uzasadniających jego udzielenie, zwłaszcza ze względów 

humanitarnych lub z powodu zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu 

państwa, które dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda, rozpatrując wniosek o udzielenie 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 

Konwencji Wykonawczej Schengen, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji. 

3. Wojewoda informuje właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, za pośrednictwem 

Komendanta Głównego Policji, o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały w 

przypadku, o którym mowa w ust. 1.] 

 

<Art. 198. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 197 ust. 1 pkt 3, cudzoziemcowi można udzielić 

zezwolenia na pobyt stały, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało wpisu 

do Systemu Informacyjnego Schengen, jeżeli zaistniały poważne przyczyny 

uzasadniające udzielenie tego zezwolenia, a w szczególności względy humanitarne 

lub wynikające z zobowiązań międzynarodowych. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wojewoda lub Szef Urzędu w drugiej 

instancji: 

1) zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji; 
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2) informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ innego 

państwa obszaru Schengen o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały.> 

 

Art. 201. 

1. Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji. 

2. Zezwolenie na pobyt stały cofa się cudzoziemcowi, w drodze decyzji. 

[3. Decyzję w sprawie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wydaje wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a w przypadku gdy cudzoziemiec 

opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - wojewoda, który udzielił tego zezwolenia: 

1) z urzędu albo 

2) na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta 

oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.] 

<3. Decyzję w sprawie cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wydaje 

wojewoda, który udzielił tego zezwolenia, a w przypadku gdy zezwolenia udzielił Szef 

Urzędu w drugiej instancji – wojewoda, który orzekał w tej sprawie w pierwszej 

instancji: 

1) z urzędu albo 

2) na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego 

Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży 

Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.> 

 

Art. 202. 

1. Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście, nie 

później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[2. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie został złożony przez cudzoziemca 

osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.] 
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<2. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie został złożony przez 

cudzoziemca osobiście, wojewoda wzywa go do osobistego stawiennictwa w terminie 

nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.> 

3. W przypadku cudzoziemca będącego: 

1) osobą małoletnią - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały składają 

rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z 

ustanowionych przez sąd opiekunów; 

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na 

pobyt stały składa opiekun ustanowiony przez sąd; 

3) osobą małoletnią bez opieki - wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

składa kurator. 

[4. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu 

osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz 

do dziecka obywatela polskiego, które pozostaje pod władzą rodzicielską tego obywatela.] 

<4. Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi 

będącemu osobą małoletnią, która do dnia złożenia wniosku ukończyła 6. rok życia, 

jest wymagana jego obecność. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio. 

5. Wymogu dotyczącego terminu złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje 

się do urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletniego dziecka 

cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE, oraz do dziecka obywatela polskiego, które 

pozostaje pod władzą rodzicielską tego obywatela.> 

 

Art. 203. 

1. Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały na formularzu 

zawierającym: 

1) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13; 

2) dane lub informacje dotyczące małżonka cudzoziemca, o których mowa w art. 13; 

3) następujące dane dotyczące dokumentu podróży cudzoziemca: 

a) serię i numer, 

b) datę wydania i datę upływu ważności, 
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c) nazwę organu wydającego, 

d) liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży; 

4) informacje o: 

a) podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie 5 lat przed dniem 

złożenia wniosku, 

b) poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) informację o zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku lub w 

areszcie dla cudzoziemców, o zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary 

pozbawienia wolności lub o jego tymczasowym aresztowaniu; 

6) informację o zobowiązaniach podatkowych cudzoziemca wobec Skarbu Państwa; 

7) wzór podpisu cudzoziemca. 

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne 

oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia ważny 

dokument podróży i dołącza do niego: 

1) aktualną fotografię; 

2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego 

dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny 

dokument potwierdzający tożsamość. 

4. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały pobiera się 

odciski linii papilarnych. 

<5. W przypadku gdy z przyczyn zależnych od wojewody nie jest możliwe pobranie 

odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste 

stawiennictwo, wojewoda wyznacza termin na ich złożenie, nie krótszy niż 7 dni.> 

 

[Art. 205. 

1. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu 

małżonkiem obywatela polskiego organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy 

związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej ustawy. 
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2. Do ustalenia, czy związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej ustawy, 

stosuje się przepisy art. 169 ust. 2, 4 i 5.] 

 

<Art. 205. 

1. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi 

będącemu małżonkiem obywatela polskiego organ, który prowadzi to postępowanie, 

ustala, czy związek małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia przepisów 

określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i 

wyjazdu z niego. 

2. Do ustalenia, czy związek małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia 

przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i 

wyjazdu z niego, stosuje się przepisy art. 169 ust. 2, 4 i 5.> 

 

Art. 207. 

1. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały wojewoda 

zasięga informacji, czy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobyt na tym 

terytorium stanowią zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

2. Informacji, o której mowa w ust. 1, zasięga się na wniosek, który składa się do: 

1) komendanta oddziału Straży Granicznej; 

2) komendanta wojewódzkiego Policji; 

3) Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. 

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. 

4. Komendanci, o których mowa w ust. 2, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub 

organy, o których mowa w ust. 3, przekazują informację, o której mowa w ust. 1, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin 30-dniowy może być przedłużony do 60 

dni. 

6. Organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia wojewodę o przedłużeniu 

terminu, o którym mowa w ust. 5. 
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7. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 2 i 3, nie przekażą informacji w terminach, o których 

mowa w ust. 4 lub 5, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony. 

[8. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który nie ukończył 13. roku życia.] 

<8. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który do dnia złożenia wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt stały nie ukończył 13. roku życia.> 

 

<Art. 207a. 

W postępowaniu w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt stały stroną 

postępowania jest wyłącznie cudzoziemiec, o którym mowa odpowiednio w art. 195 

albo art. 199.> 

[Art. 209. 

1. Wojewoda informuje organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu 

cudzoziemca o cofnięciu zezwolenia na pobyt stały, gdy decyzja w tej sprawie stanie się 

ostateczna. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ Straży Granicznej ustala, czy zachodzą 

przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.] 

 

Art. 211. 

 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas 

nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej[.] <;> 

<3) posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego.> 

2. [Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli wymogi, o 

których mowa w art. 114 ust. 2, spełniał:] 
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<Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnia 

wymogi, o których mowa w art. 114 ust. 2, i spełniał je:> 

1) w ciągu 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku - w przypadku, o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1; 

2) w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku - w pozostałych przypadkach. 

<3. Znajomość języka polskiego, o której mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza się jednym z 

następujących dokumentów: 

1) urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 

11a ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 

224 i 455, z 2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), na poziomie biegłości 

językowej co najmniej B1; 

2) świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 

59 i 949) lub uczelni w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.) z 

wykładowym językiem polskim; 

3) świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za 

granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe lub art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia 

złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

nie ukończył 16. roku życia.> 

 

Art. 212. 

1. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w 

art. 211 ust. 1, zalicza się: 

1) łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec 

przebywał legalnie i nieprzerwanie na tym terytorium co najmniej przez 5 lat na 

podstawie wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z 
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adnotacją "Niebieska Karta UE", w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - co 

najmniej przez 2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji; 

2)  cały okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w toku postępowania w 

sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, jeżeli przekroczył on 18 miesięcy; 

3) połowę okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku 

cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10, lub 

b) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 144 lub art. 187 pkt 1 lit. b, lub 

c)  w toku postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. 

2. Do 5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w 

art. 211 ust. 1, nie zalicza się pobytu cudzoziemca: 

1) będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego 

świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne; 

2) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen 

upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym 

terytorium wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23; 

3) w okresie jego nauki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu 

określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu; 

5) który jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o 

których mowa w art. 299 ust. 6; 

6) będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego lub 

inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub 

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; 

[7) o którym mowa w art. 181 ust. 1;] 

<7) o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub art. 181 ust. 1;> 

8)  w toku postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej, w przypadku 

gdy postępowanie to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia 

ochrony uzupełniającej; 

9) na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. 
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3. Pobyt cudzoziemca stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim: 

1) nie była dłuższa niż 6 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy 

w 5-letnim okresie, o którym mowa w art. 211 ust. 1 - w przypadku pobytu cudzoziemca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 18 miesięcy 

w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 - w przypadku pobytu na terytorium innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 

pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji. 

4. [Przepisu ust. 3 nie stosuje się, jeżeli przerwa była spowodowana:] 

 <Przepisu ust. 3, w zakresie, w jakim przewiduje maksymalne dopuszczalne okresy 

przerw w pobycie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie stosuje 

się, jeżeli przerwa była spowodowana:> 

1) wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem 

przez niego pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy 

zawartej z pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub 

2) towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 1, przez jego małżonka lub 

małoletnie dziecko, lub 

3) szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy, lub 

4) wyjazdem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbycia praktyk lub 

uczestnictwa w zajęciach, przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni. 

 

Art. 213. 

<1.> [Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy cudzoziemiec:] 

 <Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy w dniu złożenia wniosku 

o udzielenie tego zezwolenia:> 

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) nielegalnie lub 
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b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

c) w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego, lub 

d) w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

e) w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na 

pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub 

f)  w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie 

azylu, lub 

[g) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1, lub] 

<g) na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub 

art. 181 ust. 1, lub> 

h) na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego, lub 

2) jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia 

usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub 

3) jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców 

lub jest wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania 

kraju, lub 

4) odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub 

[5) został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu 

określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w przypadku 

przedłużenia tego terminu, lub] 

<5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do 

powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w 

tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub> 

6) jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których 

mowa w art. 299 ust. 6, lub 

7) przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

[8) nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, choć był do tego 

obowiązany.] 
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<2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, gdy przy składaniu wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia 

albo w terminie, o którym mowa w art. 219 ust. 6, nie złożył odcisków linii 

papilarnych w celu wydania karty pobytu.> 

 

Art. 218. 

1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub 

odmawia mu jego udzielenia, w drodze decyzji, wojewoda właściwy ze względu na 

miejsce pobytu cudzoziemca. 

[2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cofa, w drodze decyzji, z urzędu lub 

na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta 

oddziału Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji, wojewoda: 

1) właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca albo 

2) który udzielił zezwolenia - w przypadku gdy cudzoziemiec opuścił terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cofa, w drodze decyzji, z 

urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego 

Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży 

Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji, wojewoda, który udzielił tego 

zezwolenia, a w przypadku gdy zezwolenia udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji – 

wojewoda, który orzekał w tej sprawie w pierwszej instancji.> 

 

Art. 219. 

1. Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE na formularzu zawierającym: 

1) dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13; 

2) imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo i miejsce zamieszkania członków 

rodziny cudzoziemca pozostających na jego utrzymaniu, zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa; 

3) następujące dane dotyczące dokumentu podróży cudzoziemca: 
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a) serię i numer, 

b) datę wydania i datę upływu ważności, 

c) nazwę organu wydającego, 

d) liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży; 

4) informacje o: 

a) podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie 5 lat przed dniem 

złożenia wniosku, 

b) poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) informacje o: 

a) źródle dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i 

członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

b) liczbie osób pozostających na utrzymaniu cudzoziemca, 

c) wysokości dochodu cudzoziemca w okresie ostatnich 3 lat, a w przypadku, o którym 

mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1 - w okresie ostatnich 2 lat; 

6) informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym; 

7) informację o udzielonym cudzoziemcowi w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej zezwoleniu na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

8) informację o pobycie na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

na podstawie dokumentu pobytowego z adnotacją "Niebieska Karta UE" wydanego 

przez inne niż Rzeczpospolita Polska państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz o 

przerwach w tym pobycie; 

9) informację o zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku lub w 

areszcie dla cudzoziemców, o zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary 

pozbawienia wolności lub o jego tymczasowym aresztowaniu; 

10) wzór podpisu cudzoziemca. 

2. Składając wniosek, o którym mowa w ust. 1, cudzoziemiec uzasadnia go, składa pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań pisemne 

oświadczenie, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe, oraz przedstawia ważny 

dokument podróży oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym 

będzie przebywał, i dołącza do niego: 

1) aktualną fotografię; 
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2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE. 

3. Za tytuł prawny, o którym mowa w ust. 2, nie uznaje się umowy użyczenia lokalu, chyba 

że użyczającym jest zstępny, wstępny, małżonek, rodzice małżonka lub rodzeństwo 

cudzoziemca. 

4. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego 

dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny 

dokument potwierdzający tożsamość. 

5. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE pobiera się odciski linii papilarnych. 

<6. W przypadku gdy z przyczyn zależnych od wojewody nie jest możliwe pobranie 

odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste 

stawiennictwo, wojewoda wyznacza termin na ich złożenie, nie krótszy niż 7 dni.> 

 

Art. 228. 

W dokumentach, o których mowa w art. 226, nie umieszcza się podpisu ich posiadacza, gdy 

są one wydawane: 

[1) osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia, lub 

2) osobie, która ukończyła 13. rok życia, ale z powodu swojej niepełnosprawności nie może 

złożyć podpisu samodzielnie.] 

<1) osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia: 

a) złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu, o którym mowa w art. 226, 

lub 

b) złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt 

stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE – w przypadku 

wydawania pierwszej karty pobytu, lub 

c) wydania z urzędu polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub 

tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, lub 

2) osobie, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu 

samodzielnie.> 

Art. 229. 

1. Dokumenty, o których mowa w art. 226, wydaje się i wymienia na wniosek cudzoziemca. 
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[2. Pierwszą kartę pobytu wydaje się z urzędu.] 

<2. Kartę pobytu wydaną cudzoziemcowi bezpośrednio po udzieleniu zezwolenia na 

pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub po 

uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, zwaną dalej „pierwszą 

kartą pobytu”, wydaje się z urzędu.> 

3. Polski dokument tożsamości cudzoziemca, w przypadku małoletniego cudzoziemca 

urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywającego na tym terytorium 

bez opieki rodziców, można wydać także z urzędu. 

4. Pierwszą kartę pobytu w przypadku cudzoziemca, który: 

[1) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu 

połączenia z rodziną lub] 

<1) uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, a w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia przebywał poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub> 

<1a) uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1, lub> 

2)  (uchylony) 

3) uzyskał zgodę na pobyt ze względów humanitarnych 

- wydaje się na wniosek cudzoziemca. 

5. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca w przypadku cudzoziemca: 

1) podlegającego relokacji lub przesiedleniu - wydaje się na wniosek Szefa Urzędu; 

2) o którym mowa w art. 268 pkt 2 - można wydać także z urzędu. 

6. Przed wydaniem pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE i wcześniej posiadał zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej w związku z pobytem na podstawie ochrony międzynarodowej, wojewoda 

zwraca się, za pośrednictwem Szefa Urzędu, do tego państwa członkowskiego w celu 

ustalenia, czy cudzoziemiec nie został pozbawiony ochrony międzynarodowej. 

7. Wydanie karty pobytu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 9, następuje po 

zwróceniu przez niego Karty Polaka, zgodnie z art. 20 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 

września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 

2016 r. poz. 753). 
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Art. 232. 

1. W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu, o którym mowa w art. 226 pkt 1-3 i 5, 

cudzoziemiec, w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia, zawiadamia o tym 

fakcie organ, który wydał ten dokument. 

2. Cudzoziemcowi, który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu dokumentu, o którym mowa 

w art. 226 pkt 1-3 i 5, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt. 

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest ważne do czasu [wydania cudzoziemcowi 

kolejnego dokumentu] <wymiany dokumentu>, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące. 

4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu zawierającym dane, 

o których mowa w art. 244 ust. 1, oraz podpis zawiadamiającego. 

 

Art. 233. 

1. Cudzoziemiec, który odzyskał utracony dokument, o którym mowa w art. 226 pkt 1-3 i 5, 

zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia jego odzyskania, organ, który wydał 

ten dokument. 

2. Cudzoziemiec, który otrzymał [kolejny dokument wydany] <wymieniony dokument> w 

miejsce utraconego, niezwłocznie zwraca odzyskany dokument organowi, który ten 

dokument wydał. 

Art. 237. 

1. Ulga w opłacie za wydanie lub wymianę dokumentów, o których mowa w art. 226, 

przysługuje cudzoziemcom: 

1) którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej; 

2)  których celem pobytu jest pobieranie nauki w szkole ponadpodstawowej i szkole 

wyższej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[3) małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę karty pobytu lub 

dokumentu nie ukończyli 16 lat.] 

<3) małoletnim, którzy w dniu złożenia wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu, 

o którym mowa w art. 226, lub – w przypadku wydawania pierwszej karty 

pobytu – do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

UE, nie ukończyli 16. roku życia.> 

2. Ulga w opłacie, o której mowa w ust. 1, wynosi 50% kwoty określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 239 ust. 1. 



- 99 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 244. 

1. W karcie pobytu umieszcza się: 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców; 

2) datę, miejsce i kraj urodzenia; 

3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; 

4) informację o obywatelstwie; 

5) informację o płci; 

6) informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu; 

7) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) - w przypadku gdy został nadany; 

8) informację o rodzaju udzielonego zezwolenia; 

9) adnotację "naukowiec" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 151; 

10) adnotację "Niebieska Karta UE" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 

127; 

11) 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; 

<11a) adnotację „ICT” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 

1; 

11b) adnotację „mobile ICT” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 139o 

ust. 1;> 

12) adnotację "Poprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE" - w przypadku zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu 

udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji; 

12a)  adnotację "praca sezonowa" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 185a; 

13) obraz linii papilarnych; 

14) nazwę organu wydającego kartę; 

15) datę wydania karty; 

16) datę upływu okresu ważności karty; 

17) fotografię cudzoziemca; 
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18) adnotację "ochrona międzynarodowa przyznana przez ... (wskazanie państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które ją przyznało) w dniu ... (data przyznania 

ochrony międzynarodowej)" - w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu przyznano ochronę 

międzynarodową. 

2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, karta pobytu może zawierać podpis 

cudzoziemca oraz zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub 

16. 

3. W karcie pobytu wydawanej osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest 

fizycznie niemożliwe, nie umieszcza się obrazu linii papilarnych. 

4. W karcie pobytu nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gdy 

cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 

miesiące. 

Art. 246. 

<1.> [Organ właściwy do wydania karty pobytu pobiera odciski linii papilarnych od 

cudzoziemca, który składa wniosek o:] 

 <Organ właściwy do wydania lub wymiany karty pobytu pobiera odciski linii 

papilarnych od cudzoziemca, który składa wniosek o:> 

1) wydanie pierwszej karty pobytu w przypadku, o którym mowa w art. 229 ust. 4; 

2) wydanie kolejnej karty pobytu; 

3) wymianę karty pobytu. 

<2. W przypadku gdy z przyczyn zależnych od organu nie jest możliwe pobranie 

odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste 

stawiennictwo, organ ten wyznacza termin na ich złożenie, nie krótszy niż 7 dni.> 

 

[Art. 247. 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu lub jej wymiany, gdy 

cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu lub jej 

wymiany.] 

<Art. 247. 

Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wydania karty pobytu 

lub jej wymiany, gdy przy składaniu wniosku o jej wydanie lub wymianę albo w 
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terminie, o którym mowa w art. 246 ust. 2, nie złożył odcisków linii papilarnych w 

celu wydania lub wymiany karty pobytu.> 

 

Art. 248. 

1. Cudzoziemiec odbiera kartę pobytu osobiście. 

[2. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 13. roku 

życia, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.] 

<2. W przypadku gdy karta pobytu została wydana cudzoziemcowi, który nie ukończył 

13. roku życia do dnia jej odbioru, odbiera tę kartę jego przedstawiciel ustawowy lub 

kurator.> 

3. Cudzoziemcowi odbierającemu kartę pobytu udostępnia się czytnik elektroniczny w celu 

sprawdzenia, czy jego dane osobowe umieszczone w karcie są zgodne ze stanem 

faktycznym. 

Art. 249. 

1. Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu organowi, który ją wydał, gdy: 

1) nabył obywatelstwo polskie; 

2) wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu; 

3) wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE; 

4) wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy; 

5) wydano decyzję o cofnięciu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

6) wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt czasowy wygasła z mocy prawa 

na podstawie art. 102 albo na podstawie art. 307 ust. 1; 

7) wydana decyzja o udzieleniu mu zezwolenia na pobyt stały wygasła z mocy prawa na 

podstawie art. 200 pkt 1; 

8) wydana decyzja o udzielaniu mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych wygasła 

z mocy prawa na podstawie art. 354 ust. 1 pkt 1, 3 lub 4. 

2. Cudzoziemiec zwraca kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni 

od dnia, w którym: 

1) doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego albo 

2) decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2-8, stała się ostateczna albo wygasła. 

[3. Osoba obowiązana do zgłoszenia zgonu na podstawie art. 65 ustawy z dnia 29 września 

1986 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 
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1529) niezwłocznie zwraca kartę pobytu zmarłego cudzoziemca organowi, który tę kartę 

wydał.] 

<3. Podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 

31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2017 r. poz. 912) 

niezwłocznie zwraca kartę pobytu zmarłego cudzoziemca organowi, który tę kartę 

wydał.> 

4. Organ, któremu zwrócono kartę pobytu, wydaje na wniosek cudzoziemca nieodpłatnie 

zaświadczenie o zwrocie karty pobytu ważne przez okres 30 dni. 

 

Art. 278. 

[1. Organ właściwy do wydania dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany" pobiera od 

cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie lub wymianę tego dokumentu, odciski linii 

papilarnych.] 

<1. Organ właściwy do wydania lub wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany” 

pobiera od cudzoziemca, który składa wniosek o wydanie lub wymianę tego 

dokumentu, odciski linii papilarnych.> 

<1a. W przypadku gdy z przyczyn zależnych od organu nie jest możliwe pobranie 

odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste 

stawiennictwo, organ ten wyznacza termin na ich złożenie, nie krótszy niż 7 dni.> 

[2. Jeżeli cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w przypadkach, o których mowa 

w ust. 1, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wydania lub wymiany 

dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany".] 

<2. Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie wydania lub 

wymiany dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”, gdy przy składaniu wniosku o 

wydanie lub wymianę tego dokumentu albo w terminie, o którym mowa w ust. 1a, 

nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania lub wymiany dokumentu 

„zgoda na pobyt tolerowany”.> 

 

Art. 299. 

1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą krajową oraz przed upływem 

okresu ważności tej wizy. 
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<1a. Cudzoziemiec, który nie spełnia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przestał spełniać te warunki, posiadający zezwolenie 

pobytowe lub inne zezwolenie, udzielone przez inne państwo stosujące dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu 

do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 

348 z 24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), zwaną dalej „dyrektywą 2008/115/WE”, 

uprawniające go do pobytu na terytorium tego państwa, jest obowiązany 

niezwłocznie opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i udać się na terytorium 

państwa, które to zezwolenie wydało.> 

2. Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego 

zniesienia obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite 

zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z 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, jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu 

przewidzianego w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu obowiązku 

wizowego lub w rozporządzeniu. 

3. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu 

bezwizowego na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego 

lub w związku z jednostronnym zniesieniem przez Rzeczpospolitą Polską obowiązku 

wizowego jest obowiązany opuścić to terytorium po upływie okresu pobytu, na jaki 

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż po upływie 3 miesięcy od 

dnia utraty mocy umowy lub przywrócenia obowiązku wizowego. 

4. Jeżeli utrata mocy umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego 

lub przywrócenie obowiązku wizowego nastąpiły przed ogłoszeniem jednego z tych 

faktów w formie przewidzianej prawem, termin, o którym mowa w ust. 3, liczy się od 

dnia tego ogłoszenia. 

5. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy. 

[6. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 

dni od dnia, w którym decyzja: 
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1) o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia 

na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

2)  o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o 

uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o umorzeniu 

postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej lub decyzja o 

pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub 

3) o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

- stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od dnia, 

w którym decyzja ostateczna została cudzoziemcowi doręczona.] 

<6. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

terminie: 

1) 30 dni od dnia, w którym decyzja: 

a) o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu 

zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt 

 rezydenta długoterminowego UE, decyzja o umorzeniu postępowania w 

tych sprawach lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

UE lub 

b) o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, 

o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o 

umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej lub 

decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub 

c) o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

– stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia 

– od dnia, w którym decyzja została cudzoziemcowi doręczona; 

2) 7 dni od dnia, w którym ustały przyczyny nieprzekazania go do państwa 

trzeciego, o których mowa w art. 31 ust. 1.> 

7. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, o którym mowa w 

ust. 6, uważa się za legalny, chyba że wniosek o przedłużenie mu wizy Schengen lub wizy 

krajowej lub o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub 
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zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony po upływie okresu 

jego legalnego pobytu na tym terytorium. 

8. Przepisów ust. 1, 2, 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument 

uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z niniejszej 

ustawy wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny. 

<8a. Przepisów ust. 6 pkt 1 lit. a i ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy przed 

wydaniem decyzji o odmowie przedłużenia cudzoziemcowi wizy Schengen lub wizy 

krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzji o umorzeniu 

postępowania w tych sprawach zostało wszczęte wobec cudzoziemca postępowanie w 

sprawie zobowiązania go do powrotu lub została mu wydana decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu.> 

9. Przepisów [ust. 6 pkt 2 i ust. 7] <ust. 6 pkt 1 lit. b i ust. 7> nie stosuje się, w przypadku 

gdy: 

1) w dniu wydania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej cudzoziemiec przebywa w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 

cudzoziemców, lub 

2) decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej 

lub decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej została wydana w związku ze złożeniem kolejnego wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej[.] <,> <lub> 

<3) przed wydaniem decyzji o odmowie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub 

udzielenia mu ochrony uzupełniającej lub decyzji o umorzeniu postępowania w 

sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej zostało wszczęte wobec 

cudzoziemca postępowanie w sprawie zobowiązania go do powrotu lub została 

mu wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.> 

<10. Wojewoda, Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców informuje organ Straży 

Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o decyzji, o której 

mowa w ust. 6 pkt 1, gdy decyzja ta stanie się ostateczna, lub o innych 

rozstrzygnięciach, które skutkują tym, że pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przestaje być legalny. 
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11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, organ Straży Granicznej ustala, czy 

zachodzą przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.> 

 

Art. 302. 

1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: 

1) przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub 

innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu 

na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane lub 

2) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego 

okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru 

Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym 

okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

3) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego 

okresu jego pobytu wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 180 dni, lub po 

wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej, lub 

4)  wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej 

przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na 

pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego 

do ewidencji oświadczeń, lub. 

5) podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6) nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub 

zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł 

uzyskania takich środków finansowych, lub 

7) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z 

wyłączeniem wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i pobytu na tym terytorium, lub 
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9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

10) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub 

11) został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej na karę 

pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej 

wobec niego kary, lub 

12) przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać, chyba 

że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do 

którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 

małego ruchu granicznego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

14) dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowił 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub 

dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

lub 

15) cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub 

16)  została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za 

niedopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej i cudzoziemiec: 

a) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie i przypadku, o których 

mowa w [art. 299 ust. 6 pkt 2] <art. 299 ust. 6 pkt 1 lit. b>, albo 

b) przebywa w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument 

uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z niniejszej 

ustawy wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny. 

[4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 120 ust. 3 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.] 
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<4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli zostało wydane orzeczenie o ukaraniu 

sprawcy za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.> 

<4a. Przepisów ust. 1 pkt 4 lub 5 nie stosuje się, jeżeli przemawia za tym szczególnie 

ważny interes cudzoziemca.> 

5. W postępowaniu w sprawie zobowiązania do powrotu cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 158 ust. 1 lub art. 159 ust. 1, lub 

cudzoziemca, do którego dołączył cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1, bierze się pod uwagę okres pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istnienie więzi kulturowych i 

społecznych z państwem pochodzenia. 

<6. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku cudzoziemca, który przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, 

wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i celem jego pobytu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, przez okres nieprzekraczający 90 

dni w okresie 180 dni.> 

Art. 303. 

1. [W przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1, decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu nie wydaje się cudzoziemcowi, gdy:] 

 <W przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1, nie wszczyna się postępowania w 

sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a wszczęte postępowanie w tej 

sprawie umarza się, jeżeli cudzoziemiec:> 

1) posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej lub 

[2) udzielono mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany lub zachodzą przesłanki do ich udzielenia, lub 

3) udzielono mu zezwolenia, o którym mowa w art. 187 pkt 6 lub 7, lub] 

<2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt 

ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, lub 

3) uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 187 pkt 6 lub 7, lub> 
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4) jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 

pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba 

że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście [niniejszej 

ustawy] <przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu 

na nim i wyjazdu z niego>, lub 

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen 

wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, upoważniającej tylko do 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, 

zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1, albo zezwolenia, o którym mowa w art. 

176, lub 

[6) udzielono mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

7) posiada zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające do pobytu, udzielone 

przez inne państwo obszaru Schengen, i nie sprzeciwiają się temu względy obronności 

lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, 

chyba że cudzoziemiec nie udał się niezwłocznie na terytorium tego państwa obszaru 

Schengen po pouczeniu go o obowiązku wyjazdu na terytorium tego państwa, o którym 

mowa w art. 314, lub] 

<6) uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub  

7) posiada zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające do pobytu, 

udzielone przez inne państwo stosujące dyrektywę 2008/115/WE, i nie 

sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że cudzoziemiec nie udał 

się niezwłocznie na terytorium tego państwa po pouczeniu go o obowiązku 

wyjazdu na terytorium tego państwa, o którym mowa w art. 314, lub> 

8) jest czasowo oddelegowany w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 
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Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz jest uprawniony do przebywania i 

zatrudnienia na terytorium tego państwa, jeżeli decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca 

do powrotu miałaby zostać wydana z uwagi na przebywanie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu 

uprawniającego do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim lub ze względu na 

przekroczenie lub usiłowanie przekroczenia granicy wbrew przepisom prawa, lub 

9) może zostać niezwłocznie przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy 

międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób po uprzednim zatrzymaniu 

go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, lub 

10) może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany w strefie 

nadgranicznej bezpośrednio po nieumyślnym przekroczeniu granicy wbrew przepisom 

prawa, lub 

11) może zostać [niezwłocznie] przekazany do innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. 

umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, lub 

12)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o 

którym mowa w art. 170, lub 

13)  może zostać przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na 

podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i 

mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw 

członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca (wersja 

przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013), zwanego dalej "rozporządzeniem 

604/2013"[.] <,> <lub> 

<14) jest przekazywany do państwa trzeciego na wniosek organów tego państwa o 

wydanie osoby ściganej, w celu przeprowadzenia przeciw niemu na terytorium 

tego państwa postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary albo środka 

zabezpieczającego, lub 

15) jest przekazywany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jako 

osoba ścigana europejskim nakazem aresztowania w celu przeprowadzenia 
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przeciw niemu na terytorium tego państwa postępowania karnego lub wykonania 

orzeczonej kary pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na 

pozbawieniu wolności.> 

2. W przypadku, o którym mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1, decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 

do powrotu nie wydaje się, gdy cudzoziemiec zgodnie z przepisami art. 120 i art. 135 

wystąpił o zmianę decyzji, o których mowa w tych przepisach, do czasu zakończenia 

postępowania w sprawie zmiany tych decyzji. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 

33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28 

lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 515, 516 i 517). 

4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, jeżeli 

toczy się postępowanie w sprawie udzielenia temu cudzoziemcowi ochrony 

międzynarodowej, chyba że cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

5. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, można - w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, ze względu na jego stan zdrowia - nie przekazywać do państwa trzeciego. 

Cudzoziemcowi temu w przypadku wystąpienia zagrożenia dla jego życia lub zdrowia 

zapewnia się opiekę medyczną. 

6. Koszty zapewnienia opieki medycznej, o której mowa w ust. 5, są pokrywane z budżetu 

państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze 

środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

<7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 11, z wyjątkiem przypadku, gdy 

cudzoziemcowi została wydana decyzja, o której mowa w art. 303a ust. 1, komendant 

oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze 

względu na miejsce pobytu cudzoziemca: 

1) informuje cudzoziemca, do jakiego państwa zostanie przekazany; 

2) doprowadza cudzoziemca do granicy państwa, do którego zostaje przekazany.> 

 

<Art. 303a. 

1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 303 ust. 1 pkt 11, z wyjątkiem przypadku, w 

którym zostaje on niezwłocznie przekazany do innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
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Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. 

umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, wydaje się decyzję 

o przekazaniu do tego państwa. 

2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, z tym że nie określa się w niej terminu 

dobrowolnego powrotu i nie orzeka o zakazie ponownego wjazdu, o którym mowa w 

art. 318 ust. 1 lub 3. 

3. Koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, ustala się, 

w przypadku gdy decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu. Przepisy art. 336–

338 i art. 340–347 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 306. 

Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wygasa z mocy prawa, jeżeli 

cudzoziemiec: 

1) posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej; 

<1a) posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym 

mowa w art. 176 lub art. 187 pkt 6 lub 7; 

<2a) otrzymał decyzję, o której mowa w art. 393b ust. 1;> 

3) otrzymał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej i o przekazaniu do odpowiedzialnego państwa członkowskiego - w 

przypadku, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 310. 

<1.> Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje: 

1) z urzędu - komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

2)  na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Krajowej Administracji Skarbowej, 

komendanta wojewódzkiego lub komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - 
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komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, 

właściwy ze względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce 

pobytu cudzoziemca. 

<2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, 

który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, może przekazać dalsze prowadzenie postępowania w 

sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, z urzędu lub na wniosek 

cudzoziemca, w drodze postanowienia, komendantowi oddziału Straży Granicznej 

lub komendantowi placówki Straży Granicznej właściwemu ze względu na miejsce 

pobytu cudzoziemca.> 

[Art. 311. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 302 ust. 1 pkt 10, decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca 

do powrotu wydaje się na formularzu. 

2. Organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu na formularzu, 

informuje pisemnie cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o podstawie prawnej, o 

treści rozstrzygnięcia oraz o pouczeniu, czy i w jakim trybie służy mu odwołanie od 

decyzji.] 

[Art. 313. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza, o którym mowa w art. 311, uwzględniając konieczność zapewnienia 

sprawności postępowania prowadzonego w sprawie zobowiązania cudzoziemca do 

powrotu.] 

Art. 314. 

[1. Organ właściwy do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w 

przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1-8 i 10-16, poucza cudzoziemca 

posiadającego zezwolenie na pobyt lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, 

udzielone przez inne państwo obszaru Schengen o obowiązku niezwłocznego wyjazdu na 

terytorium tego państwa.] 

<1. Organ właściwy do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w 

przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1–8 i 10–16, poucza cudzoziemca 

posiadającego zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające go do pobytu, 

udzielone przez państwo stosujące dyrektywę 2008/115/WE, o obowiązku 

niezwłocznego wyjazdu na terytorium tego państwa.> 
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2. Organ właściwy do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu odnotowuje 

dokonanie pouczenia, o którym mowa w ust. 1, w rejestrze, o którym mowa w art. 428 

ust. 1 pkt 6. 

3. Pouczenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w formie pisemnej w języku zrozumiałym 

dla cudzoziemca. 

Art. 315. 

1. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin dobrowolnego 

powrotu, który wynosi od 15 do 30 dni, liczony od dnia doręczenia decyzji. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, nie określa się terminu dobrowolnego powrotu 

cudzoziemca, gdy: 

1) istnieje prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca lub 

2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

3. [Prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca istnieje w szczególności, gdy cudzoziemiec:] 

 <Oceniając prawdopodobieństwo ucieczki, bierze się pod uwagę, w szczególności, czy 

cudzoziemiec:> 

1) zadeklarował niepodporządkowanie się obowiązkom wynikającym z otrzymania 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub 

2) nie dysponuje dokumentami poświadczającymi jego tożsamość, lub 

3) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub 

4) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obowiązywania wpisu do 

wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niepożądany, lub do Systemu Informacyjnego Schengen do celu odmowy wjazdu. 

[4. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej bez określenia terminu 

dobrowolnego powrotu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wskazuje się państwo, do którego 

cudzoziemiec powinien powrócić.] 

<4. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydanej bez określenia terminu 

dobrowolnego powrotu, wskazuje się państwo, do którego cudzoziemiec powraca.> 

<4a. W przypadku gdy cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, w której określono termin dobrowolnego powrotu, przed 

wydaniem mu decyzji o:  

1) odmowie:  

a) przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej,  
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b) udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy,  

c) udzielenia zezwolenia na pobyt stały,  

d) udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE,  

2) umorzeniu postępowania w sprawach, o których mowa w pkt 1,  

3) odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej,  

4) umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej  

– termin dobrowolnego powrotu jest liczony od dnia, w którym decyzja, o której 

mowa w pkt 1–4, stała się ostateczna, a w przypadku decyzji wydanej przez 

organ wyższego stopnia – od dnia, w którym decyzja ostateczna została 

cudzoziemcowi doręczona.> 

5. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana bez określenia terminu 

dobrowolnego powrotu, o której mowa w ust. 2 pkt 2, podlega natychmiastowemu 

wykonaniu. 

6. W przypadku gdy cudzoziemiec przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew 

przepisom prawa w okresie po wydaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, 

a przed upływem terminu dobrowolnego powrotu, termin, o którym mowa w ust. 1, 

wygasa z mocy prawa. 

7. Jeżeli decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, o 

którym mowa w art. 309, który nadal posiada ochronę międzynarodową w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu jako państwo powrotu cudzoziemca wskazuje się państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, w którym cudzoziemiec posiada ochronę międzynarodową. 

8. Jeżeli decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, który 

przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, w decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jako państwo powrotu cudzoziemca wskazuje 

się państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym cudzoziemiec posiada zezwolenie 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

9. Jeżeli decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, który 

przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy jako członek rodziny cudzoziemca, który przebywał na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, w decyzji o zobowiązaniu 
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cudzoziemca do powrotu jako państwo powrotu cudzoziemca wskazuje się państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, w którym członek rodziny tego cudzoziemca posiada 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. 

 

Art. 317. 

1. W decyzji, o której mowa w art. 316 ust. 1 i 2, można do czasu dobrowolnego powrotu 

zobowiązać cudzoziemca do: 

1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji - do 

dnia, w którym nastąpi dobrowolny powrót; 

2) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w decyzji, nie niższej niż 

dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

3) przekazania do depozytu organowi wskazanemu w decyzji dokumentu podróży <albo 

innego dokumentu tożsamości>; 

4) zamieszkiwania w wyznaczonym w decyzji miejscu - do dnia, w którym nastąpi 

dobrowolny powrót. 

2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, można orzec o zastosowaniu jednego lub więcej niż 

jednego spośród środków, o których mowa w ust. 1. 

<2a. Do zabezpieczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy 

art. 398 ust. 3 i 4.> 

[3. Zabezpieczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i dokument podróży, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 3, przechowuje się do czasu okazania przez cudzoziemca biletu na 

podróż powrotną.] 

<3. Zabezpieczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, i dokumenty, o których 

mowa w ust. 1 pkt 3, przechowuje się do czasu okazania przez cudzoziemca biletu na 

podróż powrotną lub innego dowodu, z którego wynika zaplanowana podróż 

powrotna.> 

4. Cudzoziemcowi nie wolno zmieniać miejsca zamieszkania wyznaczonego w decyzji o 

przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu bez zmiany tej decyzji. 
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Art. 318. 

[1. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i innych państw obszaru Schengen oraz określa się okres tego zakazu.] 

<1. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen 

oraz określa się okres tego zakazu.> 

[2. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru 

Schengen orzeka się w przypadku wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu, w której: 

1) nie określono terminu dobrowolnego powrotu; 

2) określono termin dobrowolnego powrotu - na wypadek jeżeli cudzoziemiec w tym 

terminie: 

a) nie opuści terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

b) przekroczy lub będzie usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa.] 

3. [Zakaz ponownego wjazdu tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej orzeka się w 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydawanej cudzoziemcowi:] 

 <W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu orzeka się o zakazie ponownego 

wjazdu tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy jest ona 

wydawana cudzoziemcowi:> 

1) posiadającemu ochronę międzynarodową w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, któremu cofnięto zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

lub 

2) o którym mowa w art. 315 ust. 8 lub 9. 

 

Art. 319. 

[Zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1, określa się na następujące okresy:] 

<Zakazy, o których mowa w art. 318, określa się na następujące okresy:> 

1) od 6 miesięcy do 3 lat - w przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1-3, 6, 10, 

12, 13, 15 lub 16; 

2) od 1 roku do 3 lat - w przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 4 lub 5; 

3) od 3 lat do 5 lat - w przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 7, 8, 11 lub 14; 

4) 5 lat - w przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1 pkt 9. 
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Art. 320. 

1. [Organ, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, na wniosek 

cudzoziemca, w drodze decyzji, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318 ust. 1, jeżeli 

cudzoziemiec wykaże, że:] 

 <Organ, który w pierwszej instancji wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu, może cofnąć zakaz, o którym mowa w art. 318, na wniosek cudzoziemca, w 

drodze decyzji, jeżeli cudzoziemiec wykaże, że:> 

1) wykonał obowiązki wynikające z decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 

lub 

2) jego ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw 

obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione okoliczności, zwłaszcza ze 

względów humanitarnych, lub 

3) została mu przyznana pomoc w dobrowolnym powrocie, o której mowa w: 

a) art. 334, lub 

b) art. 75 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<1a. Organ, rozpatrując wniosek o cofnięcie zakazu, o którym mowa w art. 318, 

uwzględnia, w szczególności: 

1) okoliczności, w jakich cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu; 

2) okoliczności, ze względu na które ma nastąpić ponowny wjazd cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych państw obszaru Schengen.> 

2. Zakazu, o którym mowa w [art. 318 ust. 1] <art. 318>, nie cofa się, gdy: 

1) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić 

zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego lub naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) cudzoziemiec nie uiścił należności z tytułu kosztów związanych z wydaniem i 

wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, które był obowiązany 

ponieść[.] <,> <lub> 

<3) został on orzeczony po wydaniu cudzoziemcowi decyzji o cofnięciu zakazu, o 

którym mowa w art. 318, i od wydania tej decyzji nie upłynęły 2 lata, lub 

4) nie upłynęła jeszcze połowa okresu, na jaki został orzeczony.> 
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<3. Przepisów ust. 2 pkt 3 i 4 nie stosuje się, jeżeli wjazd cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej ma nastąpić ze względów humanitarnych.> 

 

Art. 321. 

Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży 

Granicznej w sprawach o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, przedłużenia terminu 

dobrowolnego powrotu oraz cofnięcia zakazu, o którym mowa w [art. 318 ust. 1] <art. 

318>, jest Szef Urzędu. 

[Art. 322. 

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu organy mogą przekazywać sobie za 

pośrednictwem urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku 

papierowym lub za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i doręczać tę decyzję 

cudzoziemcowi w formie uzyskanej w wyniku takiego przekazu.] 

 

<Art. 322. 

Pisma w sprawach o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu mogą być przekazywane z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 

ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 

r. poz. 1219) lub faksu i doręczane cudzoziemcowi w formie uzyskanej w wyniku 

takiego przekazu.> 

Art. 324. 

Organ, który wydaje decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu: 

[1) pobiera od cudzoziemca odciski linii papilarnych, jeżeli nie zostały pobrane po 

zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa;] 

<1) pobiera od cudzoziemca odciski linii papilarnych, jeżeli nie zostały pobrane po jego 

zatrzymaniu;> 

2) przekazuje Komendantowi Głównemu Policji obraz linii papilarnych, dane osobowe 

cudzoziemca oraz informacje, które umieszcza się w rejestrze, o którym mowa w art. 428 

ust. 1 pkt 4; 

3) sporządza fotografię cudzoziemca. 
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Art. 325. 

1. W przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada dokumentu podróży, Komendant Główny 

Straży Granicznej składa do właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu 

konsularnego państwa pochodzenia cudzoziemca wniosek o wydanie takiego dokumentu. 

2. Jeżeli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie istnieje przedstawicielstwo lub urząd, o 

którym mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej składa wniosek o wydanie 

dokumentu podróży do właściwego organu państwa pochodzenia cudzoziemca. 

3. Przed wydaniem dokumentu podróży cudzoziemcowi właściwe organy Straży Granicznej 

w uzasadnionych przypadkach umożliwiają przedstawicielstwom dyplomatycznym, 

urzędom konsularnym lub właściwym organom państw pochodzenia cudzoziemca 

przeprowadzenie z nim rozmowy w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, 

przedstawicielstwach dyplomatycznych lub urzędach konsularnych państw pochodzenia 

cudzoziemca w celu potwierdzenia jego obywatelstwa. 

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się, o ile wiążące Rzeczpospolitą Polską umowy 

międzynarodowe dotyczące przyjmowania i przekazywania osób, które nie spełniają 

warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium lub 

przestały spełniać te warunki, nie stanowią inaczej. 

5. Rozmowę, o której mowa w ust. 3, przeprowadza się w obecności funkcjonariusza Straży 

Granicznej oraz w razie potrzeby w obecności tłumacza. 

[6. Rozmowę, o której mowa w ust. 3, przeprowadzaną w jednostkach organizacyjnych Straży 

Granicznej utrwala się, za zgodą cudzoziemca, za pomocą środków technicznych 

rejestrujących dźwięk, w celu udokumentowania jej przebiegu. 

7. Zgromadzone zapisy dźwięku, o których mowa w ust. 6, przechowuje się przez okres 20 dni 

od dnia zarejestrowania, a następnie niszczy na zasadach określonych w ustawie z dnia 

12 października 1990 r. o Straży Granicznej.] 

 

Art. 326. 

1. W postępowaniu w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu dotyczącym 

cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej organ, który prowadzi to postępowanie, ustala, czy 

związek małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia [niniejszej ustawy] 

<przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium 



- 121 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i 

wyjazdu z niego>. 

2. Do ustalenia, czy związek małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia [niniejszej 

ustawy] <przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na 

nim i wyjazdu z niego>, stosuje się przepisy art. 169 ust. 2, 4 i 5. 

 

Art. 330. 

1. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wykonuje się, gdy: 

1)  1) wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w sprawie udzielenia mu ochrony 

międzynarodowej lub 

2) wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w sprawie udzielenia mu zgody na pobyt 

ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub zezwolenia, o którym 

mowa w art. 176 [lub art. 181 ust. 1], lub 

3) cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na 

pobyt tolerowany lub zachodzą przesłanki do jej udzielenia, lub 

4) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

a) wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

b) zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1, lub 

5) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 170, lub 

6) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, chyba że celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest 

obejście [niniejszej ustawy] <przepisów określających zasady i warunki wjazdu 

cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to 

terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub 

7)  wobec cudzoziemca orzeczono w Rzeczypospolitej Polskiej środek zapobiegawczy w 

postaci zakazu opuszczania kraju, lub 
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8)  cudzoziemiec zadeklarował zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lub 2 lub art. 61 ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

1a. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie wykonuje się z powodu 

okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8, do dnia: 

1) upływu terminu do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

określonego w protokole potwierdzającym złożenie deklaracji zamiaru złożenia 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej - w przypadku, o którym mowa w art. 

28 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) w którym organ Straży Granicznej umożliwił złożenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej: 

a) cudzoziemcowi - w przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) kuratorowi w imieniu małoletniego bez opieki - w przypadku, o którym mowa w 

art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1b. Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec kolejny raz zadeklarował zamiar 

złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, a nie złożył wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej po uprzednio zadeklarowanym zamiarze jego 

złożenia albo poprzedni wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej został uznany za 

niedopuszczalny z przyczyn, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, albo po wydaniu decyzji o odmowie nadania mu statusu uchodźcy i udzielenia 

ochrony uzupełniającej. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, który jest: 

1) pierwszym wnioskiem niedopuszczalnym z przyczyn, o których mowa w art. 38 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jeżeli złożenie tego wniosku nastąpiło tylko w 
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celu opóźnienia wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo w celu 

opóźnienia lub uniemożliwienia jej wykonania; 

2) złożony po wydaniu ostatecznej decyzji o: 

a) uznaniu wniosku za niedopuszczalny z przyczyn, o których mowa w art. 38 ust. 2 

pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej albo 

decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej wydanej po rozpatrzeniu kolejnego wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu wykonuje się po tym, gdy decyzja, o której mowa w art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej stanie się ostateczna. 

Art. 336. 

[1. Koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu ustala się w przypadku wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu, w której nie określono terminu dobrowolnego powrotu, lub w przypadku 

przymusowego wykonania tej decyzji. 

2. Organ Straży Granicznej właściwy w sprawie przymusowego wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ustala, w drodze decyzji, wysokość kosztów, o 

których mowa w ust. 1, oraz podmioty obowiązane do pokrycia tych kosztów. Decyzja 

podlega natychmiastowemu wykonaniu.] 

<1. Koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu ustala się w przypadku, gdy decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu.  

2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej 

właściwy w sprawie przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 

do powrotu, a w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa w strzeżonym ośrodku lub 

areszcie dla cudzoziemców – organ Straży Granicznej, któremu podlega ten ośrodek 

lub areszt, ustala, w drodze decyzji, wysokość kosztów, o których mowa w ust. 1, 

oraz podmioty obowiązane do pokrycia tych kosztów. Decyzja podlega 

natychmiastowemu wykonaniu.> 
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<2a. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala się, gdy decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu stała się ostateczna, a w przypadku wydania takiej decyzji 

przez organ wyższego stopnia – gdy decyzja ostateczna została doręczona, chyba że 

podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.> 

3. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust. 1, przedawniają się z upływem 5 lat, 

licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja o ustaleniu wysokości kosztów 

stała się ostateczna. 

Art. 337. 

1. Koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, ponosi cudzoziemiec. 

2. Zapraszający ponosi koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, w przypadku gdy 

cudzoziemiec, którego zaprosił, wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie, na który został zaproszony, i okoliczności uzasadniające zobowiązanie go do 

powrotu wystąpiły: 

1) podczas pobytu cudzoziemca na tym terytorium w okresie objętym zaproszeniem albo 

2) po upływie okresu objętego zaproszeniem, gdy cudzoziemcowi nie przedłużono wizy, 

nie uzyskał on zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nie korzysta z ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i pozostał 

na tym terytorium. 

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy lub pełnienie określonej funkcji ponosi koszty, 

o których mowa w art. 336 ust. 1, w przypadku gdy cudzoziemcowi została wydana 

decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 302 ust. 1 pkt 4. 

<3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wykonywanie pracy lub pełnienie 

funkcji zostało cudzoziemcowi powierzone przez kilka podmiotów, ponoszą one 

solidarnie koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1. Do odpowiedzialności solidarnej 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.> 

4. Jeżeli cudzoziemcowi, który został zaproszony, została wydana decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu w związku z okolicznością, o której mowa w art. 302 ust. 1 pkt 

4, koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, ponosi podmiot powierzający wykonywanie 

pracy lub pełnienie określonej funkcji. 
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5. Jednostka naukowa, która przyjęła cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, 

ponosi koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, jeżeli decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu została wydana i wykonana ze środków publicznych przed 

upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu 

badawczego, a podstawą wydania tej decyzji był pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy, jeżeli była wymagana, lub innego ważnego 

dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim. 

 

Art. 338. 

<1.> Do kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, zalicza się w szczególności koszty: 

1) postępowania w sprawie wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

[2) pobrania od cudzoziemca odcisków linii papilarnych oraz sporządzenia fotografii;] 

<2) pobytu cudzoziemca w pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych;> 

3) pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców; 

4) badania lekarskiego cudzoziemca; 

<4a) zapewnienia cudzoziemcowi opieki medycznej i psychologicznej podczas 

pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców;> 

5) pomocy udzielonej cudzoziemcowi przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej w związku z przeprowadzeniem tranzytu drogą powietrzną przez jego 

terytorium; 

<5a) doprowadzenia cudzoziemca do pomieszczenia przeznaczonego dla osób 

zatrzymanych, strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców lub do organu 

Straży Granicznej, sądu, prokuratury, jednostki Policji, Szefa Urzędu, placówek 

opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów leczniczych; 

5b) czynności, o których mowa w art. 325;> 

6) doprowadzenia cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego 

państwa, do którego zostaje doprowadzony. 

<2. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, określa się w formie ryczałtu, a minimalna 

stawka za jeden dzień pobytu cudzoziemca w: 

1) pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych nie może być niższa niż 30 

zł; 

2) strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców nie może być niższa niż 20 

zł.> 
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[Art. 339. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób 

obliczania kosztów: 

1) przejazdu cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, 

do którego zostaje doprowadzony; 

2) pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców; 

3) pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca oraz sporządzenia fotografii, 

zaliczanych do kosztów przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu; 

4) innych niż określone w pkt 1, związanych z doprowadzeniem cudzoziemca do granicy 

lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

uwzględni rodzaj środka transportu użytego do przymusowego wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, liczbę osób doprowadzających cudzoziemca do 

granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje 

doprowadzony, długość trasy przejazdu, koszty wyżywienia i zakwaterowania, wartość 

materiałów użytych do pobrania odcisków linii papilarnych oraz koszty sporządzenia 

fotografii.] 

<Art. 339. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowy sposób obliczania kosztów związanych z doprowadzeniem 

cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego państwa, do 

którego zostaje doprowadzony; 

2) wysokość zryczałtowanych dziennych kosztów pobytu cudzoziemca w: 

a) pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych, 

b) strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw 

wewnętrznych uwzględni rodzaj środka transportu użytego do przymusowego 

wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub decyzji, o której 

mowa w art. 303a ust. 1, liczbę osób doprowadzających cudzoziemca do granicy lub 

do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje doprowadzony, 
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długość trasy przejazdu, a także koszty wyżywienia i zakwaterowania cudzoziemca w 

pomieszczeniu przeznaczonym dla osób zatrzymanych oraz strzeżonym ośrodku lub 

areszcie dla cudzoziemców.> 

[Art. 341. 

Od decyzji o ustaleniu wysokości kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, oraz od decyzji 

zmieniającej tę decyzję służy odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.] 

 

<Art. 341. 

Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w 

stosunku do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży 

Granicznej w sprawach o ustalenie wysokości kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, 

lub w sprawach zmiany decyzji o ustaleniu wysokości kosztów, o których mowa w art. 

336 ust. 1, jest Komendant Główny Straży Granicznej.> 

 

Art. 342. 

1. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, podlegają, z zastrzeżeniem 

art. 343-345, egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, 868, 1228, 1244 i 

1579). 

2. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia upomnienia. 

[3. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o ustaleniu wysokości kosztów, o których 

mowa w art. 336 ust. 1, nie wystawia tytułu wykonawczego, jeżeli z okoliczności sprawy 

wynika, że egzekucja byłaby bezskuteczna.] 

<3. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o ustaleniu wysokości kosztów, o 

których mowa w art. 336 ust. 1, nie wystawia tytułu wykonawczego, jeżeli z 

okoliczności sprawy wynika, że: 

1) egzekucja byłaby bezskuteczna; 

2) w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów 

dochodzenia i egzekucji tych kosztów, w szczególności gdy cudzoziemiec nie 

posiada majątku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<4. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o ustaleniu wysokości kosztów, o 

których mowa w art. 336 ust. 1, niezwłocznie wystawia tytuł wykonawczy, jeżeli 

okoliczności, o których mowa w ust. 3, uległy zmianie.> 
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Art. 343. 

[1. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, mogą być potrącane ze 

środków pieniężnych cudzoziemca znajdujących się w depozycie strzeżonego ośrodka lub 

aresztu dla cudzoziemców.] 

<1. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, mogą być potrącane 

ze środków pieniężnych cudzoziemca znajdujących się w depozycie strzeżonego 

ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, chyba że koszty potrącenia przewyższałyby 

uzyskaną w ten sposób kwotę.> 

2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej, 

któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, o którym mowa w ust. 

1, ustala, w terminie 14 dni od dnia przyjęcia cudzoziemca do strzeżonego ośrodka lub 

aresztu dla cudzoziemców, ryczałt na pokrycie należności z tytułu kosztów, o których 

mowa w art. 336 ust. 1. 

<2a. W przypadku przeniesienia cudzoziemca do innego strzeżonego ośrodka lub 

aresztu dla cudzoziemców ryczałtu nie ustala się ponownie.> 

3. Ryczałt stanowi przybliżoną wysokość kosztów ustalanych w drodze decyzji, o której 

mowa w art. 336 ust. 2. Ryczałt ustala się z uwzględnieniem sposobu obliczania kosztów 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 339 oraz okresu pobytu w 

strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców wskazanym w postanowieniu o 

umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców. 

<3a. Wysokość ryczałtu może ulec zmianie, w szczególności jeżeli pobyt cudzoziemca w 

strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców został przedłużony.> 

4. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia pisemnie cudzoziemca o 

ustaleniu ryczałtu na pokrycie należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 

ust. 1 <lub o zmianie wysokości tego ryczałtu>. 

5. Środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, w kwocie do wysokości ustalonego ryczałtu są 

przechowywane i nie podlegają zwrotowi do czasu wydania decyzji o ustaleniu wysokości 

kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, lub dokonania potrącenia, o którym mowa w 

[art. 344 ust. 2] <art. 344 ust. 1>. 

[6. Cudzoziemcowi pozostawia się środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, w kwocie nie 

niższej niż 500 zł na zaspokojenie bieżących potrzeb podczas pobytu w strzeżonym 

ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców.] 
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<6. Cudzoziemcowi pozostawia się środki pieniężne, o których mowa w ust. 1, w kwocie 

nie niższej niż 600 zł dla każdego członka rodziny umieszczonego w strzeżonym 

ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, na zaspokojenie bieżących potrzeb podczas 

pobytu w tym ośrodku lub w tym areszcie.> 

<7. W przypadku przedłużenia pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie 

dla cudzoziemców kwotę, o której mowa w ust. 6, można powiększyć o 100 zł na 

każdy dodatkowy miesiąc pobytu cudzoziemca i członków jego rodziny w 

strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, jeżeli jest to uzasadnione ich 

bieżącymi potrzebami.> 

Art. 344. 

1. Potrącenia należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, dokonuje organ 

Straży Granicznej, który wydał decyzję o ustaleniu wysokości tych kosztów. 

[2. Potrącenia dokonuje się z dniem, w którym decyzja o ustaleniu wysokości kosztów, o 

których mowa w art. 336 ust. 1, stała się ostateczna.] 

3. Potrącenie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej. 

[4. W przypadku zdeponowania środków pieniężnych w walucie obcej potrąceniu podlega 

kwota należności pieniężnych ustalona według kursu tej waluty ogłoszonego przez 

Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu wydania postanowienia, o którym mowa w 

ust. 3.] 

<4. W przypadku zdeponowania środków pieniężnych w walucie obcej potrąceniu 

podlega kwota należności pieniężnych ustalona według bieżącego średniego kursu tej 

waluty ogłoszonego przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego w dniu 

poprzedzającym dzień wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 3.> 

 

Art. 345. 

1. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w art. 336 ust. 1, mogą być również 

potrącane z zabezpieczenia pieniężnego, o którym mowa w [art. 398 ust. 3 pkt 2] <art. 

398 ust. 2 pkt 2>. Do potrącenia stosuje się przepis art. 344. 

2. Zabezpieczenie pieniężne w kwocie do wysokości kosztów ustalonych w decyzji, o której 

mowa w art. 336 ust. 2, nie podlega zwrotowi, jeżeli cudzoziemiec nie uiścił należności z 

tytułu tych kosztów do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu. 
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[Art. 346. 

1. Jeżeli cudzoziemiec nie uiści należności z tytułu kosztów ustalonych w decyzji, o której 

mowa w art. 336 ust. 2, a ich potrącenie ze środków pieniężnych cudzoziemca, o których 

mowa w art. 343 ust. 1, nie jest możliwie lub kwota tych środków jest mniejsza od 

ustalonych w decyzji kosztów, komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant 

placówki Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla 

cudzoziemców, w którym przebywa cudzoziemiec, wydaje postanowienie o zabezpieczeniu 

majątkowym, wskazując składniki majątkowe cudzoziemca podlegające zabezpieczeniu. 

2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, służy zażalenie do Komendanta Głównego 

Straży Granicznej. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, podlega wykonaniu w trybie przepisów ustawy z 

dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

4. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec nie posiada składników majątkowych 

podlegających zabezpieczeniu.] 

Art. 356. 

[1. W przypadku gdy okoliczność, o której mowa w art. 348 lub art. 351 wyjdzie na jaw w 

postępowaniu w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, w decyzji kończącej to 

postępowanie rozstrzyga się w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych, a w razie jej nieudzielenia w przedmiocie udzielenia zgody na pobyt 

tolerowany.] 

<1. W przypadku gdy w postępowaniu w sprawie zobowiązania cudzoziemca do 

powrotu wyjdzie na jaw okoliczność, o której mowa w: 

1) art. 348 – w decyzji odmawiającej zobowiązania do powrotu udziela się zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych, chyba że zachodzi jedna z okoliczności, o 

których mowa w art. 349; 

2) art. 351 pkt 1 – w decyzji odmawiającej zobowiązania do powrotu i odmawiającej 

udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych udziela się zgody na 

pobyt tolerowany.> 

2. Jeżeli okoliczność, o której mowa w art. 348 lub art. 351 pkt 1 lub 2, wyszła na jaw: 

[1) po wydaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu przez organ wyższego 

stopnia albo] 

<1) po wydaniu ostatecznej decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo> 
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2) w związku z koniecznością wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu wydanej przez organ innego państwa członkowskiego stosującego dyrektywę 

Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania 

decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 02.06.2001, str. 

34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107) 

- z urzędu wszczyna się odrębne postępowanie. 

3. Do decyzji kończącej postępowanie, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio 

przepis ust. 1. 

4. W przypadku, o którym mowa w art. 351 pkt 3, zgody na pobyt tolerowany udziela się na 

wniosek cudzoziemca. 

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, organem właściwym do wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany jest komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży 

Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

 

Art. 386. 

Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydana przez organ wydającego państwa 

członkowskiego nie podlega wykonaniu, gdy: 

1)  wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej lub 

2) wobec cudzoziemca toczy się postępowanie w sprawie udzielenia zgody na pobyt 

tolerowany lub zezwolenia, o którym mowa w art. 176, art. 181 ust. 1 lub art. 187 pkt 6 

lub 7, lub 

3) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

a) wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

b) zaświadczenia, o którym mowa w art. 170, lub 

4) cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, nadano mu status uchodźcy lub 

udzielono mu ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub 

zgody na pobyt tolerowany, lub 

5) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca, któremu udzielono 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że 

celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście [niniejszej ustawy]  

<przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i 

wyjazdu z niego>, lub 

6) cudzoziemiec jest pozbawiony wolności na skutek wykonania orzeczenia sądu lub 

zastosowano wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub 

7) właściwy organ wydającego państwa członkowskiego: 

a) nie przekazał dokumentów niezbędnych do potwierdzenia, że decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu jest w dalszym ciągu wykonalna, lub 

b) nie potwierdził gotowości zwrotu kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu. 

Art. 394. 

1. Cudzoziemiec, wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo który uchyla się od wykonania obowiązków 

określonych w tej decyzji, albo nie wywiązuje się z obowiązków określonych w 

postanowieniu o zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w [art. 398 ust. 3] 

<art. 398 ust. 2>, może być zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin. 

[1a. Cudzoziemiec może być także zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin w celu 

przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub 

przekazania na podstawie rozporządzenia 604/2013.] 

<1a. Cudzoziemiec może także zostać zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin w 

celu: 

1) przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo 

2) przekazania na podstawie rozporządzenia 604/2013, albo 

3) przekazania do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 

na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, 

albo 

4) przekazania do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej 

o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.> 
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2. Zatrzymania cudzoziemca dokonuje Straż Graniczna lub Policja, a w przypadku, o którym 

mowa w ust. 1a - Straż Graniczna. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, niezwłocznie pobiera odciski linii papilarnych od 

cudzoziemca i przekazuje Komendantowi Głównemu Policji dane, o których mowa w art. 

430 ust. 6. 

4. Po zatrzymaniu cudzoziemca: 

1) Policja - niezwłocznie przekazuje go do dyspozycji właściwego ze względu na miejsce 

jego zatrzymania organu Straży Granicznej, składając jednocześnie wniosek o 

wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

2) Straż Graniczna w zależności od okoliczności: 

a) wydaje postanowienie w sprawie zastosowania wobec cudzoziemca środków, o 

których mowa w [art. 398 ust. 3]  <art. 398 ust. 2>, lub 

b) występuje do sądu z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku 

lub o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców, lub 

c) występuje do wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o cofnięciu cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

d)  ustala, czy istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie cudzoziemca do innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej na podstawie rozporządzenia 604/2013, 

<da) ustala, czy istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie cudzoziemca do 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na 

podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, 

db) ustala, czy istnieją okoliczności uzasadniające przekazanie cudzoziemca do 

państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i 

przyjmowaniu osób,> 

e)  doprowadza cudzoziemca do granicy albo portu lotniczego albo morskiego państwa, 

do którego następuje doprowadzenie. 

5. Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia się: 

1) jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie został przekazany do dyspozycji 

sądu i jednocześnie nie został złożony wniosek o umieszczenie go w strzeżonym 

ośrodku albo o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców lub 
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2) jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono mu 

postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wobec 

niego aresztu dla cudzoziemców, lub 

3) na polecenie sądu, lub 

4) jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania. 

6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

daktyloskopijnej, na której pobiera się od cudzoziemca odciski linii papilarnych na 

podstawie ust. 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 324 pkt 1, uwzględniając przyczynę pobrania 

odcisków linii papilarnych oraz konieczność zapewnienia sprawnego ich pobrania, z 

poszanowaniem prywatności cudzoziemca. 

 

[Art. 398. 

1. Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli: 

1) istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 

bez określenia terminu dobrowolnego powrotu lub 

2) wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu 

dobrowolnego powrotu, lub 

3) cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a natychmiastowe wykonanie tej decyzji 

nie jest możliwe, lub 

3a)  istnieje konieczność zabezpieczenia przekazania cudzoziemca zgodnie z art. 28 

rozporządzenia 604/2013, jeżeli istnieje znaczne prawdopodobieństwo jego ucieczki, a 

natychmiastowe przekazanie do innego państwa członkowskiego nie jest możliwe, lub 

4) cudzoziemiec nie wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu o 

zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w ust. 3. 

2. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1: 

1) pkt 1 i 2, jeżeli prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu lub wydanie takiej decyzji 

wynika z okoliczności, o której mowa w art. 315 ust. 2 pkt 1, 

2)  pkt 3 i 3a 

- można nie umieszczać w strzeżonym ośrodku. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemca zobowiązuje się do: 
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1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej 

wskazanego w postanowieniu, 

2) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, nie 

niższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w postanowieniu, 

4) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu 

- do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przekazania 

do innego państwa członkowskiego.  

4. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 3, wydaje organ Straży 

Granicznej, który stwierdził okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3, lub wydał 

decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 2. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu 

rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, który wydał 

postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje 

zażalenie w terminie 7 dni. 

5. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 4, można orzec o zastosowaniu jednego lub więcej 

niż jednego spośród środków, o których mowa w ust. 3. 

6. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 3, podlega 

natychmiastowemu wykonaniu.] 

<Art. 398. 

1. Wobec cudzoziemca można zastosować, w drodze postanowienia, środki inne niż 

umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, w przypadku 

gdy: 

1) istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu i wynika ono 

z okoliczności, o której mowa w art. 315 ust. 2 pkt 1, lub 

2) wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu 

dobrowolnego powrotu i istnieje konieczność zabezpieczenia jej wykonania, 

a wydanie tej decyzji wynika z okoliczności, o której mowa w art. 315 ust. 2 pkt 1, 

lub 

3) cudzoziemiec nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 

określonym w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a 

natychmiastowe wykonanie tej decyzji nie jest możliwe, lub 
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4) istnieje konieczność zabezpieczenia przekazania cudzoziemca zgodnie z art. 28 

rozporządzenia 604/2013, jeżeli istnieje znaczne prawdopodobieństwo jego 

ucieczki, a natychmiastowe przekazanie do innego państwa członkowskiego nie 

jest możliwe, lub 

5) istnieje konieczność zabezpieczenia przekazania cudzoziemca do innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy 

międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, a natychmiastowe 

przekazanie do tego państwa nie jest możliwe. 

2. Środki inne niż umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców polegają na zobowiązaniu cudzoziemca do: 

1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej 

wskazanego w postanowieniu, 

2) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, nie 

niższej niż dwukrotność minimalnego wynagrodzenia przewidzianego 

w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu 

w postanowieniu, 

4) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu 

– do czasu wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub 

przekazania do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej.  

3. Do zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy ustawy z dnia 

18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. poz. 1537 oraz z 

2009 r. poz. 1241), z tym że termin do odbioru depozytu wynosi 1 rok od dnia 

doręczenia cudzoziemcowi wezwania do odbioru lub wezwania, o którym mowa w 

art. 6 ust. 5 tej ustawy. 

4. W przypadku ucieczki cudzoziemca, w szczególności gdy opuścił terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub nie wywiązuje się z obowiązków wynikających 

z postanowienia o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, zabezpieczenie, 
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o którym mowa w ust. 2 pkt 2, ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 

O przepadku zabezpieczenia orzeka sąd. 

5. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, wydaje organ 

Straży Granicznej, który: 

1) stwierdził okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lub 3; 

2) wydał decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) zatrzymał cudzoziemca w celu, o którym mowa w art. 394 ust. 1a pkt 2 lub 3.  

6. Na postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, przysługuje 

zażalenie do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży 

Granicznej, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia. 

Sąd rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni. 

7. W postanowieniu o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, można orzec o 

zastosowaniu więcej niż jednego spośród tych środków.  

8. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, podlega 

natychmiastowemu wykonaniu.> 

<Art. 398a. 

Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli: 

1) istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu i wynika ono z okoliczności, 

o której mowa w art. 315 ust. 2 pkt 2, lub  

2) wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu bez określenia terminu 

dobrowolnego powrotu i istnieje konieczność zabezpieczenia jej wykonania, 

a wydanie tej decyzji wynika z okoliczności, o której mowa w art. 315 ust. 2 pkt 2, 

lub 

3) istnieje konieczność zabezpieczenia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego 

na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, a 

jego natychmiastowe przekazanie do tego państwa nie jest możliwe, lub 

4) wystąpił przynajmniej jeden z przypadków, o których mowa w art. 398 ust. 1, oraz: 

a) zastosowanie środków, o których mowa w art. 398 ust. 2, nie jest możliwe, 

b) cudzoziemiec nie wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu o 

zastosowaniu wobec niego środków, o których mowa w art. 398 ust. 2.> 
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Art. 399. 

1. Areszt dla cudzoziemców stosuje się w przypadkach, o których mowa w [art. 398 ust. 1]  

<art. 398a>, gdy istnieje ryzyko, że cudzoziemiec nie podporządkuje się zasadom pobytu 

obowiązującym w strzeżonym ośrodku. 

2. Areszt dla cudzoziemców wykonuje się w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków lub w 

pomieszczeniach Straży Granicznej przeznaczonych dla osób zatrzymanych. 

 

<Art. 400a. 

1. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia cudzoziemcowi, który: 

1) z powodu okoliczności, o których mowa w art. 400, nie został umieszczony 

w strzeżonym ośrodku lub wobec którego nie zastosowano aresztu dla 

cudzoziemców, 

2) w przypadku, o którym mowa w art. 406 ust. 1 pkt 2 lub 3, został zwolniony ze 

strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców  

– oraz członkom rodziny lub opiekunowi prawnemu tego cudzoziemca, w przypadku 

osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, świadczenia z zakresu pomocy socjalnej, 

opieki medycznej i psychologicznej. 

2. Komendant Główny Straży Granicznej zleca organizację świadczeń, o których mowa 

w ust. 1, podmiotowi, do którego statutowych obowiązków należy udzielanie pomocy 

cudzoziemcom. 

3. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, współdziała z Komendantem Głównym Straży 

Granicznej w zakresie organizacji świadczeń, o których mowa w ust. 1, przez 

przekazywanie informacji mających wpływ na organizację świadczeń, o których 

mowa w ust. 1, a w szczególności o przypadkach, o których mowa w art. 400c ust. 2 

pkt 1 i 2. 

Art. 400b. 

1. Świadczenia, o których mowa w art. 400a ust. 1, obejmują: 

1) w zakresie pomocy socjalnej: 

a) zakwaterowanie w miejscu wyznaczonym w decyzji o przyznaniu świadczeń z 

zakresu pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej, 

b) całodzienne wyżywienie, 

c) usługi opiekuńcze w zakresie zaspokojenia codziennych potrzeb życiowych, w 

tym opieki higienicznej, 
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d) zakup niezbędnych środków czystości i higieny osobistej, 

e) zakup niezbędnej odzieży, bielizny i obuwia, 

f) przejazdy środkami transportu publicznego w celu leczenia lub wzięcia udziału w 

czynnościach związanych z prowadzonym postępowaniem w sprawie 

zobowiązania cudzoziemca do powrotu, udzielenia zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych lub udzielenia zgody na pobyt tolerowany; 

2) w zakresie opieki medycznej i psychologicznej: 

a) konsultacje lekarza, o którym mowa w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych i lekarzy specjalistów, 

b) pobyt w szpitalu lub podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w 

rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, 

c) zakup produktów leczniczych i środków sanitarnych, w tym środków 

opatrunkowych, 

d) konsultacje psychologiczne i psychoterapię. 

2. Finansowanie świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 1, oraz kosztów ich 

organizowania przez podmiot, o którym mowa w art. 400a ust. 2, zapewnia się 

w okresie do 6 miesięcy od dnia doręczenia cudzoziemcowi decyzji o przyznaniu tych 

świadczeń. 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na stan zdrowia cudzoziemca, 

termin, o którym mowa w ust. 2, ulega przedłużeniu do dnia wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub przekazania do innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 

4. Przyznanie cudzoziemcowi świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 1, nie 

wstrzymuje wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

5. Świadczenia, o których mowa w art. 400a ust. 1, oraz koszty ich organizowania przez 

podmiot, o którym mowa w art. 400a ust. 2, są finansowane z budżetu państwa 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze 

środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. 
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Art. 400c. 

1. W decyzji o przyznaniu świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 1, cudzoziemca 

można zobowiązać do: 

1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej 

wskazanego w decyzji, 

2) przekazania dokumentu podróży do depozytu organowi wskazanemu w decyzji, 

3) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w decyzji 

– do dnia wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, przekazania 

go do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej 

lub udzielenia mu zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na 

pobyt tolerowany. 

2. Cudzoziemca pozbawia się świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 1, w drodze 

decyzji, jeżeli: 

1) nie stawił się w miejscu zamieszkania wyznaczonym w decyzji o przyznaniu 

świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 1, w terminie 2 dni od dnia jej 

wydania; 

2) opuścił miejsce zamieszkania wyznaczone w decyzji o przyznaniu świadczeń, 

o których mowa w art. 400a ust. 1, i nie powrócił do niego przez okres dłuższy niż 

2 dni bez usprawiedliwionej przyczyny; 

3) nie zgłasza się w określonych odstępach czasu do organu Straży Granicznej 

wskazanego w decyzji o przyznaniu świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 

1; 

4) opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 400d. 

1. Decyzję o przyznaniu świadczeń, o których mowa w art. 400a ust. 1, oraz o ich 

pozbawieniu wydaje z urzędu komendant oddziału Straży Granicznej lub 

komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu 

cudzoziemca. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu. 

2. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, 

w stosunku do komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki 
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Straży Granicznej w sprawach, o których mowa w ust. 1, jest Komendant Główny 

Straży Granicznej.> 

Art. 401. 

1. Sąd po wysłuchaniu cudzoziemca wydaje postanowienie o umieszczeniu go w strzeżonym 

ośrodku lub o zastosowaniu wobec niego aresztu dla cudzoziemców. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd 

rejonowy właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. 

3. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec 

niego aresztu dla cudzoziemców zawiera: 

1) imię (imiona), nazwisko, płeć oraz imiona rodziców cudzoziemca; 

2) datę, miejsce i państwo urodzenia cudzoziemca; 

3) obywatelstwo cudzoziemca; 

4) dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5) stałe miejsce zamieszkania za granicą; 

6) podstawę prawną wniosku; 

7) wskazanie okresu, na jaki umieszcza się cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub 

stosuje się wobec niego areszt dla cudzoziemców; 

8) uzasadnienie. 

4. Sąd rozpatrując wniosek o umieszczenie w strzeżonym ośrodku cudzoziemca wraz z 

małoletnim pozostającym pod jego opieką kieruje się także dobrem tego małoletniego. 

5. Sąd, rozpatrując wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, ocenia 

możliwość zastosowania wobec niego środków, o których mowa w [art. 398 ust. 3] <art. 

398 ust. 2>. 

6. Sąd wydaje postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w [art. 398 ust. 3] 

<art. 398 ust. 2>. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu okręgowego w 

terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje zażalenie w terminie 7 

dni. 

7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

wniosków o: 

1) umieszczenie cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec niego 

aresztu dla cudzoziemców, 
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2) przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla 

cudzoziemców 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań w sprawie 

umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo zastosowania wobec niego 

aresztu dla cudzoziemców oraz w sprawie przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w 

strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców. 

 

Art. 403. 

1. Sąd w postanowieniu o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub o 

zastosowaniu wobec niego aresztu dla cudzoziemców wskazuje okres pobytu w 

strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, nie dłuższy jednak niż 3 miesiące. 

[2. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców może być 

przedłużony na czas określony, w przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że 

okres wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ulegnie przedłużeniu, 

oraz gdy: 

1) cudzoziemiec, któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, nie 

współpracuje z organem Straży Granicznej w zakresie wykonania tej decyzji lub 

2) wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest tymczasowo niemożliwe z 

powodu opóźnień w uzyskaniu od państw trzecich dokumentów niezbędnych do tego celu. 

2a. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców może być także 

przedłużony na czas określony, niezbędny do wydania ostatecznej decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, w przypadku gdy cudzoziemcowi przebywającemu w tym 

ośrodku lub w areszcie została wydana ostateczna decyzja o odmowie nadania mu statusu 

uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej za niedopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia 

mu ochrony międzynarodowej, albo do wydania ostatecznej decyzji, o której mowa w art. 

393b ust. 1. 

3. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców nie może przekroczyć 

12 miesięcy, przy czym każde kolejne postanowienie sądu w tej sprawie wydaje się na 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące.] 

<2. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców może być 

przedłużony na czas określony, w przypadku gdy przed upływem okresu, o którym 

mowa w ust. 1: 
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1) nie zostało zakończone postępowanie w sprawie: 

a) zobowiązania cudzoziemca do powrotu albo 

b) przekazania cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiego na 

podstawie rozporządzenia 604/2013, albo 

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o 

przekazywaniu i przyjmowaniu osób, albo 

2) trwają czynności mające na celu umożliwienie: 

a) przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo 

b) przekazania cudzoziemca zgodnie z art. 28 rozporządzenia 604/2013, albo 

c) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o 

przekazywaniu i przyjmowaniu osób 

– jeżeli jednocześnie zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 398a. 

2a. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców może być 

także przedłużony na czas określony, niezbędny do wydania i wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w przypadku gdy cudzoziemcowi 

przebywającemu w tym ośrodku lub w areszcie została wydana ostateczna decyzja o:  

1) odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej; 

2) uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny; 

3) umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej. 

3. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców nie może 

przekroczyć 6 miesięcy, przy czym każde kolejne postanowienie sądu w tej sprawie 

wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.> 

<3a. Po upływie 6-miesięcznego okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub 

areszcie dla cudzoziemców pobyt ten może być przedłużony na czas określony, nie 

dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że 

okres wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu ulegnie 

przedłużeniu, oraz gdy: 
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1) cudzoziemiec, któremu wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, nie 

współpracuje z organem Straży Granicznej w zakresie wykonania tej decyzji lub 

2) wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest tymczasowo 

niemożliwe z powodu opóźnień w uzyskaniu od państw trzecich dokumentów 

niezbędnych do tego celu.  

3b. Każde kolejne postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w 

strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców, o których mowa w ust. 3a, 

wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.> 

4. Do 12-miesięcznego okresu, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się okresu pobytu 

cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców w związku ze 

złożonym przez niego wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.] 

<4. Do okresów, o których mowa w ust. 1–3a i 5, nie wlicza się okresu pobytu 

cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców w związku ze 

złożonym przez niego wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej.> 

5. W przypadku gdy cudzoziemiec złożył skargę do sądu administracyjnego na decyzję o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wraz z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, 

okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców może być 

przedłużony do 18 miesięcy, przy czym sąd, o którym mowa w ust. 7, może wydać 

postanowienie w tej sprawie na okres 6 miesięcy. 

6. Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców na 

możliwie najkrótszy okres. 

7. Sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia strzeżonego ośrodka lub aresztu 

dla cudzoziemców, w którym umieszczono cudzoziemca, wydaje postanowienie o 

przedłużeniu okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 

cudzoziemców na wniosek organu Straży Granicznej obowiązanego do wykonania decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

7a. Sąd, rozpatrując wniosek o przedłużenie okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym 

ośrodku, ocenia możliwość zastosowania środków, o których mowa w [art. 398 ust. 3] 

<art. 398 ust. 2>. 

8. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 i 7, przysługuje zażalenie do sądu okręgowego 

w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje zażalenie w terminie 7 

dni. 
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Art. 406. 

1. Postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla 

cudzoziemców wydaje niezwłocznie z urzędu lub na wniosek cudzoziemca, organ Straży 

Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, w 

przypadku: 

1) ustania przyczyn uzasadniających stosowanie tych środków lub 

2) stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 400, lub 

3) stwierdzenia okoliczności innych niż określone w art. 400, uniemożliwiających 

stosowanie tych środków, lub 

4) wydania cudzoziemcowi zaświadczenia, o którym mowa w art. 170, lub gdy toczy się 

postępowanie w sprawie udzielenia mu zezwolenia, o którym mowa w art. 176, lub 

5) zastosowania wobec cudzoziemca tymczasowego aresztowania albo innego środka 

prawnego skutkującego pozbawieniem wolności, lub 

6) stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu nie jest możliwe. 

1a. Organ Straży Granicznej, przed wydaniem z urzędu postanowienia o zwolnieniu 

cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców w przypadkach, o 

których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 6, oraz rozpatrując wniosek o zwolnienie cudzoziemca ze 

strzeżonego ośrodka, ocenia konieczność zastosowania środków, o których mowa w  [art. 

398 ust. 3]  <art. 398 ust. 2>. 

1b. Organ Straży Granicznej wydaje postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa 

w [art. 398 ust. 3]  <art. 398 ust. 2>. 

1c. Na postanowienie organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1b, przysługuje 

zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie wnosi się do sądu 

rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, któremu 

podlega strzeżony ośrodek, za pośrednictwem organu Straży Granicznej, któremu podlega 

strzeżony ośrodek. 

2. Na postanowienie organu Straży Granicznej o odmowie uwzględnienia wniosku o 

zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców 

przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie 

wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży 

Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, za 
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pośrednictwem organu Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt 

dla cudzoziemców. 

3. Zażalenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek został złożony 

po upływie co najmniej 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 

umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu 

dla cudzoziemców, przedłużenia okresu pobytu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w 

areszcie dla cudzoziemców lub zwolnienia cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z 

aresztu dla cudzoziemców. 

4. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, 

niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego. Sąd rozpoznaje zażalenie w 

terminie 7 dni. 

5. Cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców 

zwalnia się w przypadku: 

1)  upływu okresu pobytu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 403 ust. 

1 lub 7 albo w art. 89 ust. 1 lub 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

2) wydania postanowienia lub zarządzenia o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego 

ośrodka albo z aresztu dla cudzoziemców, lub 

3)  przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu albo 

przekazania cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej na podstawie rozporządzenia 604/2013, lub 

[3a)  upływu terminów przekazania cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 28 ust. 3 zdanie szóste 

rozporządzenia 604/2013 w odniesieniu do cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym 

ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców w przypadku, o którym mowa w art. 398 ust. 1 

pkt 3a lub art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub] 

<3a) upływu terminu:  

a) o którym mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 604/2013, do złożenia wniosku o 

wtórne przejęcie cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiego w 

odniesieniu do cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku albo w 

areszcie dla cudzoziemców w przypadku, o którym mowa w art. 398 ust. 1 pkt 4, 
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b) przekazania cudzoziemca do odpowiedzialnego państwa członkowskiego, o 

którym mowa w art. 28 ust. 3 zdanie szóste rozporządzenia 604/2013, w 

odniesieniu do cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku albo w 

areszcie dla cudzoziemców w przypadku, o którym mowa w art. 398 ust. 1 pkt 4 

niniejszej ustawy lub art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

c) o którym mowa w art. 28 ust. 3 zdanie drugie rozporządzenia 604/2013, na 

złożenie wniosku o przejęcie lub wtórne przejęcie cudzoziemca do 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego w odniesieniu do cudzoziemca 

umieszczonego w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców w 

przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 

r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub> 

<3b) przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 

strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji 

Szwajcarskiej albo państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o 

przekazywaniu i przyjmowaniu osób, lub> 

4) doręczenia cudzoziemcowi decyzji o: 

[a) uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu lub] 

<a) uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu, z wyjątkiem decyzji, zgodnie z którą sprawa została przekazana do 

ponownego rozpatrzenia, a cudzoziemiec został umieszczony w strzeżonym 

ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 398 ust. 1 pkt 1 lub art. 398a pkt 1, lub> 

b) nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy, udzieleniu mu ochrony uzupełniającej lub 

udzieleniu mu azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c) udzieleniu cudzoziemcowi zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na 

pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[6. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla 

cudzoziemców, niezwłocznie informuje sąd, który wydał postanowienie, o umieszczeniu 
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cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wobec niego aresztu dla 

cudzoziemców.] 

<6. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla 

cudzoziemców, niezwłocznie informuje sąd, który wydał postanowienie, o zwolnieniu 

cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka albo z aresztu dla cudzoziemców.> 

 

Art. 417. 

1. Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie dla 

cudzoziemców otrzymuje świadczenia zdrowotne, leki, artykuły sanitarne oraz posiłki i 

napoje. 

[2. Cudzoziemiec otrzymuje świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne na zasadach 

określonych w art. 115 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. 

U. poz. 557, z późn. zm.), zwanej dalej "Kodeksem karnym wykonawczym".] 

<2. Cudzoziemiec otrzymuje świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne na 

zasadach określonych w art. 115 § 1a–8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452), zwanej dalej 

„Kodeksem karnym wykonawczym”, oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 

115 § 9 i 10 tej ustawy.> 

Art. 425. 

1. Cudzoziemcowi zwalnianemu ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców 

wydaje się przekazane przez niego do depozytu: 

1) dokumenty potwierdzające jego tożsamość; 

[2) pieniądze, w kwocie uwzględniającej potrącenie, o którym mowa w art. 343 ust. 1, lub 

w pełnej wysokości, jeżeli decyzja o ustaleniu wysokości kosztów, o których mowa w 

art. 336 ust. 1, nie została wydana;] 

<2) pieniądze, w kwocie uwzględniającej potrącenie, o którym mowa w art. 343 

ust. 1;> 

3) przedmioty, jeżeli nie są zabezpieczone na pokrycie kosztów związanych z wydaniem 

i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

2. W przypadku gdy po zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla 

cudzoziemców następuje przymusowe wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 

do powrotu, dokumenty potwierdzające tożsamość cudzoziemca i przedmioty, o których 

mowa w art. 410 ust. 2 pkt 2 i 3, pobiera z depozytu dowódca doprowadzenia i zwraca je 
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cudzoziemcowi w placówce Straży Granicznej, w której cudzoziemiec przekracza granicę, 

lub w porcie lotniczym albo morskim państwa, do którego zostaje doprowadzony. 

3. Na wniosek cudzoziemca zwalnianego ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla 

cudzoziemców przedmioty przekazane przez niego do depozytu mogą być wydane osobie 

upoważnionej przez niego na piśmie lub wskazanej przez niego instytucji lub organizacji. 

Koszty wydania przedmiotów z depozytu ponosi cudzoziemiec. 

 

Art. 428. 

1. W sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego prowadzi się w systemie informatycznym: 

1) rejestry osób: 

a) którym udzielono zezwolenia na wjazd, o którym mowa w art. 32 ust. 1, 

b) zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy; 

2) rejestry spraw dotyczących: 

a) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

c) wiz, 

d) zezwoleń na pobyt czasowy, 

e) zezwoleń na pobyt stały, 

f) zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

g) wydania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, 

h) wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, 

i) wydania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, 

j) zobowiązań do powrotu, 

k) wydaleń z Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich 

rodzin, 

l) wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ 

wydającego państwa członkowskiego, 

m) zgód na pobyt ze względów humanitarnych i zgód na pobyt tolerowany[;] <,> 

<n) przekazań do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

o których mowa w art. 303a;> 
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3) rejestr cudzoziemców, od których zostały pobrane odciski linii papilarnych w sytuacjach, 

o których mowa w art. 35 ust. 2, art. 324 pkt 1, art. 394 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; 

4) rejestr odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemców w sytuacjach, o których 

mowa w art. 35 ust. 2, art. 324 pkt 1, art. 394 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; 

5) ewidencję zaproszeń; 

6) rejestr pouczeń udzielonych cudzoziemcom posiadającym ważne zezwolenie na pobyt lub 

inne zezwolenie uprawniające do pobytu wydane przez inne państwo obszaru Schengen o 

obowiązku niezwłocznego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium 

tego państwa obszaru Schengen; 

7) rejestr wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170. 

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. l i pkt 6, mogą być prowadzone w 

systemie kartotecznym. 

Art. 429. 

1. Rejestry w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ich pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego prowadzą następujące organy: 

1) konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży 

Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, wojewoda, minister właściwy do 

spraw zagranicznych i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w 

przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

2) wojewoda i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku 

rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-g, i oraz k; 

3) wojewoda, konsul i komendant placówki Straży Granicznej, Komendant Główny 

Straży Granicznej, Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku 

rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. h; 

4) komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, 

każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 6; 
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5) Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. l; 

6) komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

7) komendant placówki Straży Granicznej i Komendant Główny Straży Granicznej, 

każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

8) Komendant Główny Policji - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 

pkt 4; 

9) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, 

Komendant Główny Straży Granicznej i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej 

właściwości – [w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. j]  <w 

przypadku rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. j oraz n>; 

10) konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży 

Granicznej, komendant wojewódzki lub komendant powiatowy (miejski) Policji, 

wojewoda, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym 

mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

11) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej i Szef 

Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa 

w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. m; 

12) komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, 

komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, każdy w 

zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 

pkt 3; 

13) minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku rejestru, o którym mowa w 

art. 428 ust. 1 pkt 7. 

2. Ewidencję zaproszeń prowadzi wojewoda i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej 

właściwości. 

Art. 430. 

1. W rejestrach prowadzonych w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego, o których mowa 

[w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. a-k oraz m] <w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. a–k oraz m i n>, a 

także w ewidencji zaproszeń przechowuje się informacje o wnioskach, postanowieniach, 
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decyzjach administracyjnych, orzeczeniach sądu oraz dane osobowe przetwarzane 

zgodnie z niniejszą ustawą, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w 

sprawach, których te rejestry i ewidencja dotyczą. 

2. W rejestrach, o których mowa [w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. b-k oraz m]  <w art. 428 ust. 1 

pkt 2 lit. b–k oraz m i n> , a także w ewidencji zaproszeń oprócz informacji i danych, o 

których mowa w ust. 1, przechowuje się: 

1) w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. b, informacje o: 

a) dacie wydania, numerze, serii oraz terminie upływu ważności zezwolenia na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

b) utraconych, uszkodzonych lub zniszczonych zezwoleniach na przekraczanie granicy w 

ramach małego ruchu granicznego, 

c) przebywaniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza strefą 

przygraniczną, w której - zgodnie z zezwoleniem - mógł przebywać, lub o 

przebywaniu na tym terytorium po upływie okresu, w którym był do tego uprawniony 

na podstawie zezwolenia, 

d) decyzjach o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego 

ruchu granicznego, 

e) grzywnach nałożonych na cudzoziemca za przebywanie: 

– poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie granicy 

w ramach małego ruchu granicznego mógł przebywać, lub 

– na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w 

zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

f) decyzjach o cofnięciu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego; 

2) w rejestrach, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-f; 

a) informacje o dokumentach, na podstawie których została potwierdzona tożsamość 

cudzoziemca, 

b) informacje o wydanej cudzoziemcowi karcie pobytu, o jej utracie, uszkodzeniu lub 

unieważnieniu, 

c) obraz linii papilarnych cudzoziemca; 

3) w rejestrach, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. g-i; 

a) informacje o wydanym cudzoziemcowi: 

– polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, 
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– tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca, 

– polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca, 

b) informacje o utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu dokumentów, o których mowa w 

lit. a, 

c) dane cudzoziemca zawarte w dokumentach, o których mowa w lit. a; 

4) w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. j, fotografię cudzoziemca oraz 

informacje o: 

a) dniu opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) decyzjach w sprawie wysokości kosztów przymusowego wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

5) w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. k, informację o dniu opuszczenia 

przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. m: 

a) informacje o wydanej cudzoziemcowi karcie pobytu, o jej utracie, uszkodzeniu lub 

unieważnieniu, 

b) informacje o wydanym cudzoziemcowi dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany", o 

jego utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu, 

c) obraz linii papilarnych cudzoziemca; 

<6a) w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. n, fotografię cudzoziemca 

oraz informacje o: 

a) dniu opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) decyzjach w sprawie wysokości kosztów wydania i przymusowego wykonania 

decyzji, o której mowa w art. 303a ust. 1;> 

7) w ewidencji zaproszeń informacje o zaproszeniu, w tym: 

a) dane osobowe zapraszającego, 

b) inne informacje umieszczone w zaproszeniu, 

c) dane osobowe pełnomocnika ustanowionego do odbioru zaproszenia. 

3. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, przechowuje się dane osobowe 

cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na wjazd, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

4. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. b, przechowuje się dane 

cudzoziemców zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy. 

5. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. l, przechowuje się informację o dniu 

opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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6. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 3, przechowuje się: 

1) następujące dane osobowe cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii papilarnych: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo; 

2) informacje o: 

a) podstawie prawnej pobrania odcisków linii papilarnych, 

b) stopniu służbowym osoby pobierającej odciski linii papilarnych oraz jej imieniu i 

nazwisku. 

7. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 4, przechowuje się: 

1) obraz linii papilarnych cudzoziemca; 

2) informację o podstawie prawnej pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca; 

3) informację o dacie pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca; 

4) informację o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu od cudzoziemca odcisków linii 

papilarnych za pomocą urządzenia do ich elektronicznego pobierania; 

5) następujące dane osobowe cudzoziemca: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo. 

8. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 6, przechowuje się dane cudzoziemców, 

którzy zostali pouczeni o obowiązku niezwłocznego wyjazdu z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 

udzieliło im zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia uprawniającego do pobytu. 

9. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 7, przechowuje się: 

1) następujące dane osobowe cudzoziemca, któremu zostało wydane zaświadczenie, o 

którym mowa w art. 170: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę i miejsce urodzenia, 

c) obywatelstwo, 

d) płeć; 

2) informację o organie, który wydał zaświadczenie, o którym mowa w art. 170; 

3) informację o dacie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 170[.] <;> 
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<4) informacje o tym, że cudzoziemiec aktywnie, dobrowolnie i z własnej inicjatywy 

ponownie nawiązał kontakt z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o 

którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, lub o tym, że przekroczył lub 

usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, a także o dacie odnotowania 

informacji.> 

Art. 435. 

1. W wykazie umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi co najmniej 

jedna z następujących przesłanek: 

1) cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z 

orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen; 

2) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w: 

a) Rzeczypospolitej Polskiej - za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na 

karę grzywny lub karę pozbawienia wolności lub 

b) innym państwie niż państwo obszaru Schengen - za przestępstwo stanowiące zbrodnię 

w rozumieniu prawa polskiego, lub 

c) Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen - za przestępstwo na 

karę pozbawienia wolności powyżej jednego roku; 

3) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niepożądany ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych 

umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską; 

4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy 

wbrew przepisom prawa został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy 

międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób[.]  <;> 

<6) cudzoziemiec został przekazany do innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej 

o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.> 

2. Umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie może nastąpić bez jego wiedzy i zgody. 
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Art. 436. 

1. W wykazie nie umieszcza się danych cudzoziemca: 

1) będącego małżonkiem obywatela polskiego lub przebywającym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej małżonkiem cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 

pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, chyba że: 

[a) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 

b) decyzja o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy lub 

zezwolenia na pobyt stały, wydana w związku ze stwierdzeniem, że związek małżeński 

został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca niniejszej ustawy, stała się 

ostateczna, lub 

c) decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydana z uwagi na względy 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego, lub w związku ze stwierdzeniem, że związek małżeński został zawarty lub 

istnieje w celu obejścia przez cudzoziemca niniejszej ustawy, stała się ostateczna;] 

<a) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 

b) decyzja o odmowie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy lub 

zezwolenia na pobyt stały, wydana w związku ze stwierdzeniem, że związek 

małżeński został zawarty lub istnieje w celu obejścia przez cudzoziemca 

przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i 

wyjazdu z niego, stała się ostateczna, lub 

c) decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wydana z uwagi na względy 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku 

publicznego lub w związku ze stwierdzeniem, że związek małżeński został 

zawarty lub istnieje w celu obejścia przez cudzoziemca przepisów określających 

zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, stała się 

ostateczna> 

2) będącego osobą małoletnią, z wyjątkiem sytuacji, gdy jego pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa 

państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 
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3) skazanego prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo 

umyślne lub przestępstwo skarbowe tylko na karę grzywny, jeżeli tę grzywnę uiścił; 

4) posiadającego zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) któremu udzielono ochrony uzupełniającej, zezwolenia, o którym mowa w art. 176 lub 

art. 187 pkt 6 lub 7, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt 

tolerowany na podstawie art. 351 pkt 1 lub któremu nadano status uchodźcy; 

6) któremu została wydana decyzja o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dane cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, umieszczone w wykazie usuwa się. 

 

Art. 438. 

1. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres: 

1) określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli orzeczono w niej 

o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazie 

ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru 

Schengen; 

2) 3 lat od dnia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy 

międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu 

go w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa; 

<2a) 1 roku od dnia przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie umowy 

międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;> 

3) 5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na 

podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli 

cudzoziemiec został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności; 

4) 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na 

podstawie wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli 

cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat; 

5) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia 

danych w wykazie, jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny; 



- 158 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

6) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się 

wyroku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono 

karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; 

7) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, 

będących podstawą do umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie; 

8) nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden 

nie przekracza 5 lat, w przypadku wpisów umieszczonych w wykazie ze względu na 

fakt, że wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 

naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres, o którym mowa w ust. 1, począwszy 

od dnia: 

1) wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

2) upływu terminu dobrowolnego powrotu określonego w decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, w przypadku braku informacji o wykonaniu tej decyzji; 

[3) wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w przypadku gdy w decyzji 

nie określono terminu dobrowolnego powrotu.] 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, gdy Szef Urzędu uzyskał informację o 

wykonaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, będącej podstawą wpisu, 

okres obowiązywania wpisu jest korygowany w ten sposób, że za jego początek uznaje się 

dzień wykonania tej decyzji. 

4. Dane cudzoziemca usuwa się z wykazu po upływie okresów, o których mowa w ust. 1-3. 

 

Art. 444. 

1. Cudzoziemiec, którego dane zostały umieszczone w wykazie lub Systemie Informacyjnym 

Schengen do celów odmowy wjazdu, ma prawo złożyć do Szefa Urzędu wniosek o: 

1) udostępnienie mu informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie 

Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, o terminie obowiązywania 

wpisu i podstawie prawnej i faktycznej wpisu; 

2) sprostowanie danych, jeżeli są niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe; 

3) usunięcie danych, jeżeli zostały umieszczone lub są przechowywane z naruszeniem 

przepisów ustawy. 
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2. Szef Urzędu odmawia cudzoziemcowi udostępnienia informacji o podstawie faktycznej 

wpisu, jeżeli jego dane są umieszczone w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen 

[na podstawie] <w związku z okolicznościami, o których mowa w> art. 435 ust. 1 pkt 4. 

 

Art. 447. 

1. Cudzoziemiec ma prawo wglądu do dokumentów dotyczących umieszczenia jego danych 

w wykazie. 

2. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje cudzoziemcowi, gdy jego dane są 

umieszczone w wykazie [na podstawie] <w związku z okolicznościami, o których 

mowa w> art. 435 ust. 1 pkt 4. 

3. Wgląd do dokumentów dotyczących umieszczenia danych w wykazie jest cudzoziemcowi 

zapewniany w siedzibie Urzędu. 

4. Do przeglądania dokumentów dotyczących umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie 

nie stosuje się przepisu art. 73 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

 

Art. 449. 

1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu. 

2. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z: 

1)  rejestrów, o których mowa w [art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m]  <w art. 

428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a–k oraz m i n>, a także pkt 3 i 6, z wyjątkiem 

rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, prowadzonych przez konsula i 

ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2) ewidencji zaproszeń; 

3) wykazu; 

4)  rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz 

udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej; 

5) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu; 

6) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany; 

7) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej; 

8)  rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013; 
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9) rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

11) rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały 

obywatela Unii Europejskiej; 

12) rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o: 

a) wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

b) udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, 

c) uznanie za repatrianta; 

14)  ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie 

mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub 

źródła utrzymania; 

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 

16) rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170; 

17)  centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a ust. 1; 

18)  rejestrów wniosków, wydanych decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie 

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

Karcie Polaka. 

<Art. 449b. 

1. Szef Urzędu, na pisemny wniosek organu prowadzącego rejestr lub ewidencję, o 

których mowa w art. 449 ust. 1, może dokonać w tym rejestrze lub ewidencji zmian 

lub uzupełnień danych w celu zapewnienia ich kompletności i poprawności 

merytorycznej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do danych przetwarzanych w postępowaniach, 

w wyniku których został wydany jeden z dokumentów, o których mowa w art. 226.> 

 

Art. 452. 

1. Podmiotom, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2, dane przetwarzane w krajowym zbiorze 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców udostępnia się na ich wniosek 

złożony na formularzu. 

2. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, 

udostępnienia danych, jeżeli zakres tych danych podany we wniosku nie odpowiada 

zakresowi, o którym mowa w art. 450 ust. 1 lub 2. 
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3.  Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców [są udostępnianie w trybie] <są udostępniane w trybie>, o którym mowa 

w ust. 1 i 2 przez: 

1)  Szefa Urzędu, z wyłączeniem rejestrów, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 13 i 14; 

2) wojewodę, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego 

Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki 

Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego lub 

komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - w zakresie prowadzonych przez nich 

rejestrów. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie. 

 

Art. 453. 

Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców udostępnia się za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych podmiotom 

uprawnionym do ich uzyskania, jeżeli złożą jednorazowy wniosek w tej sprawie, a Szef 

Urzędu wyrazi na to zgodę, i jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: 

[1) posiadają odpowiednio zabezpieczone urządzenia telekomunikacyjne lub systemy 

teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z krajowym zbiorem rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;] 

<1) posiadają odpowiednio zabezpieczone urządzenia telekomunikacyjne lub systemy 

teleinformatyczne przeznaczone do komunikowania się z krajowym zbiorem 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców lub są uprawnione do 

korzystania z takich systemów teleinformatycznych;> 

2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne odpowiednie do przetwarzania 

danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp osób nieuprawnionych 

do przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich 

uzyskania; 

3) wykonują zadania, których specyfika lub zakres uzasadniają uzyskanie danych tą 

drogą, albo prowadzą działalność, której specyfika lub zakres uzasadniają uzyskanie 

danych tą drogą. 
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<Art. 465a. 

1. W przypadku orzeczenia przez sąd zastępczej kary aresztu za wykroczenia, o których 

mowa w art. 465 ust. 1 pkt 1 lub 6–9, dyrektor zakładu karnego informuje organ 

Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, o 

orzeczonym wymiarze zastępczej kary aresztu oraz o dniu rozpoczęcia jej 

wykonywania. 

2. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu, po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 1, przekazuje tę decyzję 

sądowi, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji. 

3. Sąd, po otrzymaniu decyzji, o której mowa w ust. 2, umarza postępowanie 

wykonawcze i wydaje nakaz zwolnienia cudzoziemca z zakładu karnego. Pozostałą 

do odbycia karę zastępczą uznaje się za wykonaną. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60)  

 

<Art. 40a. 

Organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce przekazania cudzoziemca 

przez inne państwo członkowskie na podstawie rozporządzenia 604/2013 zapewnia 

cudzoziemcowi będącemu osobą niepełnosprawną, w podeszłym wieku, samotnie 

wychowującą dziecko lub kobietą ciężarną, który po przekazaniu złoży oświadczenie, 

o którym mowa w art. 40 ust. 6, transport do ośrodka recepcyjnego oraz, w 

uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu.> 

 

Art. 61. 

1. W przypadku gdy małoletni bez opieki zadeklarował organowi Straży Granicznej zamiar 

złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, organ, który przyjął deklarację: 

1)   sporządza protokół z tej czynności; 

2)   rejestruje deklarację zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej w rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1; 
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[3)   występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce 

pobytu małoletniego z wnioskiem o ustanowienie kuratora do reprezentowania 

małoletniego w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

przekazania do innego państwa członkowskiego na podstawie rozporządzenia 

604/2013, udzielenia pomocy socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym 

powrocie do kraju pochodzenia.] 

<3) występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na miejsce 

pobytu małoletniego bez opieki z wnioskiem o: 

a) ustanowienie kuratora do reprezentowania go w postępowaniu w sprawie 

udzielenia ochrony międzynarodowej, przekazania do innego państwa 

członkowskiego na podstawie rozporządzenia 604/2013, udzielenia pomocy 

socjalnej oraz udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie do kraju 

pochodzenia, 

b) umieszczenie go w pieczy zastępczej.> 

<1a. Jeżeli małoletniemu bez opieki towarzyszy dorosły krewny w linii prostej drugiego 

stopnia lub w linii bocznej drugiego lub trzeciego stopnia, organ Straży Granicznej 

we wniosku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, może wskazać powierzenie 

pełnienia funkcji rodziny zastępczej temu krewnemu, jeżeli wyrazi on na to zgodę. 

1b. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b, organ Straży Granicznej 

może wystąpić z wnioskiem o udzielenie zabezpieczenia, o którym mowa w art. 755 § 

1 pkt 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1822, z późn. zm.), w postaci roztoczenia pieczy nad małoletnim bez 

opieki przez krewnego, o którym mowa w ust. 1a, na czas prowadzenia postępowania 

o umieszczenie małoletniego bez opieki w pieczy zastępczej.> 

2. Sąd ustanawia kuratora niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia 

otrzymania wniosku, o którym mowa w [ust. 1 pkt 3]  <ust. 1 pkt 3 lit. a>. 

3. Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej złożony w imieniu małoletniego bez 

opieki przez kuratora przyjmuje i rejestruje niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 3 dni roboczych od dnia ustanowienia przez sąd kuratora, organ Straży 

Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego bez opieki. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 3 i ust. 2 stosuje się także w przypadku: 



- 164 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1)   złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w imieniu małoletniego bez 

opieki przez przedstawiciela organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej 

się udzielaniem cudzoziemcom pomocy, w tym pomocy prawnej; 

[2)   przekazania przez inne państwo członkowskie na podstawie rozporządzenia 604/2013 

małoletniego bez opieki, dla którego kurator nie był wcześniej ustanowiony.] 

<2) przekazania przez inne państwo członkowskie na podstawie rozporządzenia 

604/2013 małoletniego bez opieki, dla którego kurator nie był wcześniej ustanowiony, 

lub który nie był wcześniej umieszczony w pieczy zastępczej.> 

5. Z wnioskiem o ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego bez opieki 

występuje w przypadku, o którym mowa w ust. 4: 

1)   pkt 1 - organ Straży Granicznej, który przyjął wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej; 

2)   pkt 2 - komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce 

przekazania małoletniego bez opieki przez inne państwo członkowskie na podstawie 

rozporządzenia 604/2013. 

[6. Organ Straży Granicznej, który przyjął wniosek o udzielenie małoletniemu bez opieki 

ochrony międzynarodowej, albo komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze 

względu na miejsce przekazania małoletniego bez opieki przez inne państwo członkowskie 

na podstawie rozporządzenia 604/2013, występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego 

właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego bez opieki z wnioskiem o 

umieszczenie go w pieczy zastępczej.] 

7. Sąd rozpatruje wniosek, o którym mowa w [ust. 6]  <ust. 1 pkt 3 lit. b>, niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 10 dni od dnia jego złożenia. 

8. W przypadku gdy w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

wyjdzie na jaw, że wnioskodawcą jest małoletni bez opieki, z wnioskiem, o którym mowa 

w [ust. 6]  <ust. 1 pkt 3 lit. b>, występuje Szef Urzędu. 

9. Szef Urzędu niezwłocznie po otrzymaniu wniosku o udzielenie małoletniemu bez opieki 

ochrony międzynarodowej podejmuje działania mające na celu odnalezienie jego 

krewnych, a w szczególności: 

1)   informuje małoletniego bez opieki o możliwości poszukiwania jego krewnych za 

pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych; 

2)   udziela małoletniemu bez opieki pomocy w: 

a)  nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi, 



- 165 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  zainicjowaniu poszukiwań jego krewnych. 

 

[Art. 89cb. 

W przypadku gdy Szef Urzędu wydał decyzję o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego 

ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, a cudzoziemiec ten jest osobą niepełnosprawną, w 

podeszłym wieku, samotnie wychowującą dziecko lub kobietą ciężarną, organ Straży 

Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby zapewnia jej transport do 

ośrodka recepcyjnego oraz, w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego 

transportu.] 

Art. 89cb. 

W przypadku gdy osoba zwalniana ze strzeżonego ośrodka lub aresztu dla 

cudzoziemców, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest 

osobą niepełnosprawną, w podeszłym wieku, samotnie wychowującą dziecko lub 

kobietą ciężarną, organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu 

tej osoby zapewnia jej transport do ośrodka recepcyjnego oraz, w uzasadnionych 

przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu.> 

 

Art. 122. 

Organy, które pobierają od cudzoziemców, o których mowa w [art. 119 pkt 6]  <art. 119 ust. 

1 pkt 6>, odciski linii papilarnych, są obowiązane do przekazywania Komendantowi 

Głównemu Policji danych, o których mowa w art. 121 pkt 6, oraz odcisków linii 

papilarnych pobranych za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do 

elektronicznego pobierania odcisków. 

 

Art. 123. 

1. Dane i odciski linii papilarnych cudzoziemców, o których mowa w [art. 119 pkt 6]  <art. 

119 ust. 1 pkt 6>, są przechowywane oddzielnie od zbiorów i rejestrów odcisków linii 

papilarnych gromadzonych w innych celach. 

2. W rejestrach, o których mowa w [art. 119 pkt 6]  <art. 119 ust. 1 pkt 6>, mogą być 

przechowywane dane i odciski linii papilarnych cudzoziemca przekazywane przez organy 

innych państw. 

3. Komendant Główny Policji udostępnia dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w 

[art. 119 pkt 6]  <art. 119 ust. 1 pkt 6>: 
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1)   organom Straży Granicznej; 

2)   organom Policji; 

3)   prokuratorowi; 

4)   Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

5)   Szefowi Urzędu; 

6)   Radzie. 

4. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w [art. 119 pkt 6]  <art. 119 ust. 1 pkt 

6>, można udostępniać, bez konieczności składania pisemnego wniosku, za pomocą 

urządzeń służących do teletransmisji danych podmiotom, o których mowa w ust. 3, gdy 

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania ich zadań oraz jeżeli podmioty 

te posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu 

oraz jakie dane uzyskał, oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające 

wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania. 

5. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1 i 5, udostępnia się 

ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do prowadzenia 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Art. 124. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty 

daktyloskopijnej, na której pobiera się odciski linii papilarnych cudzoziemców, o których 

mowa w [art. 119 pkt 6]  <art. 119 ust. 1 pkt 6>, uwzględniając przyczynę pobrania 

odcisków linii papilarnych. 

 

 

 

U S T A WA   z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518, z późn. zm.)  

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

2. Świadczenia rodzinne przysługują: 

1)   obywatelom polskim; 
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2)   cudzoziemcom: 

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o 

zabezpieczeniu społecznym, 

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. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w 

Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem 

obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 

trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy 

mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy[.]  <,> 

<e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

 zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 

1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

 dokumentu pobytowego, 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, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest 

wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni 

 jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, 

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres 

nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji 
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systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe 

o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.> 

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują 

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 

1)   pełnego i produktywnego zatrudnienia; 

2)   rozwoju zasobów ludzkich; 

3)   osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

4)   wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 

5)   zwiększania mobilności na rynku pracy. 

3. Ustawa ma zastosowanie do: 

1)   obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych; 

2)   cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

b)  obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 

Europejskiej, 
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c)  obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, 

d)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

e)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 

f)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 

g)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 

186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), 

h)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 

161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, 

[ha)  posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 

art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę wydaną w 

celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,] 

<ha) posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 

ust. 1 albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej,> 

i)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

j)  korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

k)  ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony międzynarodowej i 

małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 

ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 2003 oraz z 2017 r. poz. 60), 

l)  którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c; 
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4)   cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na 

pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w 

dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio 

przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt 

stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posiadali 

zezwolenie na pobyt czasowy; 

5)   cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4. 

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 

przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lit. a-g, i, j, l oraz pkt 3 i 4. 

5. Na zasadach określonych w ustawie osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha, 

przysługują zasiłki, o których mowa w rozdziale 15. 

6. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, 

mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w 

art. 41-42a. 

Art. 87. 

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli: 

1)   posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4a)  posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

5)   posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

7)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
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8)   jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do 

Unii Europejskiej; 

9)   jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi; 

10)  jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym 

małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego 

cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego 

małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka; 

11)  jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 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. z 

2017 r. poz. 900); 

11a)  posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 <lub 1a>, 

art. 126, art. 127 <, art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1> lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na warunkach określonych w tym zezwoleniu; 

<11b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

dokumentu pobytowego, 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, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, i celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres 

nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni;> 

12)  posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 

pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 
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b)  na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży 

odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem 

wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub 

c)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, lub 

d)  na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub 

e)  na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru 

Schengen, lub 

f)  w ramach ruchu bezwizowego[.] <;> 

<13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz: 

a) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia na 

pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przebywał na tym terytorium na 

podstawie tego zezwolenia i kontynuuje wykonywanie pracy, do której był 

uprawniony na jego podstawie, 

b) wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła 

wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

139o ust. 1 tej ustawy, na warunkach określonych w tym wniosku.> 

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: 

1)   posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 

ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
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2)   będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 

ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; 

3)   będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub 

cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie 

na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

5)   przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 

2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na 

podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza 

złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z 

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; 

6)   posiadający ważną Kartę Polaka; 

7)   ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub będący małżonkiem, w 

imieniu którego został złożony wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, pod 

warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

8)   uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego 

państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają 

wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia. 
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Art. 88g. 

 1. Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub 

obowiązek świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w 

przypadku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87. 

1a. Jeżeli termin na złożenie 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. 

[1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w 

art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez 

siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy stosuje się przepis ust. 

1a.] 

<1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 lub 1a, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 

ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub wniosek o udzielenie 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w celu 

kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem 

na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy stosuje się przepis ust. 1a.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony zachowują prawo do odszkodowania, jeżeli 

odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było wynikiem niezachowania należytej 

staranności, o ile przepisy szczególne albo treść umowy nie stanowią inaczej. 

 

Art. 88j. 

1. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

1)   w toku postępowania: 

a)  złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 

b)  zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub 

przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał; 
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2)   nie spełnił wymogów określonych w art. 88c i 88d; 

3)   został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5; 

4)   w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 

ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie; 

5)   jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny; 

6)   jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie 

zezwolenia na pracę, czynu z art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; 

7)   jest osobą fizyczną karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu 

o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i 

dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub 

kontrolowanym przez taką osobę; 

8)   nie dopełnia obowiązków wynikających z art. 88h ust. 4; 

9)   wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który: 

a)  nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru 

powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, 

b)  w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za czyn 

określony w art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

[2. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w przypadku 

gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.] 

<2. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w 

przypadku gdy: 

1) dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; 

2) wymagają tego zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów 

międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską.> 

3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia 

na pracę dla cudzoziemca, który nie jest osobą odpowiedzialną lub współodpowiedzialną 
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za działania lub zaniechania, stanowiące przesłanki odmowy wydania zezwolenia na 

pracę. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1829, 1948, 1997 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 460 i 819) 

 

Art. 13. 

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw członkowskich 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody 

przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa z Unią Europejską i 

jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą 

na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. 

1a. (uchylony). 

2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy: 

1)   posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  zezwolenie na pobyt stały, 

b)  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

[c)  zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w 

art. 144 lub art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 

lit. a-d, art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. 

U. poz. 1650, z późn. zm.),] 

<c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 144, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 

858, 1543 i ...),> 

[d)  zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu połączenia z 

rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit. a, b, e oraz f,] 
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e)  status uchodźcy, 

f)  ochronę uzupełniającą, 

g)  zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

h)  zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym z 

obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i)  zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, 

udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej 

na podstawie wpisu do CEIDG, 

2)   korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

3)   posiadają ważną Kartę Polaka, 

4)   są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), 

dołączającymi do obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z 

nimi 

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy. 

2a. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w 

dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio 

przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt 

stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej byli 

uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ust. 

2 pkt 1 lit. c, d i h, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy. 

3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i 

wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do 

przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub 

akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej. 
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4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o 

których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy, może podejmować i 

wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te osoby zagraniczne. 

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym 

terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność 

gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na 

pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji 

działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938)  

 

Art. 12. 

Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych 

bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie: 

1)   (uchylony); 

1a)  art. 161 i art. 170 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1534); 

2)   art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487); 

3)   art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 

r. poz. 224 i 437); 

4)   art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 

r. poz. 546 i 960); 

[5)   art. 415 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;] 

<5) art. 400a ust. 1 i art. 415 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach;> 
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6)   przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) - w przypadku 

świadczeń zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych; 

7)   przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym; 

8)   (uchylony); 

9)   art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1187, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 753); 

10)  art. 16 ust. 1 i art. 25 ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z 

zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności 

seksualnej innych osób (Dz. U. z 2014 r. poz. 24 oraz z 2015 r. poz. 396); 

11)  art. 20 ustawy z dnia 7 lutego 2014 r. o udziale zagranicznych funkcjonariuszy lub 

pracowników we wspólnych operacjach lub wspólnych działaniach ratowniczych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 295); 

12)  
(15)

 art. 17d ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1392, z 

2015 r. poz. 1274 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 

oraz z 2017 r. poz. 624, 1273, 1529, 1543 i 1566) 

 

ZAŁĄCZNIK 
(3)

  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

  

Uwaga: 

część I i II pominięto 
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III. Wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 

    

  1. Zezwolenie na zawarcie 

małżeństwa, o którym mowa w 

art. 4 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego 

39 zł   

  2. Zezwolenie na pobyt 

czasowy, z wyłączeniem 

zezwolenia udzielonego na 

podstawie art. 181 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 

1650, z późn. zm.) 

340 zł 1) zezwolenie, o którym 

mowa w art. 176 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

2) zezwolenie udzielane 

cudzoziemcowi 

korzystającemu z ochrony 

czasowej 

  2a. Zezwolenie, o którym mowa 

w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, wydane na 

podstawie: 

    

  1) pkt 1 i 3 85 zł   

  2) pkt 2 340 zł   

  2b. Zezwolenie, o którym 

mowa w art. 114 ust. 1 <i 1a> i 

art. 127 <, art. 139a ust. 1 i 

art. 139o ust. 1>ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

440 zł   

  3. Zezwolenie na pobyt stały 640 zł zezwolenie udzielane: 

      1) członkowi najbliższej 

rodziny repatrianta 

      2) cudzoziemcowi, któremu 

udzielono azylu 
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3) posiadaczowi Karty 

Polaka, zamierzającemu 

osiedlić się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na 

stałe 

  4. Zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej 

640 zł   

  5. (uchylony)     

    6. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej: 

  1) wiza dla członka rodziny 

obywatela państwa 

członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa 

członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - 

strony umowy o 

Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub 

Konfederacji Szwajcarskiej, 

który do niego dołącza lub z 

nim przebywa 

2) wiza dla cudzoziemca 

korzystającego z ochrony 

czasowej 

3) wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 6 lat 

4) wiza dla uczniów szkół, 

studentów, studentów 

podyplomowych oraz 

towarzyszących im 

nauczycieli, którzy 

1) dla dziecka w wieku od 6 do 

12 lat 

równowartość 35 

euro
*)

 

2) w pozostałych przypadkach równowartość 60 

euro
*)

 

*)
 przeliczenia 

równowartości euro 

na złote dokonuje się 

według 

referencyjnego kursu 

euro ogłoszonego 

przez Europejski 

Bank Centralny w 

ostatnim dniu 

roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

wydanie wizy 
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podróżują w celu nauki, 

studiowania lub szkolenia 

5) wiza dla naukowców 

przybywających w celu 

prowadzenia badań 

naukowych 

6) wiza dla przedstawicieli 

organizacji 

niekomercyjnych w wieku 

do 25 lat uczestniczących w 

seminariach, konferencjach, 

imprezach sportowych, 

kulturalnych i edukacyjnych 

organizowanych przez 

organizacje niekomercyjne 

   

  7. Przedłużenie wizy:   przedłużenie wizy Schengen 

w przypadkach, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 

nr 810/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks 

Wizowy (kodeks wizowy) 

(Dz. Urz. UE L 243 z 

15.09.2009, str. 1, z późn. 

zm.) 

    

  1) Schengen równowartość 30 

euro
*)

 

  2) krajowej 406 zł 

    
*)

 przeliczenia 

równowartości euro 

na złote dokonuje się 

według 

referencyjnego kursu 

euro ogłoszonego 

przez Europejski 

Bank Centralny w 

ostatnim dniu 

roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 
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przedłużenie wizy 

  8. Zezwolenie wydane na 

nabycie przez cudzoziemca 

nieruchomości lub prawa 

użytkowania wieczystego, albo 

na nabycie lub objęcie przez 

cudzoziemca udziałów lub akcji 

w spółce handlowej z siedzibą 

na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, a także na każdą inną 

czynność prawną dotyczącą 

udziałów lub akcji, jeżeli w ich 

wyniku spółka handlowa, 

będąca właścicielem lub 

wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

stanie się spółką kontrolowaną 

przez cudzoziemca lub 

cudzoziemców oraz na nabycie 

lub objęcie przez cudzoziemca 

udziałów lub akcji w spółce 

handlowej z siedzibą na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, będącej właścicielem 

lub wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli spółka ta jest spółką 

kontrolowaną, a udziały lub 

akcje nabywa lub obejmuje 

cudzoziemiec niebędący 

1570 zł   
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udziałowcem lub 

akcjonariuszem spółki 

  9. Pozwolenie wydawane na 

podstawie przepisów prawa 

budowlanego: 

1) na budowę obiektu 

budowlanego oraz urządzeń 

budowlanych związanych z 

obiektem budowlanym: 

  1) pozwolenie na budowę 

lub remont obiektów 

budowlanych zniszczonych 

lub uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

  a) budynku przeznaczonego na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż rolnicza 

i leśna: 

  2) pozwolenie na budowę 

budynków przeznaczonych 

na cele naukowe, socjalne i 

kulturalne 

  - za każdy m
2
 powierzchni 

użytkowej 

1 zł   

  - nie więcej niż 539 zł   

  b) budynku służącego celom 

gospodarczym w gospodarstwie 

rolnym 

14 zł 3) pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych 

wpisanych do rejestru 

zabytków 

  c) innego budynku 48 zł   

  d) studni oraz urządzeń do 

usuwania nieczystości stałych i 

ścieków 

20 zł   

  e) budowli związanych z 

produkcją rolną 

112 zł   

  f) sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, 

gazowych, cieplnych oraz dróg, 

z wyjątkiem dróg dojazdowych, 

2143 zł   
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dojść do budynków i zjazdów z 

drogi, z zastrzeżeniem lit. g 

  g) sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, 

gazowych, cieplnych oraz dróg 

o długości do 1 kilometra 

105 zł   

  h) innych budowli 155 zł   

  i) urządzeń budowlanych 

związanych z obiektem 

budowlanym 

91 zł   

  W przypadku wydawania 

pozwolenia na budowę budynku 

o funkcji mieszanej, przy 

obliczaniu opłaty skarbowej nie 

uwzględnia się powierzchni 

mieszkalnej tego budynku. 

W przypadku wydawania 

pozwolenia na budowę 

obejmującego więcej niż jeden 

obiekt budowlany wymieniony 

w niniejszym ustępie, opłatę 

skarbową pobiera się od 

każdego obiektu odrębnie. 

    

  2) na przebudowę lub remont 

obiektu budowlanego oraz na 

wznowienie robót budowlanych 

50% stawek 

określonych w pkt 1 

  

  10. Pozwolenie na użytkowanie 

obiektu budowlanego 

25% stawek 

określonych w ust. 9 

pkt 1 

pozwolenie na użytkowanie: 

1) wydawane wskutek 

podań wnoszonych w 

sprawie budowy lub 



- 186 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

przebudowy obiektów 

budowlanych zniszczonych 

lub uszkodzonych wskutek 

działalności spowodowanej 

ruchem zakładu górniczego 

lub klęsk żywiołowych 

      2) budynków 

przeznaczonych na cele 

naukowe, socjalne i 

kulturalne 

  11. Pozwolenie na rozbiórkę 

obiektu budowlanego 

36 zł   

  12. Pozwolenie na broń 

(świadectwo broni) udzielane: 

  pozwolenie na broń: 

1) otrzymywaną przez 

żołnierzy w formie 

  1) osobie fizycznej 242 zł wyróżnienia przewidzianego 

w przepisach o dyscyplinie 

wojskowej 

  2) osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej nieposiadającej 

osobowości prawnej 

1193 zł 2) wydawane szkole 

  13. Zezwolenia oraz 

upoważnienia wydane na 

podstawie przepisów o ruchu 

drogowym, z zastrzeżeniem ust. 

13a: 

    

  1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 

433 zł   

  2) pozostałe 48 zł   

  13a. Zezwolenie na 

dopuszczenie do ruchu 

drogowego pojazdu z końcowej 

1537 zł   
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partii produkcji 

  14. Zezwolenie na utworzenie 

banku spółdzielczego 

0,1% funduszu 

udziałowego 

  

  15. Zezwolenie na utworzenie 

banku w formie spółki akcyjnej 

0,1% kapitału 

zakładowego 

  

  16. Zezwolenie na utworzenie 

za granicą banku z kapitałem 

polskim lub udziałem kapitału 

polskiego 

12 750 zł   

  17. Zezwolenie na otwarcie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oddziału zagranicznego 

banku, przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

12 750 zł   

  18. Zezwolenie na otwarcie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa 

banku zagranicznego, 

przedłużenie terminu ważności 

lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

6713 zł   

  19. Zezwolenie na 

wykonywanie działalności 

ubezpieczeniowej i zmiana 

wydanego zezwolenia 

12 750 zł   

  20. Zezwolenie na utworzenie 

przez fundację zagraniczną na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa 

855 zł   

  21. Licencja połowowa 

wydawana: 
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  1) na statek rybacki o długości 

całkowitej mniejszej lub równej 

10 m 

596 zł   

  2) na statek rybacki o długości 

całkowitej większej niż 10 m 

1186 zł   

  21a. Zmiana licencji połowowej 

w związku ze zwiększeniem 

zdolności połowowej statku 

rybackiego lub zmianą narzędzi 

połowowych podanych w 

licencji: 

    

  1) na statek rybacki o długości 

całkowitej mniejszej lub równej 

10 m 

298 zł   

  2) na statek rybacki o długości 

całkowitej większej niż 10 m 

593 zł   

  22. Pozwolenie na 

wykonywanie rybołówstwa 

rekreacyjnego wydawane: 

    

  1) na okres jednego miesiąca:     

  a) organizatorowi zawodów 

sportowych na prowadzenie 

połowów z brzegu 

b) armatorowi statku na 

prowadzenie połowów z jego 

statku 

2) na okres kolejnych 12 

miesięcy dla armatora statku na 

prowadzenie połowów z jego 

statku 

500 zł 

11 zł 

42 zł 

  

  23. Pozwolenie albo zezwolenie 

na: 
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  1) połowy organizmów 

morskich w celach prowadzenia 

badań naukowych lub prac 

rozwojowych albo w celu 

kształcenia, w zakresie 

rybołówstwa morskiego 

15 zł   

  2) prowadzenie chowu lub 

hodowli organizmów morskich 

419 zł   

  3) prowadzenie zarybiania 

4) wprowadzanie gatunku 

obcego lub przenoszenie 

gatunku niewystępującego 

miejscowo 

15 zł 

400 zł 

  

  23a. Specjalne zezwolenie 

połowowe 

100 zł   

  23b. Zmiana specjalnego 

zezwolenia połowowego 

50 zł   

  24. Pozwolenie wodnoprawne 217 zł   

  25. Pozwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

zapobieganiu zanieczyszczania 

morza przez statki: 

    

  1) na usuwanie do morza 

urobku z pogłębiania dna morza 

117 zł   

  2) na zatapianie w morzu 

odpadów lub innych substancji 

229 zł   

  26. Zezwolenia wydawane na 

podstawie przepisów prawa 

geologicznego i górniczego, 

dopuszczające wyroby do 

stosowania w zakładach 

górniczych: 
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  1) dotyczące dopuszczenia 

elementów górniczych 

wyciągów szybowych: 

    

  a) maszyn wyciągowych, 

wyciągarek wolnobieżnych, 

urządzeń sygnalizacji i 

łączności szybowej 

654 zł   

  b) naczyń wyciągowych, kół 

linowych, zawieszeń lin 

wyciągowych wyrównawczych, 

prowadniczych i odbojowych, 

zawieszeń nośnych naczyń 

wyciągowych lub 

wyodrębnionych zespołów 

elementów wymienionych w 

niniejszym punkcie 

221 zł   

  2) dotyczące dopuszczenia 

głowic eksploatacyjnych 

(wydobywczych) wraz z 

systemami sterowania, z 

wyłączeniem głowic 

podmorskich, stosowanych w 

zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi 

438 zł   

  3) dotyczące dopuszczenia 

wyrobów stosowanych w 

wyrobiskach podziemnych 

zakładów górniczych: 

    

  a) wozów do przewozu osób i 

wozów specjalnych oraz 

pojazdów z napędem 

654 zł   



- 191 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

spalinowym do przewozu osób 

lub maszyn i urządzeń 

elektrycznych oraz aparatury 

łączeniowej na napięcie 

powyżej 1 kV prądu 

przemiennego lub powyżej 1,5 

kV prądu stałego, albo 

systemów łączności, 

bezpieczeństwa i alarmowania 

oraz zintegrowanych systemów 

sterowania kompleksów 

wydobywczych i przodkowych 

oraz od dopuszczenia urządzeń 

do mechanicznego wytwarzania 

i ładowania materiałów 

wybuchowych oraz wozów i 

pojazdów do przewożenia lub 

przechowywania środków 

strzałowych 

  b) urządzeń transportu 

linowego, kolejek 

podwieszonych, kolejek 

spągowych oraz ich 

podzespołów 

438 zł   

  c) taśm przenośnikowych 221 zł   

  27. (uchylony)     

  28. Pozwolenie na 

wprowadzenie do obrotu 

nawozu lub innego środka 

wspomagającego uprawę roślin 

705 zł   

  29. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 
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przeciwdziałaniu narkomanii: 

  1) na uprawę maku lub konopi 

włóknistych 

30 zł   

  2) na skup maku na podstawie 

umowy kontraktacji lub skup 

konopi włóknistych na 

podstawie umowy kontraktacji 

albo umowy sprzedaży 

125 zł   

  30. Pozwolenie na wywóz za 

granicę zabytku: 

  pozwolenie na wywóz stały 

zabytku za granicę w 

przypadku: 

1) zamiany lub darowizny 

muzealiów oraz innych 

zabytków znajdujących się 

w posiadaniu muzeów 

państwowych i 

samorządowych oraz innych 

instytucji kultury, a także 

muzeów prowadzonych 

przez instytuty badawcze, 

instytuty naukowe Polskiej 

Akademii Nauk i publiczne 

szkoły wyższe 

2) zwrotu zabytków 

utraconych w wyniku 

przestępstwa lub 

wywiezionych niezgodnie z 

prawem z terytorium 

państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej 

oraz państw członkowskich 

  1) na wywóz czasowy 44 zł 

  2) na wywóz stały 100 zł 
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Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

3) zwrotu zabytków 

utraconych w wyniku 

przestępstwa lub 

wywiezionych niezgodnie z 

prawem z terytorium 

państwa niebędącego 

członkiem Unii 

Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich 

Europejskiego Porozumienia 

o Wolnym Handlu (EFTA) - 

stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, 

jeżeli zwrot tych zabytków 

wynika z umów 

międzynarodowych 

ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską 

   

  31. Indywidualne zezwolenie 

dewizowe 

113 zł   

  32. Pozwolenie radiowe 

wydawane w związku z 

wykonywaniem działalności 

polegającej na świadczeniu 

usług telekomunikacyjnych, 

dostarczaniu sieci 

1939 zł   



- 194 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

telekomunikacyjnych lub 

udogodnień towarzyszących 

  33. Zezwolenie na 

wykonywanie działalności 

brokerskiej w zakresie 

ubezpieczeń albo reasekuracji 

1087 zł   

  34. Koncesja na wykonywanie 

działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu z zagranicą 

paliwami i energią 

4244 zł   

  35. Zezwolenie na działalność 

związaną z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące, 

wydawane na podstawie 

przepisów Prawa atomowego: 

    

  1) na przechowywanie 

materiałów jądrowych, źródeł i 

odpadów promieniotwórczych 

oraz wypalonego paliwa 

jądrowego, łącznie z ich 

transportem na własny użytek 

lub na stosowanie w jednostce 

organizacyjnej źródeł 

promieniotwórczych, 

materiałów jądrowych, 

urządzeń zawierających źródła 

promieniotwórcze lub 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące oraz 

na zamierzone podawanie 

substancji promieniotwórczych 

ludziom i zwierzętom w celu 

209 zł   
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medycznej lub weterynaryjnej 

diagnostyki, leczenia lub badań 

naukowych, albo na 

uruchamianie pracowni, w 

których mają być stosowane 

źródła promieniowania 

jonizującego, w tym pracowni 

rentgenowskich 

  2) na stosowanie poza jednostką 

(w terenie) źródeł 

promieniotwórczych i 

materiałów jądrowych oraz 

urządzeń zawierających 

źródła promieniotwórcze 

lub wytwarzających 

promieniowanie jonizujące, 

albo na obrót materiałami 

jądrowymi, źródłami 

promieniotwórczymi lub 

urządzeniami zawierającymi 

źródła promieniotwórcze 

oraz na transport materiałów 

jądrowych, źródeł i 

odpadów 

promieniotwórczych oraz 

wypalonego paliwa 

jądrowego (poza 

transportem na własny 

użytek, o którym mowa w 

pkt 1) oraz na instalowanie i 

obsługę urządzeń 

zawierających źródła 

514 zł   
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promieniotwórcze oraz 

uruchamianie urządzeń 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące 

  3) na wytwarzanie, 

przetwarzanie materiałów 

jądrowych, źródeł i 

odpadów 

promieniotwórczych, 

wypalonego paliwa 

jądrowego, wzbogacanie 

izotopowe oraz na 

produkowanie urządzeń 

zawierających źródła 

promieniotwórcze, jak 

również na zamierzone 

dodawanie substancji 

promieniotwórczych w 

procesie produkcyjnym 

wyrobów powszechnego 

użytku i wyrobów 

medycznych, wyrobów 

medycznych do diagnostyki 

in vitro, wyposażenia 

wyrobów medycznych, 

wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki 

in vitro oraz aktywnych 

wyrobów medycznych do 

implantacji, na obrót tymi 

wyrobami oraz na przewóz 

na terytorium 

1023 zł   
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Rzeczypospolitej Polskiej i 

wywóz z tego terytorium 

wyrobów powszechnego 

użytku, wyrobów 

medycznych, wyrobów 

medycznych do diagnostyki 

in vitro, wyposażenia 

wyrobów medycznych, 

wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki 

in vitro oraz aktywnych 

wyrobów medycznych do 

implantacji, do których 

dodano substancje 

promieniotwórcze, oraz na 

budowę, rozruch, 

eksploatację (próbną lub 

stałą) oraz na zamknięcie 

lub likwidację obiektów 

jądrowych, składowisk 

odpadów 

promieniotwórczych, 

przechowalników i 

składowisk wypalonego 

paliwa jądrowego 

  36. Zgody i zezwolenia 

wydawane na podstawie 

przepisów o mikroorganizmach 

i organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych: 

  zgoda i zezwolenie 

wydawane jednostkom 

naukowym, o których mowa 

w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 

30 kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 

  1) zgoda na zamknięte użycie 

mikroorganizmów genetycznie 

3466 zł 
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zmodyfikowanych 1620, z 2015 r. poz. 249 i 

1268 oraz z 2016 r. poz. 

1020 i 1311) 

      

  2) zgoda na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

3466 zł 

  3) zgoda na zamierzone 

uwolnienie organizmów 

genetycznie zmodyfikowanych 

do środowiska 

3466 zł 

  4) zezwolenie na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu 

3466 zł 

  5) zezwolenie na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej 

3466 zł 

  37. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o ochronie 

przyrody w zakresie 

przewożenia przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej roślin 

lub zwierząt, ich części i 

produktów pochodnych 

podlegających ograniczeniom 

wynikającym z przepisów 

prawa Unii Europejskiej 

107 zł zezwolenie na przewożenie 

przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin i zwierząt, wydawane 

ogrodom botanicznym lub 

zoologicznym 

  38. Zezwolenie na utworzenie 

ogrodu botanicznego, ogrodu 

zoologicznego lub ośrodka 

rehabilitacji zwierząt 

76 zł   

  39. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów ustawy o 

międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów: 

    

  1) na obrót odpadami z 

zagranicą, obejmujący 

1411 zł   
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wielokrotne przemieszczanie 

odpadów 

  2) na obrót odpadami z 

zagranicą obejmujący 

jednokrotne przemieszczenie 

odpadów 

708 zł   

  3) od zezwoleń wstępnych 2000 zł   

  40. Pozwolenie na 

wprowadzenie substancji i 

energii do środowiska 

wydawane na podstawie 

przepisów o ochronie 

środowiska: 

    

  1) w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, z 

zastrzeżeniem pkt 2 

2011 zł   

  2) w związku z działalnością 

gospodarczą prowadzoną przez 

podmioty prowadzące 

działalność wytwórczą w 

rolnictwie, 

mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich 

przedsiębiorców 

506 zł   

  3) pozostałe 506 zł   

  Opłata skarbowa od wydania 

pozwolenia na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza, 

wydanego w wyniku 

przeprowadzenia postępowania 

kompensacyjnego 

150% stawki 

określonej 

odpowiednio w pkt 1, 

2 albo 3 

  

  41. (uchylony)     
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  42. Zezwolenie na 

wykonywanie działalności w 

zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych 

107 zł   

  43. Pozwolenie na nabywanie, 

przechowywanie, używanie 

materiałów wybuchowych 

przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub wytwarzanie 

materiałów wybuchowych 

metodą in situ, na potrzeby 

działalności regulowanej na 

podstawie przepisów ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo 

geologiczne i górnicze. 

505 zł   

  43a. (utracił moc)     

  43b. (utracił moc)     

  43c. Zezwolenie na: 

a) zbieranie odpadów 

b) przetwarzanie odpadów 

c) zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 

616 zł   

  44. Inne niż wymienione w 

niniejszym załączniku 

zezwolenie (pozwolenie, 

koncesja): 

  1) zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

hodowli zwierząt 

gospodarskich 

  1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 

616 zł 2) zezwolenie na 

ekshumację, przewóz i 

sprowadzenie zwłok 

ludzkich lub ich szczątków 

  2) pozostałe 82 zł 3) zezwolenie dotyczące 
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scalania i zamiany gruntów, 

wspólnot gruntowych, 

mienia komunalnego i 

gminnego, służebności 

gruntowej, rozgraniczenia 

nieruchomości, sprzedaży i 

dzierżawy nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa, 

uporządkowania własności 

gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji użytków 

rolnych oraz związane z 

realizacją przepisów o 

reformie rolnej i osadnictwie 

      4) zezwolenie w sprawie 

dotyczącej inwestycji 

jednostek budżetowych 

wydawane na wnioski 

składane przez inwestorów 

zastępczych 

      5) zezwolenie w sprawach 

należących do właściwości 

organów celnych - 

wydawane na wniosek 

składany przez osobę 

przekraczającą granicę 

państwową i załatwianych w 

toku kontroli celnej, 

dokonywanej u tej osoby 

podczas przekraczania 

granicy 
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      6) zezwolenie na usunięcie 

drzew lub krzewów 

      7) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

organizacjom ekologicznym 

i jednostkom naukowym 

działającym na rzecz 

ochrony przyrody 

      8) zezwolenie na zajęcie 

pasa drogowego na cele 

niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną dróg 

      9) pozwolenie na 

lokalizowanie w pasie 

drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z potrzebami 

zarządzania drogami lub 

potrzebami ruchu 

drogowego 

      10) zezwolenie na przejazd 

pojazdu nienormatywnego 

      11) pozwolenie na 

prowadzenie prac naukowo-

badawczych lub prac nad 

tworzeniem nowych odmian 

roślin uprawnych, z 

wykorzystaniem 

organizmów 

kwarantannowych lub 
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roślin, produktów roślinnych 

lub przedmiotów 

porażonych przez te 

organizmy lub 

niespełniających wymagań 

specjalnych, lub których 

wprowadzenie i 

przemieszczanie jest 

zabronione 

      12) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

osobom fizycznym 

działającym na rzecz 

ochrony przyrody w 

zakresie czynnej ochrony 

gatunkowej 

      13) zezwolenie wydawane 

osobom fizycznym na 

działania związane z 

płoszeniem i miejscowym 

ograniczaniem populacji 

gatunków zwierząt 

wyrządzających szkody w 

gospodarstwie rolnym, 

leśnym lub rybackim 

nieobjętych 

odszkodowaniem Skarbu 

Państwa 

      14) (uchylony) 

  45. W przypadku wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

100% stawki 

określonej od 
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koncesji) na kilka rodzajów 

działalności w jednej decyzji - 

za każdy rodzaj działalności 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

  46. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana warunków 

wydanego zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji), jeżeli: 

    

  1) dotyczy przedłużenia terminu 

ważności lub rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

  

  2) treścią zmiany jest kolejny 

rodzaj działalności 

     

z zastrzeżeniem ust. 17-19 

100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

  

 Uwaga: 

część IV pominięto 

  

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1462)  

Art. 30. 

 1. Za obywatela polskiego uznaje się: 

1)   cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co 

najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który posiada w 

Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł prawny do 

zajmowania lokalu mieszkalnego; 
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2)   cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co 

najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, który: 

a)  pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem 

polskim lub 

b)  nie posiada żadnego obywatelstwa; 

3)   cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co 

najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z 

posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z rodziców jest obywatelem 

polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na 

to uznanie; 

5)   małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co najmniej jednemu z rodziców 

zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a drugie z rodziców, nieposiadające 

obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie; 

6)   cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące warunki: 

a)  posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu, 

b)  posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz tytuł 

prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego; 

7)    cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co 

najmniej od roku na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które uzyskał w związku z 

polskim pochodzeniem lub posiadaną Kartą Polaka. 

2. Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem 

cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość 

języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a 

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 i 455, z 

2015 r. poz. 1132 oraz z 2017 r. poz. 60), <na poziomie biegłości językowej co najmniej 
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B1,> świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem 

ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim. 

3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, stosuje się przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858). 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 697) 

Art. 5. 

1. Ustawę stosuje się do: 

1)   osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2014 r. poz. 1525, z 

2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), posiadających prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie: 

a)  zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

b)  uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

4)   cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

a)  zezwolenia na pobyt stały, 

b)  zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60)[.]  <;> 
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<5) cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którym 

zostało wydane tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca.> 

2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie traci uprawnień określonych w dziale IV w 

przypadku podjęcia nauki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przepisy działu III stosuje się także do małoletniego cudzoziemca niewymienionego w ust. 

1 pkt 2-4, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 42. 

1. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być 

powierzone osobom, które: 

1)   dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej; 

2)   nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest 

im ograniczona ani zawieszona; 

3)   wypełniają obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku 

do nich wynika z tytułu egzekucyjnego; 

4)   nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych; 

5)   są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone: 

a)  zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej 

opieki zdrowotnej oraz 

b)  opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej 

lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który 

posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 

2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym; 

[6)   przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<6) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z tym że w przypadku 

cudzoziemców ich pobyt jest legalny;> 

7)   zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku 

zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym: 

a)  rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego, 

b)  właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań, 

c)  wypoczynku i organizacji czasu wolnego. 
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2. Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie 

rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo. 

3. W przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę 

rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów. 

4. Rodzina zastępcza oraz prowadzący rodzinny dom dziecka sprawujący pieczę zastępczą 

nad dzieckiem mogą czasowo, za zgodą sądu, sprawować pieczę zastępczą nad tym 

dzieckiem poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Sprawowanie pieczy zastępczej nad dzieckiem może być czasowo powierzone przez sąd 

rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, którzy nie zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy rodzina zastępcza lub prowadzący 

rodzinny dom dziecka sprawują pieczę zastępczą nad rodzeństwem tego dziecka. 

5a. Przed wydaniem rozstrzygnięcia w sprawach, o których mowa w ust. 4 i 5, sąd zasięga 

opinii właściwego starosty. 

6. Wydając opinie, o których mowa w ust. 5a, starosta bierze pod uwagę opinię organizatora 

rodzinnej pieczy zastępczej, a także możliwość realizacji planu pomocy dziecku. 

6a. Starosta może upoważnić kierownika powiatowego centrum pomocy rodzinie do 

wydawania opinii, o których mowa w ust. 5a. 

7. Okoliczności, o których mowa w ust. 1-3, ustala się na podstawie przeprowadzonej przez 

organizatora rodzinnej pieczy zastępczej analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i 

majątkowej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1851) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 

przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 

1)   obywatelom polskim; 

2)   cudzoziemcom: 
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a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów 

międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), 

jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z 

członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli 

państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 

trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy 

mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy[.]  <,> 

<e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

 zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

 dokumentu pobytowego, 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, z późn. zm.) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 

19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją „ICT”, wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, i celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 

90 dni w okresie 180 dni 

 jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, 

chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 



- 210 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej.> 

3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, 

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają 

otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia 

usług (Dz. U. poz. 868)  

 

[Art. 26. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez pracodawcę 

mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, z zastrzeżeniem 

przepisów art. 88 pkt 3 i 4, art. 88c ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 , 691 i 868).] 

 

<Art. 26. 

Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio w przypadku wykonywania pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracownika skierowanego do tej pracy przez 

pracodawcę mającego siedzibę w państwie niebędącym państwem członkowskim, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 88 pkt 3 i 4, art. 88c ust. 6 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 

2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) oraz art. 139a ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60, 858, 

1543 i ...).> 
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U S T A W A  z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543)  

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1065, 1292 , 1321 i 1428) wprowadza się następujące zmiany: 

 

(pkt 1 – 17 pominięto) 

 

18)  po art. 88m dodaje się art. 88n-88za w brzmieniu: 

"Art. 88n. 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę 

lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

2. W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca 

zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi właściwość 

starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia zezwolenia na 

pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie przedłużenia 

zezwolenia. 

Art. 88o. 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli: 

1)   wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie będzie 

niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym wymiarze czasu 

pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa w art. 88c ust. 

1 pkt 2. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcowi będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 10. 

Art. 88p. 1. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zamierza wjechać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki, o których mowa w art. 88o, i nie 
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zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na pracę 

sezonową, właściwy starosta: 

1)   wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej; 

2)   wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie 

o wpisie, o którym mowa w pkt 1. 

2. Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową z uwzględnieniem 

pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających 

złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu na podstawie zezwolenia 

na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na podstawie umowy o pracę. 

3. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje czynności, 

o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia 

na pracę sezonową, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

4. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje czynności, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na 

pracę sezonową, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. 

5. Terminy określone w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących wydania 

zezwolenia na pracę sezonową, w których wpis do ewidencji wniosków w sprawie pracy 

sezonowej nie jest wymagany. 

6. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji 

wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi. 

7. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji 

wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po 

wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 

wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu 

staroście: 

1)   kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia 

na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa się za 
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legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

przedstawił dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, do dnia doręczenia decyzji 

starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Do okresów legalnej pracy nie wlicza 

się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

9. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy 

urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej uważa 

się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy urzędu podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił właściwemu staroście 

dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2. 

10. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji 

wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił kopii 

ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na 

pracę sezonową umarza się. 

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli okoliczności wskazują, że zezwolenie na pracę 

sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie. 

Art. 88q. Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta 

może dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie 

dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w ciągu 

nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków, o której mowa w 

art. 88p ust. 1 pkt 1, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10, a podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi: 

1)   powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z 

zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających dzień 

złożenia wniosku; 

2)   nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia 

społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez tego 

cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 



- 214 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 88r. Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. 

Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe 

wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu 

lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz okres ważności 

zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany także pracodawca użytkownik. 

Art. 88s. 1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie 

zezwolenia na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca 

wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 90 ust. 9 na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli 

zostały spełnione łącznie następujące warunki: 

1)   cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 10; 

2)   cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym 

zezwoleniu na pracę sezonową; 

3)   cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego. 

2. Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli: 

1)   nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego 

części przez innego pracodawcę; 

2)   nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli 

umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej; 

4)   zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest agencja pracy 

tymczasowej, podmiot ten pisemnie powiadamia starostę, który wydał zezwolenie na 

pracę sezonową, o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, w terminie 7 dni od 

dnia ich zaistnienia. 

Art. 88t. 1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być 

dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. 

2. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu 

bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 
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wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, okres, o którym 

mowa w ust. 1, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw 

obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym. 

3. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż określona w ust. 

2, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy, zezwolenie może być 

wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 miesięcy w ciągu 

roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednio wydanych 

zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca. 

Art. 88u. 1. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu 

bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, starosta może wydać 

przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej przez 

cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przepis art. 88p ust. 7 stosuje się 

odpowiednio. 

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach 

ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji, o której mowa w 

art. 88p ust. 1 pkt 1, starosta odmawia wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. 

3. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie z okresem 

pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od dnia pierwszego 

wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym, nie jest 

dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

4. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie zezwolenia 

na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla tego 

cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały 

uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu na 

pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja 
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w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna. Do okresów 

legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

5. Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie 

powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w 

okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego cudzoziemca na 

warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji 

starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, 

który nie zawiera braków formalnych. 

Art. 88v. Do przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową. 

Art. 88w. 1. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu 

bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową 

zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem 

odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu lub użyczenia kwatery 

mieszkalnej. 

2. Czynsz najmu kwatery mieszkalnej, o której mowa w ust. 1, nie może być potrącany z 

wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość 

automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne. 

3. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia 

umowy na język dla niego zrozumiały. 

Art. 88x. 1. Do zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy art. 88a ust. 1 

i 1aa-2, art. 88c ust. 1a-2 i 7-11, art. 88d, art. 88f ust. 2 i 3, art. 88g ust. 1 i 2, art. 88h ust. 

1 i 4, art. 88j oraz art. 881. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawiera, poza informacjami, o których 

mowa w art. 88a ust. 1aa: 

1)   datę wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen oraz dane dotyczące pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku, w tym 

podstawy prawnej; 
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2)   informację, czy cudzoziemiec, którego dotyczy wniosek, wykonywał pracę na rzecz 

wnioskodawcy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku na podstawie 

zezwolenia na pracę sezonową; 

3)   oświadczenie, że według wiedzy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec zapewnia 

sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, albo oświadczenie podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania; 

4)   informacje dotyczące przewidywanego płatnego urlopu przysługującego cudzoziemcowi. 

Art. 88y. 1. Starosta wydaje decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli: 

1)   uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji; 

2)   ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania: 

a)   złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 

b)   zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub 

przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał; 

4)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił obowiązków, o 

których mowa w art. 88h ust. 4; 

5)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności 

uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności nie prowadzi 

działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej,  

jego działalność jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia; 

6)   zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3-7. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 88u ust. 4 i 5. 

3. Jeżeli decyzja o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który 

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 

88p ust. 1 pkt 1, doręcza się ją dodatkowo temu cudzoziemcowi. 

4. W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową na podstawie ust. 1 pkt 5 lub 6 

cudzoziemcowi przysługuje prawo do odszkodowania od podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi za niewykonanie zobowiązań, które ten podmiot 

musiałby wykonać, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało uchylone. 
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Art. 88z. 1. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 

podlegającym wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi zamieszcza: 

1)   informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

a)   nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b)   adres stałego pobytu albo adres siedziby, 

c)   numer telefonu oraz numer faksu, 

d)   numery identyfikacyjne NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej, 

e)   numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który prowadzi agencję 

zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 

f)   symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca, 

g)   oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 (składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."; klauzula ta zastępuje 

pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), 

h)   oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom; 

2)   informacje dotyczące cudzoziemca: 

a)   imię (imiona) i nazwisko, 

b)   płeć, 

c)   datę urodzenia, 

d)   obywatelstwo, 

e)   nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży, 

f)   numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g)   dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego do ewidencji 

oświadczeń; 

3)   dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi: 
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a)   nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza pracę 

cudzoziemcowi, 

b)   stanowisko lub rodzaj pracy, 

c)   miejsce wykonywania pracy, 

d)   okres lub okresy pracy oznaczone datami, 

e)   rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, 

f)   najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone stawką 

godzinową lub miesięczną, 

g)   wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu; 

4)   dane dotyczące pracodawcy użytkownika, jeżeli oświadczenie dotyczy pracy 

cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego: 

a)   nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b)   adres stałego pobytu albo siedziby. 

2. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli: 

1)   cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w zawodzie 

określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 oraz 

2)   praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 9, oraz 

3)   okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na podstawie 

oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie dłużej niż 6 

miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby podmiotów powierzających 

temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. 

3. Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia 

pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu 

wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń. 

4. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy 

wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji 
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oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, 

a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w terminie 

30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. 

5. Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli: 

1)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która 

działała w jego imieniu, zostali co najmniej dwukrotnie prawomocnie ukarani za 

popełnienie czynu, o którym mowa w [art. 120 ust. 11] <art. 120 ust. 10>, w okresie 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia w powiatowym urzędzie pracy; 

2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która 

działała w jego imieniu, zostali prawomocnie ukarani za popełnienie czynu, o którym 

mowa w art. 120 ust. 3-5; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, która 

działała w jego imieniu, zostali ponownie prawomocnie ukarani w ciągu dwóch lat od 

uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 1, za podobne 

wykroczenie; 

4)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za 

popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny; 

5)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za 

popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę czynu z art. 270-

275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, albo jest podmiotem zarządzanym 

lub kontrolowanym przez taką osobę; 

6)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, karaną za 

czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, lub 

karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu 

oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego 

Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości 

zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; 

7)   w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu 

oświadczeń, o którym mowa w art. 90b ust. 3. 

6. Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności 

wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie wykorzystane 
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przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków 

związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w 

szczególności: 

1)   nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia 

zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub 

2)   nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej 

powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił działalność, 

został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji, lub 

3)   nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie 

zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz 

na Fundusz Emerytur Pomostowych, lub 

4)   nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych 

obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub 

5)   zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał przewidziane 

prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 

całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7. Organy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy są obowiązane nieodpłatnie 

udostępniać starostom posiadane informacje o okolicznościach, o których mowa w ust. 5 

pkt 1-6, dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

8. Starosta może pozyskać od organów Krajowej Administracji Skarbowej informacje o: 

1)   przychodzie lub dochodzie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych, 

2)   zaległościach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi z tytułu 

podatków lub innych należności publicznoprawnych 

- w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 5. 

9. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 8, następuje za pomocą systemów 

teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. 

10. Starosta może pozyskać z systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych prowadzonych przez 

ministra właściwego do spraw pracy, informacje w celu ustalenia okoliczności, o których 

mowa w ust. 6 pkt 3 i 4. 
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11. Uprawnienia określone w ust. 8 i 10 przysługują organowi wyższego stopnia w 

postępowaniu odwoławczym. 

12. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 

ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli: 

1)   nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu pracy lub jego 

części przez innego pracodawcę; 

2)   nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli 

umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej; 

4)   cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do 

innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące 

pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem miejsca 

wykonywania pracy, nie uległy zmianie. 

13. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji 

oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o: 

1)   podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy; 

2)   niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy 

określonego w ewidencji oświadczeń. 

14. W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił 

obowiązku, o którym mowa w ust. 13, uznaje się na potrzeby ustalenia okresu 

wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, że 

cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, chyba że z 

okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie oświadczenia w 

późniejszym terminie. 

15. Domniemywa się, że cudzoziemiec, którego dotyczy oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, zakończył 

wykonywanie pracy w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że z okoliczności wynika, 

że cudzoziemiec zakończył pracę na podstawie oświadczenia w innym terminie. 

16. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub 
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cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie takiego oświadczenia mogą powiadomić 

właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej pracy. 

Art. 88za. 1. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który 

zatrudniał cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z 

oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do 

ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w 

oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym 

samym stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków 

formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na 

warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji 

oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia 

wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie 

zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy."; 

(pkt 19 – 22 pominięto) 

 

Art. 7. 

W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 

2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1 – 17 pominięto) 

18)  w dziale V po rozdziale 10 dodaje się rozdział 10a w brzmieniu: 

"Rozdział 10a 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 

Art. 185a. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się 

cudzoziemcowi w przypadku, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest wykonywanie pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, u podmiotu 

dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy, jeżeli cudzoziemiec spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu, o 

którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z 
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wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, 

o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2)   posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, 

ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w 

ramach ruchu bezwizowego; 

3)   posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania; 

4)   posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres posiadanego przez cudzoziemca 

zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, nie 

dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 

następującego w danym roku kalendarzowym. 

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, można także udzielić w przypadku, gdy okoliczności 

ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

4. W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w ust. 

1, przepisy art. 183 stosuje się odpowiednio. 

<5. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepis art. 

114 ust. 2.> 

Art. 185b. Zezwolenia, o którym mowa w art. 185a ust. 1, odmawia się cudzoziemcowi, gdy 

nie spełnia on wymogów udzielenia mu tego zezwolenia lub wystąpiła przynajmniej jedna 

z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2-9. 

Art. 185c. Zezwolenie, o którym mowa w art. 185a ust. 1, cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał 

cel pobytu, ze względu na który zezwolenie zostało udzielone, lub cudzoziemiec przestał 

spełniać wymogi udzielenia mu tego zezwolenia albo wystąpiła przynajmniej jedna z 

okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4-8."; 

(pkt 19 – 20 pominięto) 


