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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 
 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 16 marca 2012 r. 

 

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

 
(druk nr 79) 

 
 
USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, 

poz. 1573) 

Art. 4. 
Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1) dokument podróży - dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej 
Polskiej, 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; 

2) granica - granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 
12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 12, poz. 
67, z 2010 r. Nr 164, poz. 1108 oraz z 2011 r. Nr 50, poz. 255 i Nr 217, poz. 1280); 

3) przewoźnik - osobę fizyczną lub prawną zajmującą się zarobkowo przewozem osób 
drogą powietrzną, morską lub lądową; 

4) strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego - teren lotniska międzynarodowego 
położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozciągający się między 
pokładem statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, który obejmuje 
płytę oraz pomieszczenia lotniska; 

5) wiza - zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego 
właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych 
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państwa obszaru Schengen, 
uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych 
państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w 
celu i na warunkach w nim określonych oraz na warunkach określonych w 
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.), zwanej dalej "Konwencją Wykonawczą Schengen"; 

5a) wiza Schengen - wiza, 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 
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Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, 
str. 1), zwanego dalej "Wspólnotowym Kodeksem Wizowym; 

5b) wiza krajowa - wiza, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej Schengen, 
wydana przez organ polski; 

5c) centralny organ wizowy - organ odpowiedzialny za opiniowanie wniosków o 
wydanie wizy Schengen, o którym mowa w art. 22 Wspólnotowego Kodeksu 
Wizowego, oraz właściwy do otrzymywania informacji, o których mowa w art. 31 
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego; 

5d) państwa obszaru Schengen - państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen; 
6) zezwolenie na pracę - zezwolenie na pracę wydawane na podstawie ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 
Nr 69, poz. 415, z późn. zm.); 

7) zgoda na pobyt tolerowany - zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

8) badania naukowe - badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615 oraz z 
2011 r. Nr 84, poz. 455 i Nr 185, poz. 1092); 

9) naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający 
w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, 
umożliwiający co najmniej dostęp do studiów doktoranckich; 

10) placówka naukowa: 
a) uczelnię lub jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. b-e ustawy z 

dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 
b) jednostkę organizacyjną, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe, 

posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zdolność do bycia 
podmiotem praw i obowiązków, w tym centrum badawczo-rozwojowe, o którym 
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania 
działalności innowacyjnej(Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz. 
723); 

11) mały ruch graniczny - wjazd i pobyt cudzoziemca 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 
29 z 03.02.2007, str. 3), zwane dalej "rozporządzeniem nr 1931/2006"; 

12) ochrona czasowa - ochronę czasową w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

13) ochrona uzupełniająca - ochronę uzupełniającą w rozumieniu ustawy z dnia 13 
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej[.]<;> 

<14) doświadczenie zawodowe – doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 
wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności 
gospodarczej w danym zawodzie; 
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15)  kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na poziomie studiów wyższych – 
ukończenie z wynikiem pozytywnym, poświadczone 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; 

16)  wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – 
świadczenie pracy, w ramach zatrudnienia, 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; 

17) wyższe kwalifikacje zawodowe – kwalifikacje uzyskane w ramach kształcenia na 
poziomie studiów wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie 
zawodowe na poziomie porównywalnym do kwalifikacji uzyskanych w ramach 
kształcenia na poziomie studiów wyższych, niezbędne do wykonywania pracy 
określonej w umowie o pracę lub w ofercie pracy.> 

 
Art. 10. 

[1. Organy prowadzące postępowania w sprawach o wydanie lub przedłużenie wizy, 
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zwanego 
dalej "zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego WE", oraz o wydalenie z 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pouczają cudzoziemca w języku dla niego 
zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i 
ciążących na nim obowiązkach.] 

<1. Organy prowadzące postępowania w sprawach o wydanie lub przedłużenie wizy, 
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie 
się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 
zwanego dalej „zezwoleniem na pobyt rezydenta długoterminowego UE”, oraz o 
wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pouczają cudzoziemca w języku 
dla niego zrozumiałym o zasadach i trybie postępowania oraz o przysługujących mu 
prawach i ciążących na nim obowiązkach.> 

2. W przypadku gdy postępowanie w sprawie wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wszczyna się na wniosek organu, który zatrzymał cudzoziemca, pouczenia 
dokonuje organ, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu. 

 
Uwaga:  użyty w art. 16 w ust. 1 w pkt 2, w art. 26 w ust. 1 w pkt 17, w art. 53 w ust. 1 

w pkt 13, w art. 54 w pkt 2, w art. 56 w ust. 2 w pkt 1, w art. 57 w ust. 3 w pkt 
1, w art. 59, w tytule rozdziału 5, w art. 64 w ust. 6, w art. 65 w ust. 1 i 7, w art. 
67 we wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 69 w ust. 1 we wprowadzeniu do 
wyliczenia oraz  w ust. 1 w pkt 1 i 5, w ust. 2–4, w art. 70, w art. 71 w ust. 1, 4 
oraz 5 w pkt 2  i 3, w art. 71a, w art. 71b w ust. 1–3, 6a, 7 oraz 8–10, w art. 71c 
w ust. 1, w art. 71d, w art. 72 w ust. 1 w pkt 3 i w ust. 3 w pkt 3, w art. 73 w 
ust. 1, w art. 74 w ust. 6, w art. 75 w ust. 1, w art. 77 w pkt 4, w art. 80 w ust. 1 
w pkt 1 i 2 oraz w ust. 3,  w art. 81 w ust. 1, w art. 88 w ust. 2, w art. 89 w ust. 
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1 w pkt 2, w art. 96 w ust. 2  w pkt 2, w art. 97 w ust. 2 w pkt 1, w art. 100l, w 
art. 100n w ust. 1 w pkt 2 i 5, w art. 100u w pkt 2, w art. 101 w ust. 3 w pkt 2, 
w art. 124 w ust. 1 w pkt 1 w lit. j, w art. 126 w ust. 1 w pkt 1 w lit. d, w art. 
128 w ust. 1a w pkt 1 i 2 oraz w art. 148 w ust. 1 w pkt 7 w lit. c wyraz „WE” 
zastępuje się wyrazem „UE” 

 
Art. 54. 

Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 
udziela się członkowi rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej: 

1) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się; 
2) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE; 
3) posiadającego status uchodźcy; 

3a) w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej; 
4) co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony, w tym 

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia wydanego na okres 
pobytu nie krótszy niż rok; 

5) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 
53 ust. 1 pkt 17 i 18[.]<;> 

<6) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu 
wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,  
wydanego na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok.> 

 
<Rozdział 4a 

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji 

Art. 63a. 
1.  Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, udziela się cudzoziemcowi, który 
zamierza  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące, jeżeli:  

1) cudzoziemiec posiada:  
a) umowę o pracę lub wiążącą ofertę pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej 1 roku, 
b) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych 

warunków w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie 
regulowanym, w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o 
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394),  

c) dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych,  
d) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
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lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

e) dokumenty potwierdzające, że roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z 
miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub 
w wiążącej ofercie pracy, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63o, 

f) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska, 
wykonywanie zawodu lub prowadzenie innej działalności, gdy obowiązek 
jej uzyskania wynika z odrębnych przepisów;  

2) podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych na lokalnym rynku pracy. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się również cudzoziemcowi, który 
zamieszkiwał przez okres 18 miesięcy w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej na podstawie dokumentu opatrzonego napisem „Niebieska Karta UE”, 
zamierza  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  wykonywać pracę w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące i spełnia 
warunki określone w ust. 1.  

Art. 63b. 
1. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, następuje 
na podstawie informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

2. Informację, o której mowa w ust. 1, cudzoziemiec dołącza do wniosku o zezwolenie 
na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a. 

3. O udzielenie informacji, o której mowa w ust. 1, występuje podmiot powierzający 
cudzoziemcowi wykonywanie pracy. 

Art. 63c. 
Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, udziela się 
na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, jednak nie dłuższy niż 
2 lata.  

Art. 63d. 
Przepisu art. 63a ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, gdy:  

1) zawód, w którym cudzoziemiec wykonuje pracę lub rodzaj pracy, która jest mu 
powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do 
których informacja starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie jest 
wymagana z uwagi na sytuację na lokalnym rynku pracy, w szczególności przy 
uwzględnieniu liczby zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujących pracy w 
poszczególnych zawodach w stosunku do liczby ofert zgłoszonych do 
powiatowych urzędów pracy;  

2) cudzoziemiec posiadał zezwolenie na pracę u tego samego podmiotu 
powierzającego mu wykonywanie pracy na tym samym stanowisku lub 
cudzoziemiec ubiega się o kolejne zezwolenie na zamieszkanie na czas 
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oznaczony, o którym mowa w art. 63a, w związku z wykonywaniem pracy u 
tego samego podmiotu i na tym samym stanowisku;  

3) cudzoziemiec był już legalnie zatrudniony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez okres 2 lat na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, o którym mowa w art. 63a;  

4) brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.  
Art. 63e. 

Uzyskanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, 
nie zwalnia z określonych odrębnymi przepisami wymogów, od spełnienia których 
uzależnione jest wykonywanie zawodów regulowanych lub działalności zawodowej.  

Art. 63f. 
Wniosek cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o 
którym mowa w art. 63a, pozostawia się bez rozpoznania, gdy:  

1) cudzoziemcowi udzielono zgody na pobyt tolerowany, azylu lub korzysta z 
ochrony uzupełniającej, ochrony czasowej, lub nadano mu status uchodźcy w 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemiec ubiega się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;  
3) cudzoziemcowi udzielono zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE; 
4) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

wizy Schengen wydanej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, 
upoważniającej  tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej; 

5) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 
2;  

6) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu 
decyzji zawierającej orzeczenie o wydaleniu lub o zobowiązaniu do opuszczenia 
tego terytorium i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego opuszczenia przez 
cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku 
przedłużenia tego terminu; 

7) cudzoziemiec został zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w 
areszcie w celu wydalenia, lub został zastosowany w stosunku do niego środek 
zapobiegawczy  w postaci zakazu opuszczania kraju, lub gdy cudzoziemca 
pozbawiono wolności wskutek wykonania orzeczenia sądowego;  

8) cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o  
którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18, lub posiada takie zezwolenie;  

9) cudzoziemiec jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność 
gospodarczą w państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo 
oddelegowany przez pracodawcę, w celu świadczenia usług na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;  

10) cudzoziemiec jest pracownikiem sezonowym;  
11) cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zobowiązań określonych w umowie międzynarodowej, dotyczącej ułatwienia 
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wjazdu i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących 
się wymianą handlową lub inwestycjami.  

Art. 63g. 
1.  Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, o którym mowa w art. 63a, gdy: 
1) nie spełnia warunków do udzielenia tego zezwolenia określonych w art. 63a ust. 

1;  
2) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu;  
3) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;  
4) w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony:  

a) złożył  wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe 
dane osobowe lub fałszywe informacje,  

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, 
podrobił lub przerobił dokument bądź takiego dokumentu jako 
autentycznego używał; 

5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie; 
6) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt jest na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany; 
7) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

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 skazania został ponownie 
ukarany za podobne wykroczenie, 

b) został prawomocnie ukarany za przynajmniej jedno z wykroczeń, o których 
mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

2. Wojewoda odmawia udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, o którym mowa w art. 63a, jeżeli nie otrzymał powiadomienia, o którym 
mowa w art. 63j lub w art. 63k ust. 2, chyba że cudzoziemiec wykazał, że 
powiadomienie to nie zostało doręczone z powodów niezależnych od niego. 

3.  Do czynności mających na celu ustalenie okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 
4, nie stosuje się przepisu art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

Art. 63h. 
1. Cudzoziemcowi cofa się zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a, gdy: 
1) ustały przyczyny, dla których zezwolenie to zostało udzielone;  
2) przestał spełniać warunki do udzielenia posiadanego zezwolenia określone w art. 

63a ust. 1;  
3) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 63g  ust. 1 

pkt 3, 4, 6 lub 7; 
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4) bez wymaganej zmiany zezwolenia zmienił podmiot powierzający  wykonywanie 
pracy, stanowisko lub wynagrodzenie, określone w zezwoleniu. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje  się, jeżeli okres pozostawania cudzoziemca bez 
pracy  nie przekroczył 3 miesięcy w okresie ważności zezwolenia oraz  wystąpił nie 
więcej niż jeden raz w okresie ważności zezwolenia  i cudzoziemiec  wykaże, że 
dopełnił obowiązku powiadomienia, o którym mowa w art. 63j,  lub że 
powiadomienie to nie zostało doręczone wojewodzie z powodów niezależnych od  
niego. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się, jeżeli brak wystarczających środków 
finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca i członków rodziny 
pozostających na jego utrzymaniu  dotyczy okresu dozwolonego braku 
zatrudnienia. 

Art. 63i. 
Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 63a ust. 2, nie później niż w terminie 1 miesiąca od 
przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, występuje do wojewody z wnioskiem 
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a. 

Art. 63j. 
Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, w ciągu 7 dni 
powiadamia o utracie pracy wojewodę właściwego ze względu na miejsce aktualnego 
pobytu cudzoziemca. 

Art. 63k. 
1. W okresie  pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 
63a, cudzoziemiec jest obowiązany powiadomić wojewodę o zmianie innych 
warunków niż wymienione w  art. 63l ust. 1, określonych w zezwoleniu. 

2. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, przez 
okres dłuższy niż 2 lata jest obowiązany powiadomić wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce aktualnego pobytu o zmianie stanowiska, wynagrodzenia lub 
innych warunków zatrudnienia, określonych w zezwoleniu. 

Art. 63l. 
1. W okresie  pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 
63a, cudzoziemiec nie może  rozpocząć wykonywania pracy u innego podmiotu niż 
określony w zezwoleniu, zmienić stanowiska lub otrzymywać niższego 
wynagrodzenia niż określone w zezwoleniu, bez zmiany zezwolenia.  

2. Zmiana zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, 
nie jest wymagana w razie zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu 
powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy, a także przejścia zakładu pracy 
lub jego części na inny podmiot. 

3.  Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, nie może 
być zmienione, jeżeli: 
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1) okres pozostawania bez pracy cudzoziemca przekracza 3 miesiące począwszy od 
dnia utraty pracy do dnia złożenia wniosku o zmianę zezwolenia w związku ze 
zmianą podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy; 

2) cudzoziemiec nie powiadomił właściwego wojewody o utracie pracy; 
3) cudzoziemiec przestał spełniać warunki do udzielenia zezwolenia, określone w 

art. 63a ust. 1. 
Art. 63m. 

W decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa 
w art. 63a, określa się poza okresem ważności zezwolenia: 

1) podmiot, u którego cudzoziemiec ma wykonywać pracę; 
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być zatrudniony; 
3) wynagrodzenie; 
4)  inne warunki zatrudnienia cudzoziemca. 

Art. 63n. 
Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpis decyzji o:   

1) wydaniu, odmowie udzielenia i cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, o którym mowa w art. 63a, cudzoziemcowi, który zamieszkiwał 
przez okres 18 miesięcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na 
podstawie dokumentu opatrzonego napisem „Niebieska Karta UE”;  

2) udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiadaczowi 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a.  

Art. 63o. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wysokość minimalnego wynagrodzenia 
dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, o którym mowa w art. 63a, w taki sposób, aby wysokość tego 
wynagrodzenia:  

1)  nie była niższa niż równowartość 120% średniego rocznego wynagrodzenia 
brutto w Rzeczypospolitej Polskiej obliczanego na podstawie komunikatów 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanych w danym roku na 
podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. 
zm.) – w przypadku zatrudniania cudzoziemców w zawodach, w których istnieje 
szczególne zapotrzebowanie na pracowników i które należą do pierwszej lub 
drugiej grupy wielkiej zawodów w rozumieniu przepisów wydanych na 
podstawie art. 36 ust. 8 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2) nie była niższa niż równowartość 150% średniego rocznego wynagrodzenia 
brutto w Rzeczypospolitej Polskiej obliczanego na podstawie komunikatów 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanych w danym roku na 
podstawie art. 20 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – w przypadku zatrudniania 
cudzoziemców w innych zawodach niż określone w pkt 1. 
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Art. 63p. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych przekazuje każdego roku Komisji 
Europejskiej wykaz zawodów, przy wykonywaniu których, wysokość wynagrodzenia nie 
może być niższa niż  120% średniego rocznego wynagrodzenia brutto 
w Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 63r. 
Do zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, stosuje 
się przepisy art. 59, art. 60 ust. 1, 4, 4a, 5 i 6, art. 61 ust. 1, 2a–4, art. 62 ust. 1–7, 8, 8a i 
ust. 9 pkt 2 i 3 oraz art. 63 ust. 1.> 

 
Art. 65. 

1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi 
przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada: 

1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym ubezpieczeniu 
zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca: 
1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbywania studiów 

lub szkolenia zawodowego; 
2) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w 

Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystającego z ochrony uzupełniającej lub ochrony 
czasowej; 

3) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu; 
4) pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu 

transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi 
transgraniczne; 

5) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 
lub art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2; 

6) o którym mowa w art. 110. 
3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odliczeniu kosztów zamieszkania, 

przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na utrzymaniu cudzoziemca lub 
na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi być wyższy niż wysokość dochodu, od 
której przyznaje się świadczenia pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

3a. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 3, obejmują co najmniej 
wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu na 
liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu 
energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 
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4. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, nie zalicza się pobytu cudzoziemca: 
1) zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia, 

w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu 
opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na 
podstawie ustaw; 

2) jako pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu 
transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi 
transgraniczne; 

3) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, wizy 
wydanej w celu podjęcia lub kontynuowania nauki lub zezwolenia na zamieszkanie 
na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub art. 53a 
ust. 1 pkt 1 lit. a lub ust. 2; 

4) jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu 
konsularnego i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby 
zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 
zwyczajów międzynarodowych. 

5. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się połowę okresu pobytu 
cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub 
szkolenia zawodowego lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16 lub w 
art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. b. 

6. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
nieprzerwany, stosuje się art. 64 ust. 4. 

<6a. Do pięcioletniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym 
mowa w ust. 1, zalicza się łączny okres legalnego pobytu na terytorium Unii 
Europejskiej, jeżeli cudzoziemiec przebywał na tym terytorium na podstawie 
dokumentu opatrzonego napisem „Niebieska Karta UE” nieprzerwanie przez co 
najmniej 5 lat, w tym  na terytorium  Rzeczypospolitej Polskiej – przez co najmniej 
2 lata bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego UE na podstawie  zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony, o którym mowa w art. 63a.  

6b.  Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiący podstawę 
do udzielenia mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jest 
nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim nie była dłuższa niż 12 miesięcy i nie 
przekroczyła łącznie 18 miesięcy w okresie legalnego pobytu na terytorium Unii 
Europejskiej, o którym mowa w ust. 6a.> 

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony. 
 

Art. 76. 
1. W karcie pobytu zamieszcza się następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców; 
2) datę, miejsce i kraj urodzenia; 
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3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; w przypadku braku zameldowania 
na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się; 

4) obywatelstwo; 
5) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu; 
6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) - w przypadku gdy został nadany; 
7) informację o rodzaju wydanego zezwolenia; 
8) adnotację "naukowiec" w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony 

udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18[.]<;> 
<9) adnotację „Niebieska Karta UE” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na 

czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 63a; 
10) adnotację „uprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE” w przypadku 

zezwolenia rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, który 
posiadał zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone na podstawie 
art. 63a.> 

2. W polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca zamieszcza się następujące dane: 
1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca; 
2) datę, miejsce i kraj urodzenia; 
3) obywatelstwo; 
4) płeć; 
5) imiona i nazwiska, datę, miejsce i kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących 

cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich znajdujących się pod jego opieką. 
3. W polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca zamieszcza się następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców; 
2) datę, miejsce i kraj urodzenia; 
3) adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; w przypadku braku zameldowania 

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące danych o adresie nie zamieszcza się; 
4) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu. 

4. W tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca zamieszcza się 
następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca; 
2) datę, miejsce i kraj urodzenia; 
3) obywatelstwo; 
4) płeć, wzrost w centymetrach i kolor oczu; 
5) imiona i nazwiska, datę, miejsce i kraj urodzenia oraz płeć towarzyszących 

cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich znajdujących się pod jego opieką. 
5. Karta pobytu oraz dokumenty, o których mowa w ust. 2-4, zawierają także nazwę organu 

wydającego, datę wydania i datę upływu ważności karty pobytu lub dokumentów oraz 
mogą zawierać fotografię i podpis posiadacza, a także zakodowany zapis danych, o 
których mowa w ust. 1-4. 
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6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, mogą zawierać również fotografie 
towarzyszących cudzoziemcowi jego dzieci lub innych małoletnich znajdujących się pod 
jego opieką. 

7. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może zawierać również imię i 
nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby wydającej dokument. 

 
Art. 89. 

1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli: 
1) zachodzą przesłanki do udzielenia zgody na pobyt tolerowany; 
2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE i jego dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa 
państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że związek małżeński 
został zawarty w celu uniknięcia wydalenia; 

3) cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2[.]<;> 

<4) cudzoziemiec posiada ważne zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie 
uprawniające do pobytu, wydane przez inne państwo obszaru Schengen i jego 
dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że nie udał się niezwłocznie 
na terytorium tego państwa obszaru Schengen po pouczeniu go o tym 
obowiązku przez organ właściwy do wydania decyzji o wydaleniu.> 

2. Decyzji o wydaleniu ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1 
lub 6, nie wydaje się cudzoziemcowi czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia 
usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na 
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionemu do przebywania 
i zatrudnienia na terytorium tego państwa. 

3. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, 
stosuje się odpowiednio art. 55. 

 
Art. 90. 

1. W decyzji o wydaleniu: 
[1) określa się termin opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej nie dłuższy niż 14 dni, z wyłączeniem przypadków, w których decyzja 
podlega przymusowemu wykonaniu na podstawie art. 95;] 

<1) określa się termin dobrowolnego opuszczenia przez cudzoziemca terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, który wynosi od 7 do 30 dni, z wyłączeniem 
przypadków, w których decyzja podlega przymusowemu wykonaniu na 
podstawie art. 95;> 

2) można określić trasę przejazdu do granicy i miejsce przekroczenia granicy; 
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3) można wyznaczyć cudzoziemcowi miejsce zamieszkania do czasu wykonania 
decyzji i zobowiązać go do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu 
wskazanego w decyzji[.]<;> 

<4) orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru 
Schengen, i określa okres tego zakazu.> 

<1a. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może być przedłużony jednorazowo do 1 
roku, jeżeli przepisy polskiego prawa wymagają od cudzoziemca osobistego 
stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej lub obecności 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wymaga jego wyjątkowa 
sytuacja osobista lub interes Rzeczypospolitej Polskiej.  

1b. Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może nastąpić, na wniosek 
cudzoziemca, w drodze decyzji, także po wydaniu decyzji o wydaleniu.> 

2. Decyzji o wydaleniu można nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymagają 
tego względy, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5. 

3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej, cofnięcie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę. 

4. Decyzja o wydaleniu wydana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12 powoduje z mocy 
prawa unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego. 

 
Art. 93. 

1. Organ występujący z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca lub 
komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na siedzibę wojewody, który wydał 
decyzję na wniosek Ministra Obrony Narodowej, organu Służby Celnej lub z urzędu, 
pobiera od cudzoziemca, któremu wydano decyzję o wydaleniu, odciski linii papilarnych, 
jeżeli nie zostały one pobrane na podstawie art. 14 ust. 2, art. 98 ust. 4 lub art. 101 ust. 3, 
oraz sporządza jego fotografię, chyba że fotografia została sporządzona wcześniej w 
postępowaniu karnym na podstawie art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu postępowania karnego lub 
w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje się do pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca, 
któremu wydano decyzję o wydaleniu. 

 
<Art. 93a. 

1. Organ, który wydał decyzję o wydaleniu, na wniosek cudzoziemca, dokonuje, w 
języku zrozumiałym dla cudzoziemca, pisemnego tłumaczenia tej decyzji, 
a w szczególności pouczenia dotyczącego prawa do odwołania.  

2. Organ odwoławczy prowadzący postępowanie w sprawie wydania decyzji o 
wydaleniu zapewnia cudzoziemcowi, który nie włada w wystarczającym stopniu 
językiem polskim, możliwość korzystania z pomocy tłumacza.> 
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Art. 97. 
[1. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-3, 6, 11 i 12, cudzoziemiec może 

być zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do 7 
dni, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dobrowolnie wykona ten obowiązek.] 

<1. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1–3, 6, 11 i 12, cudzoziemiec 
może być zobowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
terminie od 7 do 30 dni, gdy z okoliczności sprawy wynika, że dobrowolnie wykona 
ten obowiązek.> 

<1a. Do decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy art. 90 ust. 1a i 1b.> 

2. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nie wydaje się cudzoziemcowi: 

1) małżonkowi obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 
osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE; 

2) przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 
Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2; 

3) czasowo oddelegowanemu w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub 
Konfederacji Szwajcarskiej, uprawnionemu do przebywania i zatrudnienia na 
terytorium tego państwa - ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 88 ust. 
1 pkt 1 lub 6[.]<;> 

<4) jeżeli cudzoziemiec posiada ważne zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie 
uprawniające do pobytu, wydane przez inne państwo obszaru Schengen i jego 
dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa 
lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że cudzoziemiec nie udał się 
niezwłocznie na terytorium tego państwa obszaru Schengen, po pouczeniu go o 
tym obowiązku przez organ właściwy do wydania tej decyzji.> 

<2a. W decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej orzeka się o zakazie ponownego wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw 
obszaru Schengen, i określa okres tego zakazu.> 

[3. Decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.] 

4. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej powoduje z mocy prawa unieważnienie wizy krajowej, cofnięcie zezwolenia na 
zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na pracę. 

5. Decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wydana na podstawie art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12 powoduje z mocy prawa 
unieważnienie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 
granicznego. 
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<Art. 97a. 
Do postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się przepisy art. 93a.> 

 
Art. 98. 

1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, 
komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej. 

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do wojewody właściwego ze 
względu na siedzibę organu, który wydał decyzję. 

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje wydanie decyzji o zobowiązaniu 
cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie 
podróży cudzoziemca oraz niezwłocznie informuje o jej wydaniu właściwego miejscowo 
wojewodę, a w przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 11 lub 12, informuje 
ponadto ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

4. Organ, o którym mowa w ust. 1, pobiera od cudzoziemca, któremu wydano decyzję o 
zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, odciski linii 
papilarnych, jeżeli nie zostały one pobrane na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub 
art. 101 ust. 3. 

5. Do pobierania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca, któremu wydano decyzję o 
zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis 
art. 14 ust. 3. 

6. Komendant placówki Straży Granicznej odnotowuje w rejestrze spraw dotyczących 
zobowiązania do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej datę opuszczenia 
przez cudzoziemca tego terytorium lub informuje o tym niezwłocznie organ, który wydał 
decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

 
<Art. 98a. 

Organ, który wydał decyzję zawierającą orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
państw obszaru Schengen, na wniosek cudzoziemca, może, w drodze decyzji, cofnąć ten 
zakaz, w przypadku gdy cudzoziemiec wykaże, że: 

1) wykonał postanowienia decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowiązaniu do 
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innej decyzji, w której 
został orzeczony zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru  
Schengen lub 

 2) ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 
państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względu na uzasadnione przypadki, 
zwłaszcza ze względów humanitarnych. 

Art. 98b. 
Organ, który wydał decyzję zawierającą orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
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państw obszaru Schengen, odmawia cofnięcia zakazu ponownego wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru 
Schengen, w przypadku gdy: 

1) wjazd lub pobyt cudzoziemca stanowiłby zagrożenie dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego albo 
naruszałby interes Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) cudzoziemiec nie uiścił kosztów wydalenia, które był obowiązany ponieść.> 
 

Art. 99a. 
Do cudzoziemców oraz członków ich rodzin posiadających uprawnienie do wykonywania 
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w aktach prawnych 
wydanych przez organy powołane na mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między 
Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 
r., nie stosuje się przepisów art. 88, 90, 91, 95 i art. 97-99. W zakresie uregulowanym w tych 
przepisach stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 
późn. zm.). 
 

<Art. 99b. 
Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen, o którym mowa w art. 90 ust. 1 
pkt 4 i art. 97 ust. 2a, określa się na następujące okresy:  

1) od 6 miesięcy do 3 lat – w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, 
1a, 3, 6, 11 lub 12; 

2) od 1 roku do 3 lat – w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 lub 8; 
3) od 3 lat do 5 lat – w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 4, 4a, 7, 9  

lub 10; 
4) 5 lat – w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5.> 

 
Art. 102. 

[1. Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli: 
1) jest to niezbędne do sprawnego przeprowadzenia postępowania w sprawie o 

wydalenie lub o cofnięcie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE; 

2) zachodzi uzasadniona obawa, że będzie się uchylał od wykonania decyzji o 
wydaleniu lub decyzji o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego WE; 

3) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę niezgodnie z przepisami, jeżeli nie 
został niezwłocznie doprowadzony do granicy.] 

<1. Cudzoziemca umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli: 
1) istnieje ryzyko ucieczki cudzoziemca, wobec którego prowadzone jest 

postępowanie w sprawie o wydalenie;  
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2) wydano mu decyzję zawierającą orzeczenie o wydaleniu bez orzekania o 
terminie opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  

3) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w 
decyzji zawierającej orzeczenie o wydaleniu; 

4) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę nielegalnie.> 
<1a. Ryzyko ucieczki, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, występuje w szczególności, w 

przypadku gdy cudzoziemiec:  
1) deklaruje brak woli podporządkowania się obowiązkom wynikającym z decyzji 

zawierającej orzeczenie o wydaleniu; 
2) nie dysponuje dokumentami poświadczającymi jego tożsamość, po uprzednim 

nielegalnym przekroczeniu granicy;  
3) wjechał i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w czasie 

obowiązywania zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru 
Schengen.> 

2. Areszt w celu wydalenia stosuje się wobec cudzoziemca, jeżeli zachodzi którakolwiek z 
okoliczności, o których mowa w ust. 1, oraz istnieje obawa, że cudzoziemiec nie 
podporządkuje się zasadom pobytu obowiązującym w strzeżonym ośrodku. 

 
Art. 117. 

1. Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub przebywający w areszcie w celu 
wydalenia ma prawo do: 

1) kontaktowania się z polskimi organami państwowymi, a także z przedstawicielstwem 
dyplomatycznym lub urzędem konsularnym państwa obcego, w sprawach osobistych 
i urzędowych; 

2) kontaktowania się z organizacjami pozarządowymi lub międzynarodowymi 
zajmującymi się udzielaniem pomocy, zwłaszcza prawnej, cudzoziemcom; 

3) rozporządzania przekazanymi do depozytu przedmiotami, o których mowa w art. 111 
ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, jeżeli przedmioty te nie zostały zabezpieczone w trybie 
przepisów o egzekucji administracyjnej; 

4) korzystania z opieki lekarskiej i umieszczenia w zakładzie opieki zdrowotnej, jeżeli 
stan jego zdrowia tego wymaga; 

5) niezakłóconego snu w godzinach 2200-600, a w dni świąteczne do godziny 700 oraz w 
innym czasie, jeśli nie jest to sprzeczne z porządkiem pobytu w ośrodku lub areszcie; 

6) korzystania z urządzeń sanitarnych i środków czystości niezbędnych do utrzymania 
higieny osobistej; 

7) posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykonywania praktyk religijnych i 
korzystania z posług religijnych oraz słuchania lub oglądania w pomieszczeniach 
mieszkalnych lub w miejscu przebywania nabożeństw transmitowanych przez środki 
masowego przekazu, w sposób niezakłócający ustalonego porządku pobytu w 
ośrodku lub w areszcie; 

8) korzystania z prasy, zakupu prasy z własnych środków finansowych i posiadania jej 
w pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej; 
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9) zakupu z własnych środków finansowych artykułów żywnościowych i przedmiotów 
osobistego użytku, służących do utrzymania higieny osobistej, oraz posiadania ich w 
pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej; posiadanie tych przedmiotów w 
celi mieszkalnej jest możliwe, jeżeli one same lub ich opakowania nie stanowią 
zagrożenia dla porządku lub bezpieczeństwa w areszcie; 

10) zakupu z własnych środków finansowych materiałów piśmiennych, książek, gier 
świetlicowych i posiadania ich w pokoju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej; 

11) otrzymywania paczek z odzieżą, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku 
oraz ze środkami opatrunkowymi i higienicznymi, a także z lekami, które mogą być 
przekazane za zgodą lekarza, po sprawdzeniu ich zawartości w obecności 
cudzoziemca; 

12) prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze środków łączności na własny koszt; 
w sytuacjach losowych cudzoziemcowi można zezwolić na korzystanie ze środków 
łączności lub wysyłanie korespondencji na koszt ośrodka lub aresztu; 

13) składania próśb, skarg i wniosków do: 
a) kierownika ośrodka albo organu Straży Granicznej lub organu Policji, któremu 

ośrodek podlega, 
b) funkcjonariusza odpowiadającego za funkcjonowanie aresztu albo organu Straży 

Granicznej lub organu Policji, któremu areszt podlega; 
14) widzeń z osobami bliskimi w specjalnie do tego przeznaczonych pomieszczeniach, 

za zgodą organu Straży Granicznej lub organu Policji, któremu ośrodek lub areszt 
podlega, lub osoby przez ten organ upoważnionej. 

2. Cudzoziemiec może korzystać z innych uprawnień niż określone w ust. 1, za 
zezwoleniem organu Straży Granicznej lub organu Policji, któremu strzeżony ośrodek lub 
areszt w celu wydalenia podlega, lub osoby przez ten organ upoważnionej. 

3. Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku, poza uprawnieniami, o których mowa 
w ust. 1, ma ponadto prawo do: 

1) zakupu z własnych środków finansowych wyrobów tytoniowych i posiadania ich w 
pokoju dla cudzoziemców; 

2) poruszania się po terenie ośrodka w czasie i miejscu wyznaczonych przez kierownika 
ośrodka; 

3) korzystania z biblioteki; 
4) użytkowania sprzętu rekreacyjno-sportowego w czasie i miejscu określonych przez 

kierownika ośrodka. 
<3a. Małoletni przebywający w strzeżonym ośrodku może uczestniczyć, w czasie i 

miejscu określonych przez kierownika ośrodka lub funkcjonariusza 
odpowiadającego za jego funkcjonowanie, w zajęciach dydaktyczno-
wychowawczych i rekreacyjno-sportowych. Program zajęć powinien być 
dostosowany do wieku małoletniego i długości jego pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.> 

4. Cudzoziemiec przebywający w areszcie w celu wydalenia poza uprawnieniami, o których 
mowa w ust. 1, ma ponadto prawo do: 

1) odbywania codziennie jednogodzinnego spaceru na wolnym powietrzu, chyba że co 
innego wynika z zaleceń lekarza; 
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2) kontaktowania się z innymi cudzoziemcami przebywającymi w areszcie, za 
zezwoleniem funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie, w określonych miejscu i 
czasie; 

3) użytkowania gier świetlicowych, bez uprawiania gier hazardowych, w czasie i 
miejscu określonych przez funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie; 

4) zakupu z własnych środków finansowych wyrobów tytoniowych i palenia tytoniu, za 
zezwoleniem funkcjonariusza pełniącego służbę w areszcie, w miejscu do tego 
wyznaczonym. 

5. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie 
aresztu w celu wydalenia albo organ Straży Granicznej lub organ Policji, któremu 
ośrodek lub areszt podlega, może zezwolić cudzoziemcowi na posiadanie w pokoju dla 
cudzoziemców lub celi mieszkalnej sprzętu audiowizualnego, komputerowego oraz 
innych przedmiotów, w tym podnoszących estetykę pomieszczenia lub będących 
wyrazem kulturalnych zainteresowań cudzoziemca. 

 
Art. 128. 

1. W wykazie przechowuje się dane cudzoziemca, wobec którego zachodzi którakolwiek z 
następujących okoliczności: 

[1) została wydana ostateczna decyzja o wydaleniu, decyzja o cofnięciu zezwolenia na 
osiedlenie się z przyczyny, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1-3, decyzja o cofnięciu 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE z przyczyny, o której mowa w 
art. 69 ust. 1 pkt 2, lub decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, zawierająca 
orzeczenie o wydaleniu, o której mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;] 

<1) została wydana decyzja zawierająca orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i państw obszaru Schengen;> 

[2) została wydana ostateczna decyzja o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub zawierająca termin opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej decyzja o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony lub o odmowie wydania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;] 

3) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem: 
a) w Rzeczypospolitej Polskiej za przestępstwo umyślne lub przestępstwo 

skarbowe na karę grzywny lub karę pozbawienia wolności do jednego roku, 
b) w innym państwie niż państwo obszaru Schengen za przestępstwo stanowiące 

zbrodnię pospolitą również w rozumieniu prawa polskiego, 
c) w państwie obszaru Schengen za przestępstwo na karę pozbawienia wolności 

powyżej jednego roku; 
4) cudzoziemiec nie wywiązuje się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa; 
5) wjazd lub pobyt cudzoziemca są niepożądane ze względu na zobowiązania 

wynikające z postanowień ratyfikowanych umów międzynarodowych 
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską; 



- 21 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

6) wjazd lub pobyt cudzoziemca są niepożądane ze względu na zagrożenie dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego 
albo mogłyby naruszyć interes Rzeczypospolitej Polskiej. 

1a. W wykazie nie zamieszcza się danych cudzoziemca: 
1) małżonka obywatela polskiego oraz przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej małżonka cudzoziemca posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, chyba że jego pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2) posiadającego zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego WE[.]<;> 

<3) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 
ust. 1 pkt 15 lub art. 53a ust. 2 pkt 4, chyba że jego pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa 
państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.> 

[1b. Jeżeli decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności, dane cudzoziemca można umieścić w wykazie na jej podstawie, nawet jeśli 
decyzja nie jest ostateczna.] 

<1b. Jeżeli decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1, nadano rygor natychmiastowej 
wykonalności, dane cudzoziemca można umieścić w wykazie na podstawie tej 
decyzji, nawet jeżeli nie jest ona ostateczna.> 

2. W wykazie umieszcza się podstawę prawną i faktyczną wpisu oraz następujące dane 
cudzoziemca: 

1) imię (imiona) i nazwisko (także inne nazwiska w przypadku używania); 
2) nazwisko rodowe; 
3) imiona rodziców; 
4) datę i miejsce urodzenia; 
5) płeć; 
6) obywatelstwo; 
7) miejsce zamieszkania. 

3. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres: 
[1) roku od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

terminie określonym w decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zawierającej nakaz wyjazdu w określonym terminie, 
decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub 
decyzji o cofnięciu tego zezwolenia;] 

<1) określony w decyzji zawierającej orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej i państw obszaru Schengen;> 

[2) 3 lat od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 
terminie określonym w decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony lub decyzji o cofnięciu tego zezwolenia, zawierających nakaz 
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wyjazdu w określonym terminie, jeżeli przyczyną wydania nakazu wyjazdu było 
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i 
porządku publicznego; 

3) 3 lat od dnia wykonania decyzji o wydaleniu, decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
osiedlenie się, decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE lub decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy; 

4) 5 lat od dnia wykonania decyzji o wydaleniu, decyzji o cofnięciu zezwolenia na 
osiedlenie się, decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 
WE lub decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w przypadku pokrycia kosztów 
wydalenia w całości lub części przez Skarb Państwa;] 

5) 5 lat od dnia zakończenia wykonania kary pozbawienia wolności odbywanej na 
podstawie wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli cudzoziemiec został 
skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności; 

5a) 3 lat od dnia zakończenia wykonania kary pozbawienia wolności odbywanej na 
podstawie wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli cudzoziemiec został 
skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat; 

5b) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli 
orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny; jeżeli kara grzywny jest jedyną karą, 
jaką orzeczono wobec cudzoziemca i zostanie zapłacona, dane cudzoziemca 
wykreśla się z wykazu; 

5c) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności od dnia uprawomocnienia się 
wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę 
pozbawienia wolności wraz z warunkowym zawieszeniem jej wykonania; 

6) roku od dnia uregulowania zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa lub od 
daty, w której zobowiązania te uległy przedawnieniu; 

7) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, o 
których mowa w ust. 1 pkt 5; 

8) do 3 lat w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, z możliwością przedłużenia na 
kolejne okresy nieprzekraczające 3 lat. 

[3a. W przypadku braku informacji o wykonaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1-4, 
początkiem okresu, na który zamieszcza się w wykazie dane cudzoziemca, jest ostatni 
dzień terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a jeżeli w decyzji nie 
określono tego terminu - data wydania decyzji.] 

[4. Dane cudzoziemca wykreśla się z wykazu po upływie okresów, o których mowa w ust. 3.] 
<4. Dane cudzoziemca wykreśla się z wykazu po upływie okresów, o których mowa w 

ust. 3, oraz gdy decyzja orzekająca o cofnięciu zakazu ponownego wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 
państw obszaru Schengen stała się ostateczna.> 

 
Art. 130. 

1. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o okolicznościach 
uzasadniających wpisanie danych cudzoziemca, o których mowa w art. 128 ust. 1, do 
wykazu, są obowiązane do przekazania ich Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
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[2. Organ, który wydał decyzję o wydaleniu, o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także inną decyzję, w której określił termin 
opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązany do 
przekazania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpisu tej decyzji, gdy stanie się 
ostateczna.] 

<2. Organ, który wydał decyzję zawierającą orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
i państw obszaru Schengen, jest obowiązany do przekazania Szefowi Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców odpisu tej decyzji, gdy stanie się ostateczna.> 

3. Sąd, który skazał cudzoziemca za przestępstwo, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 lit. 
a lub c, jest obowiązany do przekazania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
odpisu prawomocnego wyroku. 

4. Sąd, który skazał cudzoziemca za przestępstwo, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 lit. 
a lub c, z zastosowaniem warunkowego zawieszenia wykonania kary, jest obowiązany do 
przekazania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpisu orzeczenia, na mocy 
którego zarządzono wykonanie kary, której wykonanie zostało warunkowo zawieszone. 

 
Art. 131. 

1. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o: 
1) udzielenie informacji o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu lub do Systemu 

Informacyjnego Schengen; 
2) sprostowanie jego danych osobowych zawartych w wykazie lub w Systemie 

Informacyjnym Schengen, jeżeli stwierdzi, że nie są prawdziwe; 
3) wykreślenie jego danych osobowych zawartych w wykazie lub w Systemie 

Informacyjnym Schengen, jeżeli zostały tam umieszczone w wyniku błędu. 
1a. Wniosek w sprawie danych zawartych w Systemie Informacyjnym Schengen może 

dotyczyć tylko danych wpisanych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do 
celów odmowy wjazdu. 

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest obowiązany do rozpatrzenia wniosku, o 
którym mowa w ust. 1, i udzielenia odpowiedzi w terminie 30 dni od dnia jego 
otrzymania. 

[3. W postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców udziela cudzoziemcowi tylko informacji o wpisaniu jego danych 
osobowych do wykazu lub Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu, 
terminie obowiązywania wpisu, podstawie prawnej wpisu, a w przypadkach, o których 
mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, także o podstawie faktycznej wpisu.] 

<3. W postępowaniu wszczętym na wniosek, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców udziela cudzoziemcowi tylko informacji o wpisaniu jego 
danych osobowych do wykazu lub Systemu Informacyjnego Schengen do celów 
odmowy wjazdu, terminie obowiązywania wpisu, podstawie prawnej wpisu, a w 
przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1, także o podstawie faktycznej 
wpisu.> 

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się przepisy Kodeksu 
postępowania administracyjnego o zaświadczeniach. 
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Art. 131a. 

[1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umożliwia cudzoziemcowi, którego dane zostały 
umieszczone w wykazie, na jego wniosek, przeglądanie dokumentów dotyczących wpisu 
do wykazu w zakresie: jego danych osobowych, terminu obowiązywania wpisu, podstawy 
prawnej wpisu, a w przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczących 
także podstawy faktycznej wpisu. Przepisu art. 73 Kodeksu postępowania 
administracyjnego nie stosuje się.] 

<1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umożliwia cudzoziemcowi, którego dane 
zostały umieszczone w wykazie, na jego wniosek, przeglądanie dokumentów 
dotyczących wpisu do wykazu w zakresie: jego danych osobowych, terminu 
obowiązywania wpisu, podstawy prawnej wpisu, a w przypadkach, o których mowa 
w art. 128 ust. 1 pkt 1, dotyczących także podstawy faktycznej wpisu. Przepisu art. 
73 Kodeksu postępowania administracyjnego nie stosuje się.> 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do przeglądania dokumentów dotyczących wpisu danych 
cudzoziemca do Systemu Informacyjnego Schengen dokonanego przez Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców do celów odmowy wjazdu. 

 
Art. 134a. 

Dane cudzoziemca, z wyłączeniem danych obywateli państw członkowskich Unii 
Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
- stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
przechowywane w wykazie na podstawie: 

[1) art. 128 ust. 1 pkt 1 lub 2 z wyłączeniem danych cudzoziemca, który otrzymał 
decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,] 

<1) art. 128 ust. 1 pkt 1 z wyłączeniem danych cudzoziemca, który otrzymał 
decyzję zawierającą orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu jedynie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,> 

2) art. 128 ust. 1 pkt 3 lub 6, 
3) art. 77 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 

- są przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu na okres 
przechowywania ich w wykazie. 
 

 
 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH 

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) 

 
Art. 87. 

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli: 
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1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 
2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3) posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej; 
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 
6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 
7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
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. Nr 
144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367); 

<11a) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 63a 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;> 

12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1, 20, 

25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub 
b) na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony 
do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem 
zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 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 ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym 

przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców. 
2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: 

1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas 
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 
10, 11, 13 i 15-18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 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 zamieszkanie na czas oznaczony 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 1-2 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z 
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; 

5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub 
art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, 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 nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu 

którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem 
posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.); 

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. 

 

 

 

 


