
U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 12 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. 

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

rynku pracy, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„o zmianie ustawy o cudzoziemcach, ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy”; 

 

2)  w art. 1: 

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

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

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

rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. 

ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli 

państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1–7), zwanego dalej 

rozporządzeniem (WE) nr 1030/2002, z adnotacją „naukowiec”, wydany 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa 

o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego, zawarta z właściwą 

placówką naukową tego państwa, przewiduje przeprowadzenie badań 

naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”;”, 

b) w pkt 5: 

– w art. 63a skreśla się ust. 2, 

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

„który zamieszkiwał przez okres co najmniej 18 miesięcy w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej na podstawie wydanego przez to państwo 
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dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

(WE) nr 1030/2002, z adnotacją „Niebieska Karta UE”, i zamierza na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej wykonywać pracę w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące”, 

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

oraz wyrazy „dokumentu opatrzonego napisem „Niebieska Karta UE”” 

zastępuje się wyrazami „wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego, 

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

z adnotacją „Niebieska Karta UE””, 

c) w pkt 6, w pkt 6a wyrazy „dokumentu opatrzonego napisem „Niebieska Karta UE”” 

zastępuje się wyrazami „dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

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

 

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

1 rok”; 

 

4)  w art. 1: 

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

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

„6. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen określa się 

na okres od 6 miesięcy do 3 lat.”;”, 

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

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

„4. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen określa się 

na okres od 6 miesięcy do 3 lat.”; 

…) w art. 69 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen określa się 

na okres od 6 miesięcy do 3 lat.”;”; 
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5)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63a w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

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

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

wyrazami „jest stroną umowy o pracę lub przedwstępnej umowy o pracę”, 

– lit. b i c otrzymują brzmienie: 

„b) spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne warunki w przypadku zamiaru 

wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, w rozumieniu art. 2 pkt 1 

ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 

zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej 

(Dz. U. Nr 63, poz. 394), 

c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,”, 

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

– skreśla się lit. e; 

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

b) w pkt 2 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

„3) roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z miesięcznego lub rocznego 

wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub w przedwstępnej umowie 

o pracę, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie określone 

w przepisach wydanych na podstawie art. 63o.”; 

 

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

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie  

„1. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku 

pracy, następuje na podstawie informacji starosty właściwego ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 

w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym 

wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz przepisy wykonawcze wydane na 
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podstawie art. 90 ust. 1 tej ustawy stosuje się odpowiednio.”; 

 

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

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

powierzona, znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa 

w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy;”; 

 

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

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia 

na pracę, określone odrębnymi przepisami;”, 

b) dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

„5) cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.”; 

 

9)  w art. 1 w pkt 5: 

a) skreśla się art. 63f, 

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

pkt 8–18 w brzmieniu: 

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

uzupełniającej, ochrony czasowej, lub nadano mu status uchodźcy 

w Rzeczypospolitej Polskiej; 

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

10) udzielono mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE; 

11) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen 

wydanej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, upoważniającej tylko 

do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej; 

12) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2;  

13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji 
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zawierającej orzeczenie o wydaleniu lub o zobowiązaniu do opuszczenia tego 

terytorium i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego opuszczenia przez 

cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także w przypadku 

przedłużenia tego terminu; 

14) został zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu 

wydalenia, lub został zastosowany w stosunku do niego środek zapobiegawczy 

 w postaci zakazu opuszczania kraju, lub gdy cudzoziemca pozbawiono 

wolności wskutek wykonania orzeczenia sądowego;  

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

w art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18, lub posiada takie zezwolenie;  

16) jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą 

w państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany 

przez pracodawcę, w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;  

17) jest pracownikiem sezonowym;  

18) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań 

określonych w umowie międzynarodowej, dotyczącej ułatwienia wjazdu 

i czasowego pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się 

wymianą handlową lub inwestycjami.”; 

 

10)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63g w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach „na czas oznaczony” dodaje się 

wyrazy „, o którym mowa w art. 63a”; 

 

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

 

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

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

względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca”, 

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

 

13)  w art. 1 w pkt 5: 

a) art. 63o otrzymuje brzmienie: 

„Art. 63o. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu 
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z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia wysokość 

minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia 

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

sposób, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia nie była niższa niż 

równowartość 150% średniego rocznego wynagrodzenia brutto w Rzeczypospolitej 

Polskiej obliczanego na podstawie komunikatów Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego ogłaszanych w danym roku na podstawie art. 20 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. zm.).”, 

b) skreśla się art. 63p; 

 

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

 

15)  w art. 1 w pkt 5, w art. 63r po wyrazie „przepisy” dodaje się wyrazy „art. 58 ust. 4–6,”; 

 

16)  w art. 1 w pkt 5: 

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

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

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

rozporządzenia: 

1) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, o którym mowa w art. 63a, z uwzględnieniem danych dotyczących 

cudzoziemca, o których mowa w art. 12, w zakresie niezbędnym do udzielenia 

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

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

2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku 

o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa 

w art. 63a, 

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na 

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

- mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a.”; 
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17)  w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

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

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

w art. 63a;”;”; 

 

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

cudzoziemca” zastępuje się wyrazami „cudzoziemiec jest obowiązany do”; 

 

19)  w art. 1 w pkt 10, w art. 93a w ust. 1 wyrazy „tej decyzji, a w szczególności pouczenia 

dotyczącego prawa do odwołania” zastępuje się wyrazami „podstawy prawnej decyzji, 

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

 

20)  po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

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

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.) 

w art. 48 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i państw obszaru Schengen określa się na 

okres od 6 miesięcy do 3 lat.”.”; 

 

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

„11a) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, o którym mowa w art. 63a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach;”. 

 

 

 MARSZAŁEK SENATU 

 

 

 

Bogdan BORUSEWICZ 
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Uzasadnienie 

 

Na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2012 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie 

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

i uchwalił do niej 21 poprawek. Poprawki Senatu porządkują, korygują i uzupełniają regulacje 

uchwalone przez Sejm. 

 

Poprawki nr 1, 4 i 20 likwidują lukę w przepisach wskazując czas trwania zakazu 

ponownego wjazdu na terytorium Polski orzeczonego w decyzji o wydaleniu, wydanej na 

podstawie innych przesłanek niż wskazane w art. 88 ustawy o cudzoziemcach.  

Przepis art. 99b ustawy o cudzoziemcach określa termin, w którym obowiązuje zakaz 

ponownego wjazdu na terytorium Polski (lub terytorium Polski oraz państw obszaru 

Schengen). Termin ten został zróżnicowany w zależności od poszczególnych przesłanek, na 

podstawie których wydano decyzję o wydaleniu z terytorium (zobowiązaniu do opuszczenia 

terytorium) Rzeczypospolitej Polskiej, określonych w art. 88 ustawy o cudzoziemcach. Poza 

przesłankami określonymi w tym artykule orzeczenie o wydaleniu z terytorium RP (lub 

orzeczenie o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP) może być wydane także 

w decyzjach: o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas określony (art. 58 ust. 4 ustawy 

o cudzoziemcach), o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie (art. 68 ust. 2 ustawy 

o cudzoziemcach), o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (art. 69 

ust. 3 ustawy o cudzoziemcach) oraz w decyzji przewidującej wydalenie cudzoziemca na 

podstawie art. 48 ust. 2 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych względów, w ocenie Senatu, zasadnym jest określenie 

terminu, w którym obowiązuje zakaz ponownego wjazdu, także do tych czterech wskazanych 

przypadków. 

Poprawka nr 2 przesądza, że o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w 

celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieską kartę) 

w Polsce mogą ubiegać się wszyscy cudzoziemcy zamieszkujący dotychczas w innym 

państwie Unii Europejskiej na podstawie „niebieskiej karty” wydanej przez to państwo, bez 

względu na okres dotychczasowego pobytu cudzoziemca w Unii Europejskiej.  

Zgodnie z nowowprowadzanym (w brzmieniu uchwalonym przez Sejm) art. 63a ust. 

2 ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieskiej karty) 

udziela się również cudzoziemcowi, który zamieszkiwał przez okres 18 miesięcy w innym 
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państwie członkowskim UE na podstawie niebieskiej karty udzielonej przez to państwo - jeśli 

spełnia wymagania określone znowelizowaną ustawą. W opinii Senatu przepis ten ogranicza 

w istocie uprawnienie cudzoziemca do ubiegania się o polską niebieską kartę. Stąd też 

zasadnym jest, także w świetle postanowień, wykonywanej niniejszą ustawą, 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 (zwanej 

dalej dyrektywą 2009/50/WE), skreślenie zakwestionowanego przez Senat przepisu. 

Poprawka nr 2 dodatkowo precyzuje przepisy uwzględniając, że powinny one 

dotyczyć nie tyle każdego „dokumentu opatrzonego napisem „niebieska karta UE””, co 

wydanego przez państwo członkowskie Unii Europejskiej „dokumentu pobytowego 

z adnotacją „Niebieska Karta UE”” oraz przesądzając, że wskazany w przepisach „okres 18 

miesięcy” to w istocie „okres co najmniej 18 miesięcy”. 

Poprawka nr 3 skreśla rozwiązanie uzależniające otrzymanie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony przez członka rodziny cudzoziemca posiadającego niebieską 

kartę, od długości okresu na jaki karta ta została wydana. W ocenie Senatu takie ograniczenie 

nie znajduje uzasadnienia w świetle postanowień dyrektywy 2009/50/WE. 

Poprawka nr 5 uzależnia wydanie cudzoziemcowi niebieskiej karty, od spełnienia 

warunku zawarcia przedwstępnej umowy o pracę, a nie otrzymania przez cudzoziemca 

wiążącej oferty pracy.  

Przyjmując poprawkę Senat miał na względzie art. 66 kodeksu cywilnego 

(znajdującego zastosowanie do stosunków pracy w sprawach nieunormowanych kodeksem 

pracy), zgodnie z którym oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, i 

tym samym wiąże składającego, jeżeli określa istotne postanowienia umowy. W tym ujęciu 

każda oferta (oświadczenie woli określające istotne postanowienia umowy) jest ofertą 

wiążącą Stąd sformułowanie "wiążąca oferta pracy" uznać należy za tautologię – każda oferta 

pracy jest ofertą wiążącą.  

Sama dyrektywa 2009/50/WE przy formułowaniu warunków ubiegania się 

o niebieską kartę wymienia posiadanie „ważnej umowy o pracę lub, jak stanowi prawo 

krajowe, wiążącej oferty pracy”. W tym wypadku należy jednak pamiętać, że dyrektywa 

wiąże państwo członkowskie tylko w odniesieniu do rezultatu który ma być osiągnięty, 

pozostawiając ustawodawcy krajowemu swobodę wyboru formy i środków (art. 288 akapit 3 

TFUE). Zgodnie z tym wskazaniem, w opinii Senatu, implementacja dyrektywy powinna być 

dokonana w taki sposób, aby w jak największym zakresie wpisać się w polski porządek 

prawny. Z tego też względu koniecznym jest odchodzenie od dosłownego powtarzania 
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przepisów dyrektywy na rzecz stosowania pojęć ustawodawstwa krajowego. Poprawka 

zakłada że „wiążąca oferta pracy” z dyrektywy 2009/50/WE, to w polskich uwarunkowaniach 

prawnych, w istocie przedwstępna umowa o pracę. 

Poprawka nr 5 dodatkowo porządkuje przepisy przesądzając o uwzględnieniu w 

kwestionowanych przepisach warunków jakie spełniać powinien cudzoziemiec ubiegający się 

o niebieską kartę, a nie środków dowodowych potwierdzających ich zaistnienie. W 

szczególności uchwalona przez Sejm ustawa wskazuje na obowiązek przedłożenia dokumentu 

potwierdzającego, że roczne wynagrodzenie brutto, wynikające z wynagrodzenia podanego w 

umowie o pracę lub w ofercie pracy, nie będzie niższe niż minimalne wynagrodzenie 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63o. Tymczasem żaden przepis 

materialny ustawy nie wskazuje na konieczność zatrudniania cudzoziemca za określone 

minimalne wynagrodzenie. Jednocześnie też trudno jest wskazać na inne dokumenty 

potwierdzające wysokość wynagrodzenia, niż sama umowa o pracę lub oferta pracy. 

Poprawka nr 6 uwzględnia, że informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy, wydawana w postępowaniu o niebieska kartę, jest odrębną 

informacją, niż informacja starosty z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, jednocześnie wskazując na konieczność odpowiedniego zastosowania części przepisów 

tej ustawy.  

W ocenie Senatu informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy, wydawana w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pracę, 

prowadzonym w oparciu o ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie 

może być podstawą do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, w postępowaniu prowadzonym w oparciu o 

ustawę o cudzoziemcach. Jednocześnie Senat w celu dopełnienia instytucji „informacji 

starosty” z ustawy o cudzoziemcach jedynie wzorowanej na instytucji „informacji starosty” z 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy proponuje odesłanie do 

odpowiedniego stosowania przepisów tej ostatniej. 

Poprawka nr 7 oddaje istotę przepisu, eliminując zbędne, w ocenie Senatu, 

powtórzenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Poprawka nr 8 doprecyzowuje przepis poprzez odesłanie do przepisów dotyczących 

zezwolenia na pracę, a nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji. 

Zgodnie z ogólną zasadą, wyrażoną w art. 63a ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, 

udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w celu wykonywania pracy w zawodzie 
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wymagającym wysokich kwalifikacji uzależnia się od niemożności zaspokojenia potrzeb 

kadrowych na lokalnym rynku pracy. Zasadę tą modyfikuje art. 63d (pkt 1 – 4) ustawy 

o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 63d pkt 4 wyjątek od konieczności spełnienia warunku braku 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy może wynikać 

z odrębnych przepisów. Tymczasem wskazanie jakichkolwiek odrębnych przepisów 

modyfikujących zasadę z art. 63a ust. 1 pkt 2, innych niż te z art. 63d, wydaje się niemożliwe. 

Instytucja niebieskiej karty jest instytucją nową - wprowadzaną przez rozpatrzoną przez Senat 

nowelizację. Ustawa ta nie wprowadziła innych wyjątków od opisywanej zasady, niż 

sformułowane w art. 63d. Trudno więc jest zakładać, że istnieją inne (odrębne) wyjątki od 

zasady, niż te z art. 63d.  

Mając powyższe na względzie Senat uznał za zasadne odesłać w art. 63d ustawy o 

cudzoziemcach nie do odrębnych przepisów dotyczących niebieskiej karty, a do przepisów 

dotyczących zezwolenia na pracę. Pozwala to uwzględnić intencje wnioskodawców 

uchwalonej przez Sejm ustawy, zgodnie z którymi w postępowaniu o udzielenie niebieskiej 

karty nie należy stosować wymogu wykazania, że podmiot powierzający wykonanie pracy nie 

ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy w takich samych 

przypadkach, w których, zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, nie jest wymagane zezwolenie na pracę lub do uzyskania zezwolenia na pracę 

nie jest wymagana stosowna informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy. 

Poprawka nr 9 zakłada, że wskazane w art. 63f ustawy o cudzoziemcach przesłanki 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania, to przesłanki odmowy udzielenia niebieskiej karty. 

Przyjmując powyższą poprawkę Senat stanął na stanowisku, że wskazane w 

zakwestionowanym przepisie przesłanki, powinny być podstawą decyzji odmawiającej 

wydania niebieskiej karty, a nie podstawą do pozostawienia wniosku cudzoziemca bez 

rozpoznania.  

Przepisowi uchwalonemu przez Sejm zarzucić można nieadekwatne posłużenie się 

proceduralną instytucją pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Zgodnie z art. 64 kpa, 

wniosek pozostawia się bez rozpoznania wyłącznie w przypadku, gdy w podaniu nie 

wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia tego adresu na podstawie 

posiadanych danych oraz gdy wnoszący podanie nie zadośćuczynił prawidłowemu wezwaniu 

organu do usunięcia braków w terminie siedmiu dni. "Rozciągniecie" instytucji pozostawienia 

wniosku bez rozpoznania na przypadki określone w art. 63f pozbawi wnoszącego 

cudzoziemca kontroli instancyjnej organów wyższego stopnia oraz uniemożliwi kontrolę 
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sądową rozstrzygnięć (z wyjątkiem skargi na bezczynność organu). Z tych względów, także w 

świetle postanowień konstytucyjnych, rozwiązanie takie Senat ocenia negatywnie. Propozycja 

poprawki zakłada, w miejsce pozostawienia wniosku bez rozpoznania, konieczność wydania 

(zaskarżalnej) decyzji. 

Poprawka nr 10 przesądza, że warunek z art. 63g ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczy 

postępowania o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu 

wykonywania pracy wysoko wykwalifikowanej, a nie innego zezwolenia na zamieszkanie na 

czas oznaczony.  

Poprawka nr 11 wobec braku podstaw w przepisach materialnych ustawy skreśla 

zbędny, nie możliwy do zastosowania, przepis proceduralny.  

Przepis art. 63h ust. 3 wyłącza możliwość cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia, 

z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 63a ust. 1 jeżeli „brak 

wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca 

i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu dotyczy okresu dozwolonego braku 

zatrudnienia”. Tymczasem, z przepisu art. 63a ust. 1 (ani z innych przepisów dodawanego 

rozdziału 4a), nie wynika konieczność posiadania przez cudzoziemca wystarczających 

środków finansowych przy ubieganiu się o zezwolenie. 

Poprawka nr 12 ujednolica przepisy. 

Poprawka nr 13 eliminuje te rozwiązania ustawy, które przewidują możliwość 

określenia minimalnego progu wynagrodzenia cudzoziemca ubiegającego się o niebieską 

kartę na poziomie nie mniej niż 120%, pozostawiając jednolity próg nie mniej niż 150%. 

Przepis art. 63o, w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, upoważnia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym 

do spraw pracy, wysokości minimalnego wynagrodzenia cudzoziemca wymaganego do 

udzielenia mu niebieskiej karty, z zróżnicowaniem progów minimalnego wynagrodzenia w 

zależności od określonego sklasyfikowania zawodu cudzoziemca. Przepisowi temu postawić 

można szereg zarzutów. 

Po pierwsze, wśród wytycznych dotyczących treści rozporządzenia art. 63o 

wskazuje, aby przy określeniu wysokości wynagrodzenia uwzględnić "pierwszą i drugą grupę 

wielką zawodów" w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Senat zauważa, że sam art. 36 ust. 8 ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy upoważnia właściwego ministra do 

określenia "klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej 

stosowania, przy uwzględnieniu zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz 
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potrzeb pośrednictwa i poradnictwa zawodowego". Konkretna klasyfikacja zawodów w 

podziale na (między innymi) grupę pierwszą i drugą wielką zawodów wynika już z samego 

rozporządzenia Ministra Pracy z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i 

specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Upoważnienie z art. 63o 

pkt 1 ustawy o cudzoziemcach posługuje się więc terminologią rozporządzenia wydanego na 

podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, a nie terminologią 

ustawy. Taki zabieg, w opinii Senatu, uznać należy za niezgodny z zasadami poprawnej 

legislacji. W szczególności rodzi on niebezpieczeństwo modyfikowania norm ustawowych 

(ustawy o cudzoziemcach) normami aktu wykonawczego (rozporządzenia w sprawie 

klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania). 

Arbitralna zmiana przyporządkowania poszczególnych zawodów do określonych grup 

dokonana przez ministra właściwego do spraw pracy spowoduje bowiem zmianę zakresu 

stosowania ustawy o cudzoziemcach. 

Po drugie, art. 63o upoważnia do wydania rozporządzenia określającego jedynie 

wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca. W wytycznych do tak określonego 

zakresu spraw przekazanych do uregulowania ustawodawca nakazuje zróżnicowanie 

wysokości wynagrodzenia podając dwa progi - co najmniej 120% i co najmniej 150% - w 

zróżnicowaniu pomiędzy: kategorię cudzoziemców wykonujących pracę w zawodach, w 

których istnieje szczególne zapotrzebowanie oraz (jednocześnie) sklasyfikowanych jako 

"pierwsza lub druga grupa wielka zawodów" i kategorię cudzoziemców "pozostałych". 

Tymczasem żaden przepis materialny nie przesądza na jakich zasadach dzielić zawody 

cudzoziemców na dwie powyższe kategorie. Kategoria pierwsza zawodów ma bowiem 

spełniać kumulatywnie dwie przesłanki – być odpowiednio sklasyfikowaną w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz – 

jednocześnie – należeć do zawodów, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie na 

pracowników.  

Biorąc powyższe pod uwagę oraz uwzględniając argumenty wnioskodawców 

projektu ustawy, podnoszone podczas prac legislacyjnych w Izbie Wyższej, o braku 

dostatecznych narzędzi pozwalających wyodrębnić grupę zawodów, w których istnieje 

szczególne zapotrzebowanie na pracowników z państw trzecich, Senat uznał za zasadne 

zrezygnować z wyodrębnienia kategorii zawodów cudzoziemców uprawnionych do 

„skorzystania” z niższego progu minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie takie należy 

uznać za dopuszczalne w świetle fakultatywności odpowiednich uregulowań dyrektywy 

2009/50/WE (jej art. 5 ust. 5). 
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Poprawka nr 14 uwzględnia, że wskazane w zmienianym przepisie, przepisy 

dotyczące zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, powinny znaleźć zastosowanie w 

postępowaniu o wydanie niebieskiej karty nie wprost, a odpowiednio. 

Poprawka nr 15 umożliwia orzeczenie w decyzji o cofnięciu niebieskiej karty o 

zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski. Senat zauważa, że dotychczasowe przepisy 

ustawy o cudzoziemcach zakładają możliwość orzeczenia - w decyzji o cofnięciu zezwolenia 

na zamieszkanie na czas określony (art. 58 ust. 4), w decyzji o cofnięciu zezwolenia na 

osiedlenie (art. 68 ust. 2) oraz w decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE (art. 69 ust. 3) - o wydaleniu z terytorium RP lub o zobowiązaniu do 

opuszczenia terytorium RP. Takiej możliwości, w zakresie cofnięcia niebieskiej karty, nie 

przewidują natomiast nowe uregulowania ustawy.  

Brzmienie poprawki nr uwzględnia zmiany dokonane poprawkami nr 1, 4 i 20. 

Poprawka nr 16 eliminuje wadliwe odesłanie od stosowania przepisu 

upoważniającego, formułując w to miejsce odrębne upoważnienie do wydania 

rozporządzenia.  

Zgodnie z art. 63r ustawy o cudzoziemcach do zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, o którym mowa w art. 63a, stosuje się m. in. art. 61 ust. 1. Ten ostatni zawiera 

upoważnienie dla właściwego ministra do określenia wzoru formularza wniosku oraz wzoru 

stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony (uregulowanego w rozdziale 4 ustawy). Nie zawiera więc norm postępowania, a 

jedynie upoważnia do wydania przepisów wykonawczych. W efekcie trudno jest wskazać, 

jakie intencje przyświecały ustawodawcy formułującemu nakaz stosowania w postępowaniu z 

rozdziału 4a ustawy przepisu upoważniającego do określenia wzoru wniosku oraz wzoru 

stempla w postępowaniu z rozdziału 4 ustawy.  

Senat stoi na stanowisku, że wzór wniosku i wzór stempla, w postępowaniu o wydanie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas określony w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym szczególnych kwalifikacji powinien być określony w sposób odrębny 

(odrębnym rozporządzeniem). Stąd poprawka Senatu zakłada dodanie stosownego przepisu 

upoważniającego, wskazującego wprost na uzyskanie kompetencji do wydania 

rozporządzenia przez ministra. Podstawą do wydania rozporządzenia nie może być bowiem 

przepis odsyłający do stosowania przepisu formułującego upoważnienie. Zgodnie z art. 92 

ust. 1 Konstytucji rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia 

ustawowego. Konstytucyjnym warunkiem poprawności przepisu upoważniającego (a co za 

tym idzie, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, również aktu 
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wykonawczego wydanego na podstawie upoważnienia) jest określenie organu właściwego do 

wydania rozporządzenia, zakresu spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycznych 

dotyczących treści aktu. Kwestionowany przepis – jedynie odsyłający do stosowania 

właściwego przepisu upoważniającego z art. 63 ust. 1 - nie zawiera żadnego z tych 

elementów.  

Poprawka nr 17 wobec wprowadzenia przez rozpatrywaną ustawę, do ustawy o 

cudzoziemcach, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy 

w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jako nowego rodzaju zezwolenia 

uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (odrębnego od zezwolenia na zamieszkanie 

na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego WE) - jednoznacznie przesądza, że cudzoziemcowi, który otrzymał 

niebieską kartę wydaje się kartę pobytu. 

Poprawka nr 18 ma charakter redakcyjny. Właściwie oddaje istotę przepisu. 

Poprawka nr 19 w miejsce obowiązku tłumaczenia całości decyzji o wydaleniu 

wprowadza obowiązek tłumaczenia wybranych części tej decyzji. Przyjmując poprawkę Senat 

stanął na stanowisku, że na wniosek cudzoziemca, tłumaczeniu podlegać powinna jedynie 

podstawa prawna decyzji, rozstrzygnięcie oraz pouczenie, czy i w jakim trybie służy od 

decyzji odwołanie. Jednocześnie poprawka eliminuje wadliwość legislacyjną przepisu (w 

brzmieniu uchwalonym przez Sejm obowiązek tłumaczenia dotyczył całości decyzji, a więc 

również pouczenia dotyczącego prawa do odwołania). 

Poprawka nr 21 ma charakter redakcyjny. Uwzględnia odrębność instytucji 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony w celu wykonywania pracy wysoko wykwalifikowanej. 

 

 

 


