BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.
o cudzoziemcach
(druk nr 489)

USTAWA z dnia 24 marca 1920 r. O NABYWANIU NIERUCHOMOŚCI PRZEZ
CUDZOZIEMCÓW (Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758, z późn. zm.)
Art. 1a.
1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 1 ust. 1, jest wydawane na wniosek cudzoziemca,
jeżeli:
1) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca nie spowoduje zagrożenia obronności,
bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, a także nie sprzeciwiają się temu
względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa;
2) wykaże on, że zachodzą okoliczności potwierdzające jego więzi z Rzecząpospolitą
Polską.
2. Okolicznościami potwierdzającymi więzi cudzoziemca z Rzecząpospolitą Polską mogą
być w szczególności:
1) posiadanie polskiej narodowości lub polskiego pochodzenia;
2) zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej;
[3) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z wyłączeniem
zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), zezwolenia na
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich;]
<3) posiadanie zezwolenia na pobyt:
a) czasowy z wyłączeniem zezwolenia, o którym mowa w art. 176 i art. 181 ust.
1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...), lub
b) stały, lub
c) rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej >
4) członkostwo w organie zarządzającym przedsiębiorców wymienionych w art. 1 ust. 2
pkt 4,
5) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej lub
rolniczej, zgodnie z przepisami prawa polskiego.
3. Wniosek o wydanie zezwolenia powinien zawierać:
1) oznaczenie wnioskodawcy i jego statusu prawnego;
2) oznaczenie nabywanej nieruchomości;
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-23) oznaczenie zbywcy;
4) określenie formy prawnej nabycia nieruchomości;
5) informację o celu i możliwości nabycia nieruchomości.
4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia
jest obowiązany dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku
oraz okoliczności, o których mowa w ust. 2, a także inne dokumenty umożliwiające
ustalenie prawidłowości nabycia nieruchomości.
5. Powierzchnia nieruchomości nabytych przez cudzoziemca w celu zaspokojenia jego
potrzeb życiowych nie może przekroczyć 0,5 ha, zaś w przypadku określonym w ust. 2
pkt 5 powinna być uzasadniona rzeczywistymi potrzebami wynikającymi z charakteru
wykonywanej działalności gospodarczej.
6. Nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemców następuje dodatkowo, z
zachowaniem przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz. U. Nr 64, poz. 592).
Art. 8.
1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 3:
1) nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca
1994 r. o własności lokali;
1a) nabycie samodzielnego lokalu użytkowego o przeznaczeniu garażowym lub udziału
w takim lokalu, jeżeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych
nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego lokalu mieszkalnego;
[2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
3) nabycie przez cudzoziemca, będącego małżonkiem obywatela polskiego i
zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia mu
zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą
wspólność ustawową małżonków;]
<2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na
pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej;
3) nabycie przez cudzoziemca będącego małżonkiem obywatela polskiego i
zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia
mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej nieruchomości, które w wyniku nabycia
stanowić będą wspólność ustawową małżonków;>
4) nabycie przez cudzoziemca nieruchomości, jeżeli w dniu nabycia jest uprawniony do
dziedziczenia ustawowego po zbywcy nieruchomości, a zbywca nieruchomości jest
jej właścicielem lub wieczystym użytkownikiem co najmniej 5 lat;
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-35) nabycie przez podmiot, o którym mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4, na jego cele statutowe,
nieruchomości niezabudowanych, których łączna powierzchnia w całym kraju nie
przekracza 0,4 ha na obszarze miast;
6) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, będącego bankiem i jednocześnie
wierzycielem hipotecznym, w trybie przejęcia nieruchomości na własność w wyniku
bezskutecznej licytacji w postępowaniu egzekucyjnym;
7) nabycie lub objęcie przez bank będący osobą prawną określoną w art. 1 ust. 2 pkt 4
akcji lub udziałów w spółce, o której mowa w art. 3e, w związku z dochodzeniem
przez ten bank roszczeń wynikających z dokonanych czynności bankowych.
2. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami
lub przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo
Konfederacji Szwajcarskiej, z wyjątkiem nabycia:
1) nieruchomości rolnych i leśnych, przez okres 12 lat od dnia przystąpienia
Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej;
2) drugiego domu, przez okres 5 lat od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do
Unii Europejskiej.
2a. Nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia przez cudzoziemców, będących obywatelami
państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo Konfederacji
Szwajcarskiej w okresach określonych w ust. 2, w przypadku:
1) nabycia nieruchomości rolnych położonych:
a) w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, opolskim,
pomorskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim - po
upływie 7 lat od dnia zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten
okres osobiście prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz
legalnie zamieszkiwali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) w województwach: lubelskim, łódzkim, małopolskim, mazowieckim,
podkarpackim, podlaskim, śląskim, świętokrzyskim - po upływie 3 lat od dnia
zawarcia umowy dzierżawy z datą pewną, jeżeli przez ten okres osobiście
prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) nabycia drugiego domu:
a) jeżeli nabywca legalnie, nieprzerwanie zamieszkuje co najmniej 4 lata na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
b) w celu wykonywania działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu
usług turystycznych, przy czym zwolnienie to nie obejmuje obywateli
Konfederacji Szwajcarskiej.
2b. Obywatele państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo
Konfederacji Szwajcarskiej, będący w dniu uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej udziałowcami lub akcjonariuszami spółek handlowych
z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą do okresów dzierżawy, o
których mowa w ust. 2a pkt 1, zaliczyć okres dzierżawy nieruchomości rolnej przez
spółkę, jeżeli przez ten okres, będąc udziałowcami lub akcjonariuszami spółki, osobiście
prowadzili na tej nieruchomości działalność rolniczą oraz legalnie zamieszkiwali na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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-43. Zwolnień, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się do nieruchomości położonych w
strefie nadgranicznej oraz gruntów rolnych o powierzchni przekraczającej 1 ha.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi rejestr nieruchomości, udziałów i
akcji, nabytych lub objętych przez cudzoziemców bez zezwolenia w przypadkach
określonych w ust. 1, 2 i 2a, oraz rejestr nieruchomości, udziałów i akcji nabytych lub
objętych przez cudzoziemców na podstawie wymaganych zezwoleń, o których mowa w
art. 1 ust. 1 oraz w art. 3e ust. 1 i 2.
5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania i szczegółowe
zasady prowadzenia rejestrów, o których mowa w ust. 4.

USTAWA z dnia 31 stycznia 1959 r. O CMENTARZACH I CHOWANIU ZMARŁYCH
(Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951)
Art. 10.
1. Prawo pochowania zwłok ludzkich ma najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej, a
mianowicie:
1) pozostały małżonek(ka);
2) krewni zstępni;
3) krewni wstępni;
4) krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
5) powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.
Prawo pochowania zwłok osób wojskowych zmarłych w czynnej służbie wojskowej
przysługuje właściwym organom wojskowym w myśl przepisów wojskowych. Prawo
pochowania zwłok osób zasłużonych wobec Państwa i społeczeństwa przysługuje
organom państwowym, instytucjom i organizacjom społecznym. Prawo pochowania
zwłok przysługuje również osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą.
2. Zwłoki niepochowane przez podmioty wymienione w ust. 1 mogą być przekazane do
celów naukowych publicznej uczelni medycznej lub publicznej uczelni prowadzącej
działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych. Decyzję w sprawie
przekazania zwłok do celów naukowych wydaje, na wniosek uczelni, właściwy starosta.
2a. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki
przekazywania zwłok do celów naukowych, w tym:
1) warunki uzasadniające przekazanie zwłok do celów naukowych w przypadkach, o
których mowa w ust. 2,
2) tryb przekazywania zwłok,
3) sposób ponoszenia kosztów transportu zwłok
- kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu oraz
bezpieczeństwem sanitarnym.
3. Zwłoki niepochowane przez podmioty, o których mowa w ust. 1, albo nieprzekazane
publicznej uczelni medycznej albo publicznej uczelni prowadzącej działalność
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-5dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych są chowane przez gminę
właściwą ze względu na miejsce zgonu, a w przypadku osób pozbawionych wolności
zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych - przez dany zakład karny lub
areszt śledczy, z wyjątkiem zwłok osób, które uwolniły się z zakładu karnego lub aresztu
śledczego, oraz osób, które przebywały poza terenem zakładu karnego lub aresztu
śledczego, w szczególności w trakcie korzystania z zezwolenia na czasowe opuszczenie
tego zakładu lub aresztu bez dozoru lub asysty funkcjonariusza Służby Więziennej.
4. Obowiązek pochowania zwłok, określony w ust. 3, nie wyklucza żądania zwrotu kosztów
na podstawie innych ustaw.
5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób postępowania ze
zwłokami osób pozbawionych wolności zmarłych w zakładach karnych i aresztach
śledczych, uwzględniając w szczególności powiadamianie osób, o których mowa w ust.
1, o zgonie, sposób tego powiadamiania, wskazanie podmiotów wydających zgodę na
pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz
sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez zakład karny i areszt śledczy,
kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu i bezpieczeństwem
sanitarnym.
[5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub
przebywających w areszcie w celu wydalenia, w szczególności sposób powiadamiania
osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie, podmioty wydające zgodę na pochowanie zwłok,
tryb postępowania ze zwłokami, które nie zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia
kosztów pochówku zleconego przez strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia,
kierując się koniecznością zachowania godności należnej zmarłemu i bezpieczeństwem
sanitarnym.]
<5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
postępowanie ze zwłokami cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub
przebywających w areszcie dla cudzoziemców, w szczególności sposób
powiadamiania osób, o których mowa w ust. 1, o zgonie cudzoziemca, podmioty
wydające zgodę na pochowanie zwłok, tryb postępowania ze zwłokami, które nie
zostaną odebrane, oraz sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez
strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, kierując się koniecznością
zachowania godności należnej zmarłemu i bezpieczeństwem sanitarnym.>
6. Zwłoki do celów naukowych mogą być również przekazane uczelni, o której mowa w ust.
2, na podstawie pisemnego oświadczenia osoby, która pragnie przekazać swoje zwłoki tej
uczelni.
7. Koszty transportu zwłok w przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 6, ponosi uczelnia.
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-6USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH
OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)
Art. 26.
[1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do
zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.]
<1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane
do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, ochrony uzupełniającej
lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na
pobyt tolerowany” albo zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony
uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo zgody na pobyt
tolerowany.>
2. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się
na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa
członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny
dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem
państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę
stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
[3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie
lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu
albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.]
<3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej
zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art.
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lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który
potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.>
4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania
się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają dane wymagane do
zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego
tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w
przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny niebędący obywatelem
państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę
stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
5. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się do obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu
osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, oraz do członków ich rodzin.
Art. 44a.
1. Ewidencję ludności prowadzi się w systemie teleinformatycznym na podstawie danych
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o
których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie:
1) zbiorów meldunkowych jako:
a) zbioru danych stałych mieszkańców,
b) zbioru danych byłych mieszkańców,
c) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt
czasowy trwający ponad 3 miesiące,
d) zbioru danych cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy trwający do 3
miesięcy;
2) zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL", uzyskanych w
związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o
których mowa w pkt 1 lit. a-c.
2. W zbiorze danych stałych mieszkańców gromadzone są następujące ich dane:
1) nazwisko i imiona;
2) nazwisko rodowe;
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

nazwiska i imiona poprzednie;
imiona i nazwiska rodowe rodziców;
data i miejsce urodzenia;
stan cywilny;
numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;
płeć;
numer PESEL;
obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa
polskiego);
11) imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL;
12) data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu
stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego,
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka,
numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;
13) adres i data zameldowania na pobyt stały;
14) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu
zameldowania;
15) adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z
określeniem okresu zameldowania;
16) tryb wymeldowania;
17) (uchylony);
18) seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich
dowodów osobistych, daty ich wydania i daty ważności oraz oznaczenie organów
wydających;
[19) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie
organu, który ją wydał;]
<19) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej
albo seria i numer dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”, data wydania
karty pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”, data ważności oraz
oznaczenie organu, który wydał kartę pobytu lub dokument „zgoda na pobyt
tolerowany”;>
20) seria i numer dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, data wydania,
data ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał,
21) seria i numer karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
data wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał.
3. W zbiorze danych byłych mieszkańców gromadzone są:
1) ich dane, o których mowa w ust. 2;
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3) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt
sporządził.
4. W zbiorze danych osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, gromadzone są:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, 9-11, 13, 15, 16 i 18-21;
[2) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie
organu, który ją wydał;]
<2) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
pobyt czasowy, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który
ją wydał,>
3) data wydania, seria i numer zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je wydał,
4) seria i numer karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał,
5) seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, data jego
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.
5. W zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, gromadzone są:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13 i 19 oraz w ust. 4 pkt 2 i 5;
2) adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego trwania.
6. W zbiorze meldunkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, zamieszcza się także datę
przekroczenia granicy zgłoszoną przez cudzoziemca przy dopełnianiu obowiązku
meldunkowego.
7. W zbiorze PESEL gromadzone są dane, o których mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt
2-5.

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn.
zm.)
Art. 13.
1. Koszty związane z funkcjonowaniem Policji są pokrywane z budżetu państwa.
1a. Jednostki badawczo-rozwojowe, o których mowa w art. 4 ust. 3 pkt 3, otrzymują z
budżetu państwa dotacje celowe i podmiotowe na finansowanie działalności bieżącej
związanej z wykonywaniem ustawowych zadań Policji, a w szczególności:
1) prowadzeniem badań naukowych i prac rozwojowych przy realizacji zadań, o
których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 3 i 4;
2) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem wykrywczych baz danych, w tym bazy
danych, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 10;
[3) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do gromadzenia i
przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mowa w art. 124 ust. 1 pkt 2
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1573) i art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy 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.);]
<3) utrzymaniem, prowadzeniem i rozwojem infrastruktury niezbędnej do
gromadzenia i przetwarzania danych daktyloskopijnych, o których mowa w art.
429 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.
...) i art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012
r. poz. 680);>
4) realizowaniem zadań w zakresie współpracy międzynarodowej, w tym wymiany
danych daktyloskopijnych i wyników analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego
(DNA), prowadzonej na podstawie ustaw oraz obowiązujących umów i porozumień
międzynarodowych;
5) wykonywaniem zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji
technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej
wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r.
o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.);
6) wykonywaniem zadań Komendanta Głównego Policji w zakresie nadzoru
merytorycznego nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend
wojewódzkich Policji;
7) realizowaniem prawa do uposażenia i innych należności ze stosunku służbowego
policjantów pełniących służbę w tych jednostkach.
2. Etaty Policji określa ustawa budżetowa.
3. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia,
fundacje, banki oraz instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu
wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów
utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także zakupu
niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
3a. (uchylony).
3b. (uchylony).
3c. (uchylony).
4. Na wniosek rady powiatu lub rady gminy liczba etatów Policji w rewirach dzielnicowych
i posterunkach Policji na terenie powiatu lub gminy może ulec zwiększeniu ponad liczbę
ustaloną na zasadach określonych w art. 12 ust. 2, jeżeli organy te zapewnią pokrywanie
kosztów utrzymania etatów Policji przez okres co najmniej 5 lat, na warunkach
określonych w porozumieniu zawartym między organem powiatu lub gminy a
właściwym komendantem wojewódzkim Policji i zatwierdzonym przez Komendanta
Głównego Policji.
4a. Rada powiatu lub rada gminy może przekazać, na warunkach określonych w
porozumieniu zawartym między organem wykonawczym powiatu lub gminy a
właściwym komendantem powiatowym (miejskim) Policji, środki finansowe stanowiące
dochody własne powiatu lub gminy, dla Policji z przeznaczeniem na:
1) rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczający normę określoną w art. 33 ust.
2,
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dla policjantów właściwych miejscowo komend powiatowych (miejskich) i
komisariatów, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej.
4b. Porozumienie, o którym mowa w ust. 4a, określa w szczególności:
1) rodzaje ustawowych zadań Policji, finansowanych na podstawie porozumienia:
a) wykonywanych w czasie przekraczającym normę określoną w art. 33 ust. 2,
b) za wykonywanie których może być przyznana nagroda za osiągnięcia w służbie;
2) wysokość oraz tryb i terminy przekazywania środków finansowych, o których mowa
w ust. 4a;
3) sposób dokonywania oceny prawidłowości wykonania porozumienia.
4c. Tworzy się Fundusz Wsparcia Policji, zwany dalej "Funduszem", składający się z
funduszy: centralnego, wojewódzkich i Szkół Policji.
4d. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4e. Środki finansowe uzyskane przez Policję w trybie i na warunkach określonych w ust. 3 i
4a na podstawie umów i porozumień zawartych przez:
1) Komendanta Głównego Policji - są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów odpowiednio wojewódzkich lub Komendanta Stołecznego Policji albo
podległych im komendantów powiatowych (miejskich, rejonowych) Policji - są
przychodami wojewódzkich funduszy;
3) Komendanta Wyższej Szkoły Policji oraz komendantów szkół policyjnych - są
przychodami funduszu Szkół Policji.
4f. Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji, a także
zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług;
2) rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę
określoną w art. 33 ust. 2;
3) nagrody dla policjantów za osiągnięcia w służbie.
4g. Środkami Funduszu dysponują:
1) Komendant Główny Policji - w zakresie funduszu centralnego;
2) odpowiednio komendanci wojewódzcy lub Komendant Stołeczny Policji - w zakresie
funduszy wojewódzkich;
3) Komendant Wyższej Szkoły Policji oraz komendanci szkół policyjnych - w zakresie
funduszu Szkół Policji.
4h. Komendant Główny Policji sporządza łączny plan finansowy i łączne sprawozdanie
finansowe Funduszu.
4ha. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu
oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje
dysponent środków Funduszu.
4hb. (uchylony).
4hc. (uchylony).
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spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i
sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów i porozumień oraz
racjonalne gospodarowanie środkami.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określą, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
porozumienia, o którym mowa w ust. 4.

USTAWA z dnia 12 października 1990 r. O STRAŻY GRANICZNEJ (Dz. U. z 2011 r. Nr
116, poz. 675, z późn. zm.)
Art. 1.
[1. Do ochrony granicy państwowej na lądzie i na morzu oraz kontroli ruchu granicznego
tworzy się jednolitą umundurowaną i uzbrojoną formację - Straż Graniczną.]
<1. Tworzy się Straż Graniczną jako jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formację
przeznaczoną do ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz
zapobiegania i przeciwdziałania nielegalnej migracji.>
1a. Nazwa "Straż Graniczna", jej skrót "SG" oraz znak graficzny Straży Granicznej
przysługują wyłącznie formacji, o której mowa w ust. 1.
1b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór znaku
graficznego Straży Granicznej, uwzględniając w nim wizerunek orła białego ustalony dla
godła państwowego oraz ustalając kolorystykę tego znaku.
2. Do zadań Straży Granicznej należy:
[1) ochrona granicy państwowej;]
<1) ochrona granicy państwowej na lądzie i morzu;>
2) organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego;
<2a) zapobieganie i przeciwdziałanie nielegalnej migracji poprzez:
a) kontrolę przestrzegania przepisów dotyczących wjazdu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium,
b) rozpoznawanie i analizowanie zagrożeń migracyjnych,
c) zwalczanie zagrożeń migracyjnych, w tym przestępczości związanej z
nielegalną migracją,
d) realizowanie, w zakresie swojej właściwości, zadań określonych w ustawie z
dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …),
e) współdziałanie z organami i podmiotami właściwymi w sprawach udzielania
cudzoziemcom zezwoleń na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub pobyt na tym terytorium, w tym wykonywanie czynności na wniosek
tych organów i podmiotów, na zasadach określonych odrębnymi
przepisami;>
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4) rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie
ich sprawców, w zakresie właściwości Straży Granicznej, a w szczególności:
a) przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności przekraczania granicy
państwowej z przepisami, związanych z jej oznakowaniem oraz dotyczących
wiarygodności dokumentów uprawniających do przekraczania granicy
państwowej,
b) przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych wymienionych w art. 134 § 1
pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,
c) przestępstw i wykroczeń pozostających w związku z przekraczaniem granicy
państwowej lub przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz
wyrobów akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy,
jak również przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o
materiałach wybuchowych, o ochronie dóbr kultury, o narodowym zasobie
archiwalnym, o przeciwdziałaniu narkomanii oraz o ewidencji ludności i
dowodach osobistych,
[d) przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) oraz 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 2010 r. Nr 81,
poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 73, poz. 390),]
<d) przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 8 listopada 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...) oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2012 r. poz. 680),>
e) przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz przestępstw
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, pozostających w związku z
wykonywaniem komunikacji lotniczej,
f) przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych
przez pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem czynności
służbowych,
g) przestępstw określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby
niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników
Straży Granicznej,
h) przestępstw określonych w art. 190, 222, 223 i 226 Kodeksu karnego
skierowanych przeciwko funkcjonariuszom Straży Granicznej podczas lub w
związku z pełnieniem obowiązków służbowych,
i) przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 9 i art. 10 ustawy
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy
cudzoziemcom
przebywającym
wbrew
przepisom
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),
<j) przestępstw określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z
dnia 8 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr
88, poz. 554, z późn. zm.);>
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- 14 5) zapewnienie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej i porządku
publicznego w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego, a w zakresie
właściwości Straży Granicznej - także w strefie nadgranicznej;
5a) przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa:
a) w środkach transportu w komunikacji międzynarodowej,
b) w zasięgu terytorialnym drogowego, kolejowego, morskiego i rzecznego
przejścia granicznego,
c) w portach lotniczych na zasadach określonych w przepisach dotyczących
ochrony lotnictwa cywilnego;
5b) zapewnienie bezpieczeństwa na pokładzie statków powietrznych wykonujących
przewóz lotniczy pasażerów;
[5c) ochrona szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym
przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;]
[5d) prowadzenie czynności w celu rozpoznawania i przeciwdziałania zagrożeniom
terroryzmem;]
<5d) współdziałanie z innymi organami i służbami w zakresie rozpoznawania
zagrożeń terroryzmem i przeciwdziałania tym zagrożeniom;>
6) osadzanie i utrzymywanie znaków granicznych na lądzie oraz sporządzanie,
aktualizacja i przechowywanie granicznej dokumentacji geodezyjnej i
kartograficznej;
7) ochrona nienaruszalności znaków i urządzeń służących do ochrony granicy
państwowej;
8) (uchylony);
[9) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy państwowej i
kontroli ruchu granicznego oraz udostępnianie ich właściwym organom
państwowym;]
<9) gromadzenie i przetwarzanie informacji z zakresu ochrony granicy
państwowej, kontroli ruchu granicznego, zapobiegania i przeciwdziałania
nielegalnej migracji oraz udostępnianie ich właściwym organom państwowym;>
10) nadzór nad eksploatacją polskich obszarów morskich oraz przestrzeganiem przez
statki przepisów obowiązujących na tych obszarach;
11) ochrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej
przez prowadzenie obserwacji statków powietrznych i obiektów latających,
przelatujących przez granicę państwową na małych wysokościach, oraz
informowanie o tych przelotach właściwych jednostek Sił Powietrznych Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
12) zapobieganie transportowaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów, przez granicę państwową odpadów, szkodliwych substancji chemicznych
oraz materiałów jądrowych i promieniotwórczych, a także zanieczyszczaniu wód
granicznych;
13) zapobieganie przemieszczaniu, bez zezwolenia wymaganego w myśl odrębnych
przepisów przez granicę państwową środków odurzających i substancji
psychotropowych oraz broni, amunicji i materiałów wybuchowych;
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- 15 13a) przeprowadzanie kontroli legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców,
prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, powierzania
wykonywania pracy cudzoziemcom;
14) wykonywanie zadań określonych w innych ustawach.
2a. Straż Graniczna prowadzi postępowania w sprawach rozpoznawania, zapobiegania i
wykrywania przestępstw określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego,
popełnionych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej w związku z wykonywaniem
czynności służbowych.
2b. Straż Graniczna realizuje zadania wynikające z przepisów prawa Unii Europejskiej oraz
umów i porozumień międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.
[3. Straż Graniczna w zakresie ochrony granicy państwowej i kontroli ruchu granicznego
współdziała z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz organami
ochrony granic innych państw.]
<3. Straż Graniczna w zakresie określonym w ust. 2 i 2a współdziała z właściwymi
organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz innych państw.>
4. Straż Graniczna współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w
zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.
Art. 3.
[1. Centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony granicy
państwowej i kontroli ruchu granicznego jest Komendant Główny Straży Granicznej,
podległy ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.]
<1. Komendant Główny Straży Granicznej jest centralnym organem administracji
rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.>
2. Komendanta Głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3. Zastępców Komendanta Głównego Straży Granicznej powołuje i odwołuje minister
właściwy do spraw wewnętrznych na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej.
4. Komendant Główny Straży Granicznej jest przełożonym wszystkich funkcjonariuszy
Straży Granicznej, zwanych dalej "funkcjonariuszami".
5. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Głównego Straży Granicznej minister
właściwy do spraw wewnętrznych do czasu powołania nowego komendanta powierza
pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Straży Granicznej, na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące, jednemu z jego zastępców.
6. W razie czasowej niemożności sprawowania funkcji przez Komendanta Głównego Straży
Granicznej minister właściwy do spraw wewnętrznych, do czasu ustania przeszkody w
sprawowaniu tej funkcji przez dotychczasowego komendanta, nie dłużej jednak niż na 6
miesięcy, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Głównego Straży Granicznej
jednemu z jego zastępców.
Art. 3a.
Do zakresu działania Komendanta Głównego Straży Granicznej należy w szczególności:
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- 16 [1) kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w zakresie ochrony
granicy państwowej oraz kontroli ruchu granicznego;
2) analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej;
3) nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej
oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży Granicznej, a także
nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej;]
<1) kierowanie prowadzonymi przez Straż Graniczną działaniami w zakresie
ochrony granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i
przeciwdziałania nielegalnej migracji;
2) analizowanie zagrożeń bezpieczeństwa granicy państwowej i zagrożeń
migracyjnych;
3) nadawanie regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży
Granicznej oraz komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Straży
Granicznej, a także nadawanie statutów ośrodkom szkolenia Straży Granicznej
i ośrodkom Straży Granicznej;>
4) organizowanie i określanie zasad szkolenia zawodowego funkcjonariuszy oraz
pracowników Straży Granicznej;
[5) sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad
ośrodkami szkolenia Straży Granicznej;]
<5) sprawowanie nadzoru nad terenowymi organami Straży Granicznej oraz nad
ośrodkami szkolenia Straży Granicznej i ośrodkami Straży Granicznej;>
6) udział w przygotowaniu projektu budżetu państwa w zakresie dotyczącym Straży
Granicznej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
7) współdziałanie w zakresie realizowanych zadań z właściwymi organami
państwowymi, jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami społecznymi;
[8) prowadzenie współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz z
organami i instytucjami innych państw właściwymi w sprawach ochrony granic
państwowych i kontroli ruchu granicznego.]
<8) prowadzenie współpracy z organami i instytucjami Unii Europejskiej oraz
organami i instytucjami innych państw właściwymi w sprawach określonych w
art. 1 ust. 2 i 2a.>
Art. 6.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, tworzy i znosi
oddziały Straży Granicznej, uwzględniając nadanie im nazwy, określenie siedziby oraz
terytorialnego zasięgu działania.
2. Komendant Główny Straży Granicznej, w drodze zarządzenia:
1) tworzy i znosi placówki oraz dywizjony, a także określa ich terytorialny zasięg
działania;
2) określa liczbę i rodzaj etatów w jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej;
3) określa szczegółowy zakres zadań terenowych organów Straży Granicznej oraz
organizację Komendy Głównej, komend oddziałów, placówek i dywizjonów.
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- 17 3. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, określać wzory
symboli jednostek organizacyjnych Straży Granicznej.
[4. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, tworzyć i znosić
ośrodki szkolenia oraz określać ich organizację i zakres działania.
5. Komendanta ośrodka szkolenia oraz jego zastępców powołuje i odwołuje Komendant
Główny Straży Granicznej. Komendant ośrodka szkolenia jest przełożonym wszystkich
podległych mu funkcjonariuszy.]
<4. Komendant Główny Straży Granicznej może, w drodze zarządzenia, tworzyć i
znosić ośrodki szkolenia Straży Granicznej i ośrodki Straży Granicznej oraz
określać ich organizację i zakres działania.
5. Komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej i ośrodka Straży Granicznej oraz
ich zastępców powołuje i odwołuje Komendant Główny Straży Granicznej.
Komendanci ośrodka szkolenia Straży Granicznej oraz ośrodka Straży Granicznej
są przełożonymi wszystkich podległych im funkcjonariuszy.>
Art. 8a.
1. Jednostki samorządu terytorialnego, państwowe jednostki organizacyjne, banki oraz
instytucje ubezpieczeniowe mogą uczestniczyć w pokrywaniu wydatków
inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz kosztów utrzymania i
funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej, a także zakupu
niezbędnych dla ich potrzeb towarów i usług.
[2. Tworzy się Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej "Funduszem", składający
się z funduszy: centralnego, oddziałów i ośrodków szkolenia Straży Granicznej.]
<2. Tworzy się Fundusz Wsparcia Straży Granicznej, zwany dalej „Funduszem”,
składający się z funduszu centralnego, funduszy oddziałów Straży Granicznej,
ośrodków szkolenia Straży Granicznej i ośrodków Straży Granicznej.>
3. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
4. Środki finansowe uzyskane przez Straż Graniczną od podmiotów, o których mowa w ust.
1, na podstawie umów zawartych przez:
1) Komendanta Głównego Straży Granicznej - są przychodami funduszu centralnego;
2) komendantów oddziałów Straży Granicznej - są przychodami funduszy oddziałów;
3) komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej - są przychodami funduszy
ośrodków szkolenia Straży Granicznej[.]<;>
<4) komendantów ośrodków Straży Granicznej – są przychodami funduszy
ośrodków Straży Granicznej.>
5. Środki Funduszu są przeznaczone na:
1) pokrywanie wydatków inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych oraz
kosztów utrzymania i funkcjonowania jednostek organizacyjnych Straży Granicznej;
2) zakup niezbędnych na ich potrzeby towarów i usług.
6. Środkami Funduszu dysponują:
1) Komendant Główny Straży Granicznej - w zakresie funduszu centralnego;
2) komendanci oddziałów Straży Granicznej - w zakresie funduszy oddziałów;
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- 18 3) komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej - w zakresie funduszy ośrodków
szkolenia Straży Granicznej[.]<;>
<4) komendanci ośrodków Straży Granicznej – w zakresie funduszy ośrodków
Straży Granicznej.>
7. Komendant Główny Straży Granicznej sporządza łączny plan finansowy i łączne
sprawozdanie finansowe Funduszu.
8. Zmiany kwot przychodów i kosztów Funduszu ujętych w planie finansowym Funduszu
oraz przeniesienia wydatków pomiędzy poszczególnymi pozycjami planu dokonuje
dysponent środków Funduszu.
9. (uchylony).
10. (uchylony).
11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady
gospodarki finansowej Funduszu oraz tryb i terminy sporządzania jego planów i
sprawozdań finansowych, uwzględniając postanowienia umów oraz racjonalne
gospodarowanie środkami.
Art. 9.
1. W celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw i wykroczeń w zakresie
określonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze Straży Granicznej pełnią
służbę graniczną, prowadzą działania graniczne, wykonują czynności operacyjnorozpoznawcze i administracyjno-porządkowe oraz prowadzą postępowania
przygotowawcze według przepisów Kodeksu postępowania karnego, a także wykonują
czynności na polecenie sądu i prokuratury oraz innych właściwych organów
państwowych w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych
przepisach.
1a. Straż Graniczna w celu realizacji ustawowych zadań może korzystać z informacji o
osobie, w tym danych osobowych uzyskanych przez uprawnione organy, służby i
instytucje państwowe w wyniku wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych
lub prowadzenia kontroli operacyjnej oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z
późn. zm.), bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.
1b. Administrator danych, o których mowa w ust. 1a, jest obowiązany udostępnić dane, z
zastrzeżeniem ust. 1d, na podstawie imiennego upoważnienia Komendanta Głównego
Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej lub upoważnionego
funkcjonariusza, okazanego przez funkcjonariusza wraz z legitymacją służbową. Fakt
udostępnienia tych danych podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010
r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).
1c. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór upoważnienia, o którym
mowa w ust. 1b, uwzględniając niezbędne dane upoważnionego funkcjonariusza oraz
możliwość wydania upoważnień w imieniu Komendanta Głównego Straży Granicznej
lub komendanta oddziału Straży Granicznej innym funkcjonariuszom.
1d. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb
przekazywania Straży Granicznej informacji o osobie, uzyskanych w wyniku
prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjnoObjaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
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- 19 rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej, uwzględniając zakres informacji niezbędnych
do wykonywania ustawowych zadań Straży Granicznej, cel, organizację przekazywania
informacji oraz sposób ich dokumentowania.
1e. Straż Graniczna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej ustawowych zadań,
korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji
Kryminalnych.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. (uchylony).
5. Funkcjonariusze w toku wykonywania czynności służbowych mają obowiązek
respektowania godności oraz przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela.
6. W celu wykonywania zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2, funkcjonariusze Straży
Granicznej mogą być mianowani do pełnienia odpowiednich funkcji pełnomocników
granicznych. Funkcję głównego pełnomocnika granicznego pełni Komendant Główny
Straży Granicznej.
7. Komendant Główny Straży Granicznej określa:
1) metody i formy wykonywania zadań Straży Granicznej w zakresie nieobjętym
innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy, w tym zadań wykonywanych
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami
wydanymi na podstawie ustawy oraz przepisami prawa Unii Europejskiej;
2) sposób pełnienia służby w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na
podstawie ustawy, w tym sposób pełnienia służby poza terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy
oraz przepisami prawa Unii Europejskiej;
3) szczegółowy tryb wydawania zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym
wiz, przez komendantów placówek Straży Granicznej;
[4) szczegółowy sposób wykonywania przez placówki Straży Granicznej czynności
zleconych w trybie ust. 1 przez właściwe organy państwowe;
5) sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony granicy
państwowej i kontroli ruchu granicznego;]
<4) szczegółowy sposób wykonywania czynności zleconych w trybie ust. 1 przez
właściwe organy państwowe;
5) sposób i tryb gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu ochrony
granicy państwowej, kontroli ruchu granicznego oraz zapobiegania i
przeciwdziałania nielegalnej migracji;>
6) sposób gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej;
6a) zakres oraz szczegółowe zasady szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Straży
Granicznej;
7) szczegółowe zasady szkolenia przewodników zwierząt, które wykorzystywane są do
realizacji zadań Straży Granicznej, szkolenia tych zwierząt, a także normy
wyżywienia zwierząt;
8) szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny służby.
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1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż
Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i
utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:
1) określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art.
168, art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Kodeksu
karnego,
2) określonych w art. 270-275 Kodeksu karnego w zakresie dokumentów
uprawniających do przekraczania granicy państwowej,
3) skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego,
jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają
pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na
podstawie odrębnych przepisów,
4) pozostających w związku z przekraczaniem granicy państwowej lub
przemieszczaniem przez granicę państwową towarów oraz wyrobów akcyzowych
podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również przedmiotów
określonych w przepisach o broni, amunicji oraz o materiałach wybuchowych, a
także o przeciwdziałaniu narkomanii,
[5) określonego w art. 147 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,]
<5) określonego w art. 465 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach,>
6) określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez
funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych,
6a) określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące
funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników
Straży Granicznej,
<6c) określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca
1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny,>
7) ściganych na mocy umów międzynarodowych,
gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny
wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, lub na pisemny wniosek komendanta oddziału Straży
Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora okręgowego, może, w
drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną.
1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi
potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.
2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1,
wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta.
3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek.
4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub
zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa:
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- 21 1) Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego,
2) komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o
którym mowa w ust. 2,
może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego
miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W
razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli
operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej
stosowania.
5. (uchylony).
6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego,
we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się
informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.
7. Kontrola operacyjna jest prowadzona niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny
informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności obrazu, treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.
8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd
kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności:
1) numer sprawy i jej kryptonim;
2) opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;
4) dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;
5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7.
9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy
może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta
oddziału Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym
mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o
jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia
tej kontroli.
10. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej
pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy właściwy
miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Straży Granicznej, na pisemny
wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży
Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1,
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również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9.
11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd
przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z
materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas
stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.
12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu,
jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są
wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu
może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej
wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej.
13. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli
operacyjnej.
14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.
15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o
wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu
tej kontroli.
16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży
Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o
którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli
operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się
odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego.
16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest
dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub
przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej
kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot.
16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie
wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu
postępowania karnego stosuje się odpowiednio.
16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia
przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić
kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola
operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez
inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka
postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w
trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1.
16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu
miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli
operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży Granicznej niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli.
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złożenia wniosku przez prokuratora.
17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się
materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień
wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.
18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje
niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia
zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia
dla toczącego się postępowania karnego.
18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których
mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1.
19. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 4, 9
i 10, przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył wniosek o wydanie
tego postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
postępowania karnego.
20. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli,
uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i
uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.
Art. 9f.
1. W sprawach o przestępstwa:
1) określone w art. 228 i 229 Kodeksu karnego, popełnione przez funkcjonariuszy i
pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem obowiązków
służbowych,
1a) określone w art. 229 Kodeksu karnego, popełnione przez osoby niebędące
funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z
wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników
Straży Granicznej,
2) określone w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168,
art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258 i art. 264 § 2 i 3 Kodeksu karnego,
2a) określone w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012
r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
<2b) określone w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 1997
r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny,>
3) określone w art. 86, 87 i art. 91 Kodeksu karnego skarbowego,
4) pozostające w związku z przemieszczaniem przez granicę państwową wyrobów
akcyzowych podlegających obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy, jak również
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- 24 przedmiotów określonych w przepisach o broni i amunicji, o materiałach
wybuchowych oraz o przeciwdziałaniu narkomanii,
5) ścigane na mocy umów międzynarodowych
- czynności operacyjno-rozpoznawcze, zmierzające do sprawdzenia uzyskanych
wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów przestępstwa, mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia
lub przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo
których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także
przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać także na
złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących z
przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie,
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści
majątkowej.
3. Komendant Główny Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o których mowa w
ust. 1 pkt 1-5, a komendant oddziału Straży Granicznej w sprawach o przestępstwa, o
których mowa w ust. 1 pkt 2-5, może zarządzić, na czas określony, czynności, o których
mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora okręgowego właściwego ze
względu na siedzibę organu Straży Granicznej zarządzającego te czynności, którego na
bieżąco informuje o ich wynikach. Prokurator może zarządzić zaniechanie czynności w
każdym czasie.
3a. Przed wydaniem pisemnej zgody prokurator zapoznaje się z materiałami
uzasadniającymi przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.
4. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej może,
po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3,
jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na okres nie dłuższy niż kolejne 3
miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia. Przepis ust. 3a stosuje się
odpowiednio.
5. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być stosowane środki
techniczne umożliwiające uzyskiwanie i utrwalanie treści informacji, w tym obrazu lub
dźwięku.
6. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny
Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje właściwemu
prokuratorowi okręgowemu, o którym mowa w ust. 3, wszystkie materiały zgromadzone
podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. W postępowaniu przed
sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.
6a. Zgromadzone podczas wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, materiały
niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub
dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają
niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów
zarządza organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie czynności.
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- 25 6b. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których
mowa w ust. 6a, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 3.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób przeprowadzania i
dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, przechowywania,
przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas tych
czynności, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych
czynności i uzyskanych materiałów, oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.
Art. 10d.
1. Straż Graniczna prowadzi kontrolę, o której mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, w celu ustalenia
stanu faktycznego w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących legalności
wykonywania pracy przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez
cudzoziemców oraz powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom.
2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze Straży Granicznej pełniący służbę w
jednostkach organizacyjnych Straży Granicznej, na podstawie upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli, zwanego dalej "upoważnieniem", wystawionego przez
właściwego komendanta. Upoważnienie okazuje się przed rozpoczęciem kontroli.
3. Upoważnienie zawiera wskazanie podstawy prawnej, oznaczenie organu kontroli, datę i
miejsce wystawienia, imię i nazwisko funkcjonariusza Straży Granicznej uprawnionego
do wykonywania kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej, nazwę i adres
kontrolowanego, określenie zakresu przedmiotowego kontroli, wskazanie daty
rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli, podpis osoby udzielającej
upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji oraz pouczenie o
prawach i obowiązkach kontrolowanego.
4. W przypadku podejrzenia, że przepisy w zakresie, o którym mowa w ust. 1, nie są
przestrzegane, i okoliczności faktyczne uzasadniają niezwłoczne podjęcie kontroli,
kontrole przeprowadza się na podstawie legitymacji służbowych. Kontrolowanemu
doręcza się upoważnienie nie później niż w terminie 7 dni od podjęcia kontroli. W
przypadku kontroli, na podstawie legitymacji służbowych, kontrolowany ma obowiązek
wskazać adres do doręczeń. W przypadku braku takiego adresu lub gdy wskazany adres
okazał się nieprawdziwy, upoważnienie złożone do akt kontroli uznaje się za doręczone.
5. Kontrolą mogą być objęci pracodawcy, przedsiębiorcy niezatrudniający pracownika i inne
instytucje, a także w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia przepisów, o
których mowa w ust. 1, osoby fizyczne.
6. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego oraz w innych miejscach
wykonywania pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, a także w miejscu
przechowywania wszelkich dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem
pracy lub prowadzeniem działalności gospodarczej.
7. Podczas wykonywania kontroli funkcjonariusze mogą korzystać z pomieszczeń do pracy
kontrolowanego. Jeżeli przeprowadzenie czynności kontrolnych tego wymaga, mogą one
być przeprowadzone także w jednostce organizacyjnej Straży Granicznej.
8. Kontrolowany, osoba upoważniona do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia
jego spraw, pracownik kontrolowanego oraz osoba współdziałająca z kontrolowanym są
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oględzin miejsc wykonywania pracy.
9. Kontrolowany ma obowiązek w wyznaczonym terminie udzielać wszelkich wyjaśnień
dotyczących przedmiotu kontroli, dostarczać dokumenty, w tym dokumenty żądane przez
kontrolujących funkcjonariuszy, umożliwić sporządzanie ich kopii oraz zapewnić
funkcjonariuszom warunki do pracy, w tym w miarę możliwości udostępnić samodzielne
pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.
10. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego lub prowadzenia jego spraw,
pracownicy kontrolowanego, osoby współdziałające z kontrolowanym oraz inne osoby
przebywające w miejscu przeprowadzania kontroli są obowiązani udzielać wyjaśnień
dotyczących przedmiotu kontroli, w zakresie wynikającym z wykonywanych czynności
lub zadań.
11. Kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona są obowiązani do poświadczenia
zgodności odpisów i wyciągów oraz kserokopii z dokumentów dostarczonych
kontrolującym.
12. Kontrolowany lub osoby, o których mowa w ust. 10, mogą złożyć funkcjonariuszom
kontrolującym ustne lub pisemne oświadczenia dotyczące przedmiotu kontroli, które
załącza się do protokołu kontroli.
13. W przypadku wystąpienia w toku kontroli okoliczności wymagających wiadomości
specjalistycznych, w szczególności dotyczących dokumentów potwierdzających
legalność wykonywania pracy przez cudzoziemców, można powołać biegłego.
14. Po przeprowadzeniu kontroli funkcjonariusz sporządza:
1) w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w toku kontroli - protokół kontroli;
2) w przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości - notatkę służbową.
15. Protokół kontroli powinien zawierać w szczególności:
1) stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza oraz numer jego legitymacji służbowej;
2) datę i miejsce sporządzenia protokołu kontroli;
3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;
4) miejsce przeprowadzenia kontroli;
5) dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres
(siedzibę) oraz numer REGON, KRS lub NIP;
6) opis okoliczności uzasadniających przeprowadzenie kontroli;
7) opis skontrolowanych dokumentów i zezwoleń z podaniem ich numeru, okresu
ważności oraz organu, który dokument lub zezwolenie wydał;
8) wynik kontroli;
9) podpis funkcjonariusza sporządzającego protokół kontroli;
10) podpis kontrolowanego lub adnotację o przyczynach jego braku.
16. Notatka służbowa powinna zawierać w szczególności:
1) datę i miejsce sporządzenia notatki;
2) dane kontrolowanego obejmujące nazwę (firmę) lub imię i nazwisko, adres
(siedzibę) oraz numer REGON, KRS lub NIP;
3) wynik kontroli;
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- 27 4) podpis funkcjonariusza sporządzającego notatkę.
17. Kontrolowanemu przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu kontroli
zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia należy zgłosić na piśmie w
terminie 7 dni od dnia przedstawienia protokołu.
18. Odmowa podpisania protokołu kontroli przez kontrolowanego nie stanowi przeszkody do
podpisania go przez kontrolującego oraz pozostawienia kontrolowanemu kopii protokołu.
19. W przypadku gdy w przeprowadzaniu kontroli bierze udział tłumacz, protokół kontroli
lub notatka służbowa powinny zawierać imię i nazwisko oraz podpis tłumacza.
[20. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli organ Straży Granicznej właściwy ze
względu na miejsce dokonanej kontroli podejmuje dalsze czynności określone w
przepisach ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.]
<20. W wyniku ustaleń dokonanych w toku kontroli organ Straży Granicznej właściwy
ze względu na miejsce dokonanej kontroli podejmuje dalsze czynności określone w
przepisach ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach.>
21. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów 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.) organ Straży Granicznej dokonujący kontroli występuje z
wnioskiem do właściwego sądu rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za
stwierdzone nieprawidłowości.
22. Straż Graniczna w zakresie wykonywania kontroli, o której mowa w ust. 1, współdziała z
organami administracji publicznej, a w szczególności z Policją, Państwową Inspekcją
Pracy, Służbą Celną, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, urzędami kontroli skarbowej
oraz związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców.
23. Organ Straży Granicznej dokonujący kontroli zawiadamia o podejrzeniu naruszenia
przepisów prawa właściwe organy, w szczególności:
1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych - w przypadku naruszenia przepisów w zakresie
ubezpieczeń społecznych oraz składek na Fundusz Pracy;
2) Państwową Inspekcję Pracy - w przypadku naruszenia przepisów prawa pracy;
3) urząd kontroli skarbowej - w przypadku naruszenia przepisów prawa podatkowego;
4) Służbę Celną - w przypadku naruszenia przepisów prawa celnego;
5) Policję lub Prokuraturę - w przypadku podejrzenia popełnienia czynu zabronionego.
24. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego.
25. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania
kontroli, o której mowa w ust. 1, oraz wzory stosowanych dokumentów, mając na
względzie konieczność zapewnienia sprawności przeprowadzanej kontroli oraz
prawidłowego dokumentowania przeprowadzonych czynności kontrolnych.
Art. 11.
1. Funkcjonariusze, wykonując zadania, o których mowa w art. 1 ust. 2, mają prawo:
1) dokonywania kontroli granicznej;
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- 28 2) dokonywania kontroli osobistej, a także przeglądania zawartości bagaży,
sprawdzania ładunków w portach i na dworcach oraz w środkach komunikacji
lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w celu wykluczenia możliwości
popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza skierowanych przeciwko
nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwu w międzynarodowej
komunikacji;
2a) dokonywania kontroli bezpieczeństwa w przejściach granicznych, w portach
lotniczych oraz w środkach komunikacji lotniczej, drogowej, kolejowej i wodnej - w
celu wykluczenia możliwości popełnienia przestępstw lub wykroczeń, zwłaszcza
skierowanych przeciwko nienaruszalności granicy państwowej lub bezpieczeństwa w
międzynarodowej komunikacji;
2b) pełnienia wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego oraz stosowania
niezbędnych środków, łącznie z użyciem środków przymusu bezpośredniego i broni
palnej, w celu unieszkodliwienia osoby, która stanowi bezpośrednie zagrożenie
bezpieczeństwa lotu, zdrowia lub życia pasażerów lub członków załogi;
3) wydawania wiz i innych zezwoleń na przekroczenie granicy państwowej na
podstawie odrębnych przepisów;
4) legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osoby;
5) zatrzymywania osób w trybie i przypadkach określonych w przepisach Kodeksu
postępowania karnego i innych ustaw;
5a) zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla
życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia;
[5b) doprowadzania osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży
Granicznej, sądu lub prokuratury, a w przypadku cudzoziemców, wobec których
prowadzone są postępowania określone w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, także do właściwej jednostki
organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, placówek opiekuńczowychowawczych lub zakładów opieki zdrowotnej;]
<5b) doprowadzania:
a) osób, o których mowa w pkt 5, do właściwego organu Straży Granicznej,
sądu lub prokuratury,
b) cudzoziemców, wobec których prowadzone są postępowania określone w
ustawie z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach oraz w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub
areszcie dla cudzoziemców do organu Straży Granicznej, sądu,
prokuratury, jednostki organizacyjnej Policji, wojewody, Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych, placówek opiekuńczo-wychowawczych lub podmiotów
leczniczych,
c) cudzoziemców:
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- 29 – którym została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
podlegająca przymusowemu wykonaniu zgodnie z art. 330 ustawy z dnia
8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach,
– którym odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i
wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 464 ust. 1 ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach,
– którym została wydana decyzja o wydaleniu podlegająca przymusowemu
wykonaniu zgodnie z art. 71 ust. 2 i 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
oraz członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, późn. zm.),
– podlegających przekazaniu, o którym mowa w art. 41 ust. 2 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– do granicy państwowej albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do
którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;>
6) przeszukiwania osób, rzeczy, pomieszczeń i środków transportu w trybie i
przypadkach określonych w przepisach Kodeksu postępowania karnego i innych
ustaw;
6a) nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia;
7) obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych służących do
rejestracji obrazu i dźwięku, zdarzeń na drogach oraz w innych miejscach
publicznych;
<7a) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu
w pomieszczeniach strzeżonych ośrodków, aresztów dla cudzoziemców lub w
pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych oraz w innych
wykorzystywanych przez Straż Graniczną obiektach i obszarach – w celu
zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom;>
8) zatrzymywania pojazdów i wykonywania innych czynności z zakresu kontroli ruchu
drogowego w trybie i przypadkach określonych w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn. zm.);
9) zatrzymywania i cofania z granicy państwowej do nadawcy szkodliwych materiałów
jądrowych i promieniotwórczych, środków chemicznych i biologicznych, jak
również odpadów;
10) przebywania i poruszania się na gruntach bez uzyskiwania zgody ich właścicieli lub
użytkowników oraz przechodzenia przez pola uprawne w czasie bezpośredniego
pościgu, również z użyciem psa służbowego, jeżeli nie ma możliwości korzystania z
dróg;
11) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji
rządowej i samorządu terytorialnego oraz jednostek gospodarczych prowadzących
działalność w zakresie użyteczności publicznej; wymienione instytucje, organy i
jednostki obowiązane są, w zakresie swojego działania, do udzielenia tej pomocy, w
zakresie obowiązujących przepisów prawa;
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- 30 12) zwracania się o niezbędną pomoc do innych jednostek gospodarczych i organizacji
społecznych, jak również zwracania się w nagłych wypadkach do każdej osoby o
udzielenie doraźnej pomocy, w ramach obowiązujących przepisów prawa.
1a. Zatrzymanie osoby może być zastosowane tylko wówczas, gdy inne środki okazały się
bezcelowe lub nieskuteczne.
1b. Czynności wymienione w ust. 1 powinny być wykonywane w sposób możliwie najmniej
naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.
1c. Osobie zatrzymanej na podstawie ust. 1 pkt 5a przysługują uprawnienia przewidziane dla
osoby zatrzymanej w Kodeksie postępowania karnego.
1d. Przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 13a, funkcjonariusze
Straży Granicznej mają prawo:
1) swobodnego poruszania się po terenie jednostki kontrolowanego bez obowiązku
uzyskiwania przepustki oraz są zwolnieni z obowiązku poddania się rewizji
osobistej;
2) kontrolowania dokumentów związanych z zatrudnieniem, powierzeniem pracy lub
prowadzeniem działalności gospodarczej oraz sporządzania ich kopii;
3) ustalania tożsamości osób przebywających w miejscu przeprowadzania kontroli;
4) przesłuchiwania osób podejrzewanych o naruszenie przepisów, o których mowa w
art. 10d;
5) żądania udzielania wyjaśnień od osób przebywających w miejscu przeprowadzania
kontroli;
6) dokumentowania
czynności
kontrolnych
z
wykorzystaniem
środków
audiowizualnych;
7) korzystania z pomocy biegłych i specjalistów;
8) dokonywania oględzin miejsc wykonywania pracy, w szczególności w celu ustalenia
liczby miejsc pracy.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb postępowania przy
wykonywaniu uprawnień, o których mowa w ust. 1 pkt 4-5b, oraz wzory dokumentów
stosowanych w tych sprawach, a także podmioty uprawnione do zarządzania
doprowadzenia i szczegółowe warunki dokonywania doprowadzeń przy użyciu środków
transportu, uwzględniając niezbędne środki ostrożności przy wykonywaniu uprawnień, a
także skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną oraz poszanowanie
praw osób, wobec których działania te są podejmowane.
2a. Na sposób przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1:
a) pkt 2, 5 i 5a, w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności,
b) pkt 7, w terminie 7 dni od dnia gdy podmiot dowiedział się o dokonanych wobec
niego czynnościach
- przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce
przeprowadzenia czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania
karnego.
2b. Zgromadzone podczas przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7,
materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
przechowuje się przez okres 2 miesięcy od zakończenia czynności, a następnie dokonuje
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- 31 się ich niezwłocznego protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów
zarządza organ Straży Granicznej, który sprawował nadzór nad przeprowadzeniem
czynności.
<2c. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, nie mogą być wykonywane w miejscach
przeznaczonych dla celów sanitarno-higienicznych oraz w pokojach dla
cudzoziemców.
2d. Zgromadzone zapisy obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt 7a, niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w
sprawach o wykroczenia, postępowania dyscyplinarnego lub mogących być
wykorzystanymi w postępowaniu w ramach czynności wyjaśniających albo
dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań przechowuje się
przez okres 30 dni od dnia zarejestrowania, a następnie niszczy.>
3. Osobę zatrzymaną należy niezwłocznie poddać - w razie uzasadnionej potrzeby - badaniu
lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy medycznej.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia, tryb przeprowadzania badań
lekarskich, o których mowa w ust. 3. Rozporządzenie powinno określić osoby
przeprowadzające badania, organizację i miejsce przeprowadzenia badań oraz zakres
prowadzonej w tych sprawach dokumentacji, a także przypadki uzasadniające potrzebę
udzielenia osobie zatrzymanej pierwszej pomocy medycznej.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki,
jakim powinny odpowiadać pomieszczenia w jednostkach organizacyjnych Straży
Granicznej przeznaczone dla osób zatrzymanych oraz regulamin pobytu w tych
pomieszczeniach. Rozporządzenie powinno określić wyposażenie pomieszczeń dla osób
zatrzymanych, podmioty kontrolujące te pomieszczenia, zakres prowadzonej
dokumentacji, a także szczegółowe uprawnienia i obowiązki osób zatrzymanych.
5a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki,
sposób i formy przeprowadzania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7, oraz tryb ich
dokumentowania i podmioty właściwe w tych sprawach, uwzględniając dostosowanie
sposobu i form przeprowadzania czynności do rodzaju działań podejmowanych przez
funkcjonariuszy.
<5b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób przechowywania i niszczenia zapisów obrazu, o których mowa w ust. 1 pkt
7a, oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom, uwzględniając potrzebę
właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu przed utratą, zniekształceniem lub
nieuprawnionym ujawnieniem.>
6. (uchylony).
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
dokonywania kontroli oraz wykonywania innych czynności, o których mowa w ust. 1 pkt
1 i 2, uwzględniając formy kontroli granicznej, sposoby jej przeprowadzania i
poświadczania w dokumentach uprawniających do przekraczania granicy państwowej, a
także symbole i dane występujące w stemplach kontrolerskich dostosowane do
obowiązujących w tym zakresie przepisów Unii Europejskiej oraz warunki użycia
środków technicznych i psów służbowych podczas tej kontroli, przypadki, w których
może być dokonana kontrola osobista, i sposób jej przeprowadzania, a także sposób i
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- 32 warunki przeglądania zawartości bagaży oraz sprawdzania ładunków, w tym przy użyciu
środków technicznych i psów służbowych.
7a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, formy
kontroli bezpieczeństwa przeprowadzanej w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego
oraz w środkach komunikacji międzynarodowej, uwzględniając wymogi koordynacji
działań Straży Granicznej z innymi organami i instytucjami działającymi w przejściu
granicznym oraz wymogi obowiązujące w zakresie kontroli bezpieczeństwa w lotniczych
przejściach granicznych oraz w środkach komunikacji lotniczej.
7b. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw transportu, określi, w drodze rozporządzenia, warunki, jakie muszą spełniać
funkcjonariusze wchodzący w skład wart ochronnych na pokładzie statku powietrznego,
sposób pełnienia służby na pokładzie statku powietrznego oraz wyposażenie
funkcjonariuszy wchodzących w skład wart ochronnych, uwzględniając konieczność
zapobieżenia aktom bezprawnej ingerencji w czasie trwania lotu oraz zapewnienia
bezpieczeństwa osób znajdujących się na pokładzie statku powietrznego.
8. Za szkody wyrządzone czynnościami, o których mowa w ust. 1 pkt 10, przysługuje
odszkodowanie według zasad prawa cywilnego.
9. (uchylony).
Art. 35.
1. Osobę zgłaszającą się do podjęcia służby w Straży Granicznej mianuje się
funkcjonariuszem w służbie przygotowawczej na okres 3 lat.
2. Po upływie okresu służby przygotowawczej i uzyskaniu opinii służbowej stwierdzającej
przydatność do służby funkcjonariusz zostaje mianowany na stałe.
[3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza Komendant
Główny Straży Granicznej z urzędu albo na wniosek komendanta oddziału lub ośrodka
szkolenia Straży Granicznej, może skrócić okres służby przygotowawczej funkcjonariusza
albo zwolnić go od odbywania tej służby.
4. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych,
trwającej dłużej niż 3 miesiące, Komendant Główny Straży Granicznej może, z urzędu
albo na wniosek komendanta oddziału lub komendanta ośrodka szkolenia Straży
Granicznej, przedłużyć okres jego służby przygotowawczej.]
<3. W przypadkach uzasadnionych szczególnymi kwalifikacjami funkcjonariusza
Komendant Główny Straży Granicznej, z urzędu albo na wniosek komendanta
oddziału Straży Granicznej, ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub ośrodka
Straży Granicznej, może skrócić okres służby przygotowawczej funkcjonariusza
albo zwolnić go od odbywania tej służby.
4. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków służbowych
trwającej dłużej niż 3 miesiące Komendant Główny Straży Granicznej może, z
urzędu albo na wniosek komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta
ośrodka szkolenia Straży Granicznej lub komendanta ośrodka Straży Granicznej,
przedłużyć okres służby przygotowawczej funkcjonariusza.>
Art. 36.
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z tych stanowisk właściwi są przełożeni: Komendant Główny Straży Granicznej,
komendanci oddziałów Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków szkolenia Straży
Granicznej.]
<1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe, przenoszenia na inne
stanowisko oraz zwalniania z tego stanowiska właściwi są przełożeni: Komendant
Główny Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci
ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży
Granicznej.>
2. Od decyzji, o których mowa w ust. 1, funkcjonariuszowi służy odwołanie do wyższego
przełożonego, oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.
3. Jeżeli decyzję, o której mowa w ust. 1, ustawa zastrzega dla Komendanta Głównego
Straży Granicznej, od decyzji takiej służy odwołanie do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
Art. 39b.
1. Funkcjonariusz pełniący służbę na określonych stanowiskach służbowych lub w
określonych komórkach organizacyjnych albo przewidywany do takiej służby może być
poddany testowi sprawności fizycznej, badaniu psychologicznemu lub badaniu
psychofizjologicznemu, mającym na celu sprawdzenie jego przydatności i predyspozycji
do służby na tych stanowiskach lub w tych komórkach organizacyjnych.
2. Przeprowadzenie testu i badań, o których mowa w ust. 1, w stosunku do funkcjonariuszy
pełniących służbę lub ubiegających się o podjęcie służby w:
1) Komendzie Głównej Straży Granicznej zarządza Komendant Główny Straży
Granicznej;
[2) oddziale Straży Granicznej albo ośrodku szkolenia Straży Granicznej zarządza
komendant tego oddziału albo ośrodka szkolenia.]
<2) oddziale Straży Granicznej, ośrodku szkolenia Straży Granicznej albo ośrodku
Straży Granicznej zarządza komendant tego oddziału, ośrodka szkolenia albo
ośrodka.>
3. Testami lub badaniami, o których mowa w ust. 1, mogą być, na zarządzenie Komendanta
Głównego Straży Granicznej, objęci również funkcjonariusze kwalifikowani do
skierowania na określone szkolenia, w tym do szkoły podoficerskiej, szkoły chorążych
lub na przeszkolenie specjalistyczne, o którym mowa w art. 55 ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania testu
sprawności fizycznej, badania psychologicznego i badania psychofizjologicznego
mających na celu sprawdzenie przydatności i predyspozycji funkcjonariusza do
służby na określonych stanowiskach służbowych lub w określonych komórkach
organizacyjnych, albo odbycia szkolenia,
2) tryb, warunki i właściwość komórek organizacyjnych do przeprowadzania badań
psychofizjologicznych, o których mowa w art. 31 ust. 1a pkt 5 i art. 44 ust. 3,
3) stanowiska służbowe oraz komórki organizacyjne, w których funkcjonariusze mogą
być poddani badaniom i testom, o których mowa w ust. 1
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zależności od celu badania lub testu, a także terminy ich przeprowadzania, w przypadku
gdy badania lub testy mają charakter okresowy.
Art. 40a.
1. Funkcjonariusza można skierować do wykonywania zadań służbowych polegających na
udzielaniu pomocy Policji, o których mowa w art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.).
2. W przypadku gdy skierowanie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wykonywanie zadań
służbowych w innej miejscowości niż miejscowość pełnienia służby lub poza
terytorialnym zasięgiem działania jednostki organizacyjnej Straży Granicznej, w której
funkcjonariusz pełni służbę, skierowanie następuje na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w
roku kalendarzowym.
[3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie polecenia Komendanta
Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta
ośrodka szkolenia Straży Granicznej. W przypadku wydania polecenia w formie ustnej
funkcjonariusz otrzymuje potwierdzenie tego polecenia na piśmie nie później niż w ciągu
3 dni od dnia jego wydania.]
<3. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie polecenia
Komendanta Głównego Straży Granicznej, komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta ośrodka szkolenia Straży Granicznej albo komendanta
ośrodka Straży Granicznej. W przypadku wydania polecenia w formie ustnej
funkcjonariusz otrzymuje potwierdzenie wydania tego polecenia na piśmie nie
później niż w ciągu 3 dni od dnia jego wydania.>
4. Funkcjonariuszowi skierowanemu do wykonywania zadań służbowych w innej
miejscowości niż miejscowość pełnienia służby przysługują należności z tytułu podróży
służbowych.
Art. 91a.
[1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć oświadczenie
o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską wspólnością majątkową
przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku służbowego lub stosunku pracy,
corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego Straży Granicznej, właściwych
komendantów oddziałów lub komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej.]
<1. Funkcjonariusze oraz pracownicy Straży Granicznej są obowiązani złożyć
oświadczenie o swoim stanie majątkowym, w tym o majątku objętym małżeńską
wspólnością majątkową, przy nawiązywaniu lub rozwiązywaniu stosunku
służbowego lub stosunku pracy, corocznie oraz na żądanie Komendanta Głównego
Straży Granicznej, właściwych komendantów oddziałów Straży Granicznej,
komendantów ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub komendantów ośrodków
Straży Granicznej.>
2. Oświadczenie o stanie majątkowym powinno zawierać informacje o źródłach i wysokości
uzyskanych przychodów, posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach,
uczestnictwie w spółkach cywilnych lub spółkach prawa handlowego, posiadanych
udziałach lub akcjach w tych spółkach, mieniu nabytym od Skarbu Państwa, innej
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w drodze przetargu, mieniu ruchomym, innych prawach majątkowych oraz o
zobowiązaniach pieniężnych. Oświadczenie to powinno również zawierać dane
dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach
prawa handlowego lub w spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej
spółdzielni mieszkaniowej.
3. Oświadczenie o stanie majątkowym coroczne składa się do dnia 31 marca według stanu
na dzień 31 grudnia roku poprzedniego.
[4. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant Główny
Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów lub ośrodków szkolenia Straży
Granicznej oraz osoby przez nich pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do
przeprowadzenia analizy oświadczeń.]
<4. Prawo wglądu do złożonych oświadczeń o stanie majątkowym mają: Komendant
Główny Straży Granicznej, właściwi komendanci oddziałów Straży Granicznej,
ośrodków szkolenia Straży Granicznej lub ośrodków Straży Granicznej oraz osoby
przez nich pisemnie upoważnione w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
analizy oświadczeń.>
5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z zastrzeżeniem ust. 6,
stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji
niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie
informacji niejawnych. Oświadczenie przechowuje się przez okres 10 lat.
6. Oświadczenie o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Straży Granicznej
są publikowane bez ich zgody na właściwych stronach Biuletynu Informacji Publicznej, z
wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numeru PESEL, miejsca
zamieszkania i położenia nieruchomości.
7. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym, sposób analizy ich
zgodności ze stanem faktycznym, a także wzór oświadczenia o stanie majątkowym wraz
z objaśnieniami co do miejsca i terminu jego składania oraz pouczeniem o
odpowiedzialności za podanie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym oraz tryb
publikowania oświadczeń, o których mowa w ust. 6, uwzględniając zakres danych
objętych oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1 i 2.
Art. 136b.
1. Wymierzanie kar dyscyplinarnych, z zastrzeżeniem art. 59, należy do:
[1) komendantów oddziałów, komendantów ośrodków szkolenia oraz kierowników
jednostek organizacyjnych Komendy Głównej;]
<1) komendantów oddziałów Straży Granicznej, komendantów ośrodków
szkolenia Straży Granicznej, komendantów ośrodków Straży Granicznej oraz
kierowników komórek organizacyjnych Komendy Głównej;>
1a) dowódcy kontyngentu Straży Granicznej wydzielonego do realizacji zadań poza
granicami państwa;
2) Komendanta Głównego Straży Granicznej.
2. Wymierzenie kary, o której mowa w art. 136 ust. 1 pkt 9, należy do wyłącznej
właściwości Komendanta Głównego Straży Granicznej.
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których mowa w ust. 1 pkt 1 i 1a, odwołanie przysługuje do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.
4. Od orzeczenia dyscyplinarnego wydanego w pierwszej instancji przez Komendanta
Głównego Straży Granicznej odwołanie przysługuje do ministra właściwego do spraw
wewnętrznych.
5. Na orzeczenie kończące postępowanie dyscyplinarne funkcjonariuszom przysługuje
skarga do sądu administracyjnego.
6. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
przeprowadzania postępowania dyscyplinarnego, przesłanki wymierzania kar, ich
wykonywanie, tryb odwoływania się od kar, a także właściwość przełożonych w
sprawach dyscyplinarnych, uwzględniając zakres władzy dyscyplinarnej przełożonych,
przypadki, w których postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się, czas trwania
postępowania dyscyplinarnego, prawa obwinionego, podstawy zawieszania postępowania
oraz okoliczności jego wznawiania, rodzaje wydanych orzeczeń, a także dokumenty
wymagane w tych sprawach.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW
(Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)
Art. 1.
1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej "ubezpieczeniem", obejmuje, na
zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy:
1) posiadają obywatelstwo polskie lub
[2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt
tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy
lub ochrony uzupełniającej, lub]
<2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub >
3) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przepisy Unii
Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią
inaczej.
2. W ubezpieczeniu wyodrębnia się:
1) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie;
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USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. O ZAWODZIE LEKARZA WETERYNARII I IZBACH
LEKARSKO-WETERYNARYJNYCH (Dz. U. z 2009 r. Nr 93, poz. 767, z późn. zm.)
Art. 1a.
1. Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, zwanych dalej "państwami
członkowskimi", którzy uzyskali w tych państwach, poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te
uznaje się na zasadach określonych w ustawie.
2. Obywatelom państw członkowskich, których kwalifikacje zostały uznane, prawo
wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przysługuje na takich samych zasadach jak osobom, które uzyskały kwalifikacje do jego
wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich rozumie się przez to
także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367) oraz
obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.).]
<3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się
przez to także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich
posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. ...).>

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. O IZBACH APTEKARSKICH (Dz. U. z 2008 r. Nr
136, poz. 856, z późn. zm.)
Art. 1a.
1. Użyte w ustawie określenia oznaczają:
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członkowskie Unii Europejskiej lub państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, lub Konfederację Szwajcarską;
[2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej - obywateli państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120,
poz. 818), cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694 oraz z 2007 r.
Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416), oraz obywateli
polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii Europejskiej;]
<2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043, z późn. zm.), cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, o którym mowa w ustawie z
dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...), oraz obywateli
polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii
Europejskiej;>
3) cudzoziemiec - obywatela państwa innego niż państwo członkowskie Unii
Europejskiej.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "tytule magistra farmacji" należy przez to rozumieć
również "tytuł magistra uzyskany na kierunku farmacja".

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.
2572, z późn. zm.)
Art. 94a.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych
przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych
oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących
obywateli polskich.
1a. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z
nauki i opieki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych na warunkach dotyczących
obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
2. [Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych
szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach
kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach:] <Na warunkach dotyczących
obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych
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placówkach, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach
pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają:>
[1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także
członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;]
<1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także
członkowie ich rodzin posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;>
2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
[3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;]
<3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>
4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;
5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;
6) osoby, którym nadano status uchodźcy oraz członkowie ich rodzin;
7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
<7a) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz
członkowie ich rodzin;>
8) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej oraz członkowie ich rodzin;
9) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);]
<10) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.
1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
12) członkowie rodzin osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy[.]<;>
<13) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.>
2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2:
1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
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(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz.
1367);
[2) pkt 6, 8 i 12 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w
związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu.]
<2) pkt 6, 7a, 8 i 12 – uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób
niepozostające w związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w
przypadku małoletnich osób, o których mowa w pkt 6 i 8, także ich wstępnego w
linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z
prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej.>
[3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać z nauki
w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, o których mowa
w ust. 2:
1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania;
2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę,
zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia
nauczycieli lub placówki;
3) na warunkach odpłatności.]
<3. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 2 mogą korzystać z
nauki w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych,
publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach, publicznych
zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych kolegiach pracowników służb
społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów
zawodowych:
1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania;
2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący
szkołę, zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, przez dyrektora szkoły,
zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki;
3) na warunkach odpłatności.>
<3a. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach,
zakładach kształcenia nauczycieli, kolegiach pracowników służb społecznych oraz
za kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której
mowa w ust. 3 pkt 3, oraz sposób wnoszenia opłat ustala organ prowadzący,
uwzględniając przewidywane koszty kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń
oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej odpłatności.>
4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub
obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki
języka polskiego. Dodatkową naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ
prowadzący szkołę.
4a. Osoby, o których mowa w ust. 4, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę
władającą językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela
przez dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy.
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- 41 4b. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 4, przysługuje także osobom będącym obywatelami
polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają
języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki;
osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej niż przez okres 12
miesięcy.
4c. Osoby, o których mowa w ust. 4 i 4b, mogą korzystać z dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ
prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.
5. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu,
placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w
porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i
kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce
dydaktyczne.
[6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych
przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia nauczycieli i
placówek, uwzględniając w szczególności rodzaje dokumentów potwierdzających
poziom wykształcenia i stan zdrowia, a także sposób kwalifikowania do odpowiedniej
klasy lub na odpowiedni semestr;
2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach policealnych, szkołach
ponadgimnazjalnych dla dorosłych, szkołach artystycznych, zakładach kształcenia
nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat, uwzględniając przewidywane
koszty kształcenia oraz możliwość całkowitego lub częściowego zwolnienia z tej
odpłatności;
3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury kraju
pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b-5, z uwzględnieniem wymiaru godzin
zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i kultury
kraju pochodzenia;
4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w
których stypendium może być obniżone lub zawieszone, kierując się wysokością
świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom na warunkach i w trybie
określonych na podstawie art. 91 ust. 2.]
<6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze
rozporządzenia:
1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek, zakładów
kształcenia nauczycieli oraz na kształcenie ustawiczne w formie
kwalifikacyjnych kursów zawodowych, uwzględniając w szczególności rodzaje
dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób,
a także sposób ich kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni
semestr;
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- 42 2) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć
wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania oraz nauki języka i kultury
kraju pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 4b–5, z uwzględnieniem wymiaru
godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których organizuje się naukę języka i
kultury kraju pochodzenia;
3) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki,
w których stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę
wysokość stypendium Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach
wydanych na podstawie art. 90k.>

USTAWA z dnia 20 czerwca 1992 r. O UPRAWNIENIACH DO ULGOWYCH
PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (Dz. U. z
2012 r. poz. 1138)
Art. 2.
1. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
kolejowego, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci w wieku do 4 lat;
2) umundurowani funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności
służbowych związanych z ochroną granicy państwowej, a także w czasie
konwojowania osób zatrzymanych, służby patrolowej oraz wykonywania czynności
związanych z kontrolą ruchu granicznego;
[2a) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych
związanych z ochroną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szlaków
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym przed przestępczością,
której zwalczanie należy do właściwości Straży Granicznej;]
<2a) funkcjonariusze Straży Granicznej w czasie wykonywania czynności
służbowych związanych z zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej
migracji, realizowanych na szlakach komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
międzynarodowym;>
3) funkcjonariusze celni w czasie wykonywania czynności służbowych kontroli
określonej w rozdziale 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U.
Nr 168, poz. 1323, z późn. zm.);
4) umundurowani funkcjonariusze Policji w czasie konwojowania osób zatrzymanych
lub chronionego mienia, przewożenia poczty specjalnej, służby patrolowej oraz
udzielania pomocy lub asystowania przy czynnościach organów egzekucyjnych;
5) żołnierze Żandarmerii Wojskowej oraz wojskowych organów porządkowych
wykonujący czynności urzędowe patrolowania i inne czynności służbowe w
środkach transportu zbiorowego.
2. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
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dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia.
[2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na
podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży Granicznej w
czasie wykonywania czynności służbowych związanych z ochroną na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej szlaków komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu
międzynarodowym przed przestępczością, której zwalczanie należy do właściwości Straży
Granicznej.]
<2a. Do ulgi 100% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej, pospiesznej, przyspieszonej i ekspresowej, na
podstawie biletów jednorazowych, są uprawnieni funkcjonariusze Straży
Granicznej w czasie wykonywania czynności służbowych związanych z
zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji, realizowanych na szlakach
komunikacyjnych o szczególnym znaczeniu międzynarodowym.>
3. Do ulgi 95% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego, na podstawie biletów jednorazowych, jest uprawniony przewodnik
lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do
samodzielnej egzystencji.
4. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego
autobusowego w komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów
jednorazowych, są uprawnione osoby wymienione w ust. 1, z wyjątkiem osób, o których
mowa w ust. 1 pkt 2a.
5. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
oraz autobusowego są uprawnione następujące osoby:
1) dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne - na podstawie
biletów jednorazowych lub miesięcznych imiennych;
2) jedno z rodziców lub opiekun dzieci i młodzieży dotkniętych inwalidztwem lub
niepełnosprawnych - na podstawie biletów jednorazowych.
Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu
do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki
oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego
ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie
obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego,
domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni
psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus
rehabilitacyjny - i z powrotem.
6. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych, pospiesznych i ekspresowych oraz autobusowego w
komunikacji zwykłej i przyspieszonej, na podstawie biletów jednorazowych, są
uprawnieni żołnierze odbywający niezawodową służbę wojskową, z wyjątkiem służby
okresowej i nadterminowej, oraz osoby spełniające obowiązek tej służby w formach
równorzędnych.
7. Do ulgi 78% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego
w pociągach osobowych i pospiesznych oraz autobusowego w komunikacji zwykłej,
przyspieszonej i pospiesznej, na podstawie biletów jednorazowych, są uprawnione
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samodzielnej egzystencji.

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. O ZAWODACH LEKARZA I LEKARZA DENTYSTY
(Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634, z późn. zm.)
Art. 3.
1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się
przez to również lekarza dentystę.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwie członkowskim Unii Europejskiej, należy przez to
rozumieć również państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz
Konfederację Szwajcarską.
[3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej,
rozumie się przez to także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z
tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043 z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573).]
<3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii
Europejskiej, rozumie się przez to także członków ich rodzin w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz
obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).>
Art. 15.
1. Okres stażu podyplomowego lekarza nie może być krótszy niż 12 miesięcy.
2. Okres stażu podyplomowego lekarza dentysty wynosi 12 miesięcy.
3. (uchylony).
3a. Lekarz odbywający staż podyplomowy wykonuje zawód na podstawie ograniczonego
prawa wykonywania zawodu lekarza albo ograniczonego prawa wykonywania zawodu
lekarza dentysty pod nadzorem lekarza posiadającego specjalizację, o której mowa w art.
64 ust. 1, tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny albo lekarza dentysty
wykonującego zawód przez okres co najmniej 5 lat, zwanego dalej "opiekunem".
3b. Lekarz, o którym mowa w ust. 3a, jest uprawniony do wykonywania zawodu wyłącznie w
miejscu odbywania stażu, z zastrzeżeniem art. 30, oraz w sytuacji gdy prowadzi prace
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wykonywania zawodu. Stażysta jest uprawniony w szczególności do:
1) przedmiotowego i podmiotowego badania pacjenta oraz udzielania porad lekarskich
po konsultacji z opiekunem;
2) wydawania, po konsultacji z opiekunem, zleceń lekarskich;
3) wydawania, po konsultacji z opiekunem, skierowań na badania laboratoryjne oraz
inne badania diagnostyczne, z wyjątkiem badań wymagających metod
diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta;
4) samodzielnego stosowania, na zlecenie opiekuna, metod diagnostycznych i
leczniczych, których praktyczna umiejętność została potwierdzona przez opiekuna;
5) wykonywania wspólnie z opiekunem zabiegów operacyjnych oraz wspólnie
stosowania metod leczniczych i diagnostycznych objętych programem stażu;
6) prowadzenia, pod nadzorem opiekuna, historii choroby i innej dokumentacji
medycznej;
7) udzielania informacji o stanie zdrowia pacjenta, po skonsultowaniu z opiekunem
treści tych informacji;
8) zlecania czynności pielęgnacyjnych;
9) w stanach nagłych do doraźnego podania lub zlecenia podania pacjentowi leków, a
jeżeli są to leki silnie lub bardzo silnie działające - po zasięgnięciu, w miarę
możliwości, opinii jednego lekarza.
3c. Lekarz odbywający staż nie jest uprawniony do wystawiania recept oraz wydania opinii i
orzeczeń lekarskich.
3d. Lekarz, lekarz dentysta odbywa staż podyplomowy na podstawie umowy o pracę,
zawartej na czas określony, w celu przygotowania zawodowego obejmującego realizację
programu stażu podyplomowego, z zastrzeżeniem ust. 7a.
[3e. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na osiedlenie się
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich albo
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż podyplomowy
na zasadach obowiązujących obywateli polskich.]
<3e. Cudzoziemiec niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
któremu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej albo
któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy, odbywa staż
podyplomowy na zasadach obowiązujących obywateli polskich.>
3f. Cudzoziemiec, niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, który
nie spełnia warunków, o których mowa w ust. 3e, może odbyć staż podyplomowy za
zgodą ministra właściwego do spraw zdrowia na zasadach określonych w przepisach o
odbywaniu studiów i uczestniczeniu w badaniach naukowych i szkoleniach przez osoby
niebędące obywatelami polskimi.
4. Organizacja, finansowanie oraz zapewnienie warunków odbywania stażu
podyplomowego przez absolwentów studiów lekarskich i lekarsko-dentystycznych
będących obywatelami polskimi, zamierzających wykonywać zawód na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mających stałe miejsce zamieszkania na obszarze

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 46 województwa, a w przypadku osób będących obywatelami innego niż Rzeczpospolita
Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamierzających odbywać staż na
obszarze tego województwa, jest zadaniem marszałka województwa z zakresu
administracji rządowej.
4a. W roku 2009 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4b. W roku 2010 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4c. W roku 2011 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4d. W roku 2012 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
4e. W roku 2013 środki przeznaczone na sfinansowanie stażu podyplomowego, o którym
mowa w ust. 4, przekazuje marszałkowi województwa minister właściwy do spraw
zdrowia ze środków Funduszu Pracy.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Lekarskiej
określa, w drodze rozporządzenia:
1) ramowe programy i czas trwania stażu podyplomowego lekarza;
2) sposób odbywania i dokumentowania stażu podyplomowego;
3) tryb uznawania równoważności stażu podyplomowego odbytego za granicą w całości
lub w części;
4) (uchylony);
5) (uchylony);
6) wymagania oraz warunki, jakim powinny odpowiadać podmioty lecznicze oraz
indywidualne praktyki lekarskie i indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie, w
których odbywane są staże podyplomowe, oraz sposób dokonywania oceny realizacji
programu stażu przez te podmioty;
7) wysokość wynagrodzenia lekarza stażysty i lekarza dentysty stażysty oraz zasady
finansowania i organizacji stażu podyplomowego.
6. Marszałek województwa w porozumieniu z właściwą okręgową radą lekarską ustala listę
podmiotów uprawnionych do prowadzenia staży podyplomowych.
6a. Okręgowa rada lekarska, w drodze uchwały, w porozumieniu z marszałkiem
województwa, kieruje do odbycia stażu na obszarze swojego działania lekarzy, lekarzy
dentystów, którym przyznała ograniczone prawo wykonywania zawodu i których wpisała
na listę członków izby.
6b. Wojewoda sprawuje nadzór nad odbywaniem stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy
dentystów oraz w zakresie spełniania przez podmioty prowadzące staż wymagań i
warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 6.
6c. Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 6b, jest uprawniony do:
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żądania dokumentacji dotyczącej realizacji programu stażu oraz finansowania;
żądania wyjaśnień dotyczących realizacji programu stażu przez lekarza;
wydawania zaleceń pokontrolnych;
przekazywania informacji dotyczących przeprowadzonej kontroli marszałkowi
województwa oraz okręgowej izbie lekarskiej;
6) wnioskowania do marszałka województwa o skreślenie podmiotu wpisanego na listę,
o której mowa w ust. 6.
6d. Przepisy ust. 1-3d oraz 4-6c stosuje się odpowiednio do osób będących obywatelami
państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
7. Minister Obrony Narodowej, po zasięgnięciu opinii Wojskowej Rady Lekarskiej, ustala
listę podległych sobie podmiotów leczniczych uprawnionych do prowadzenia staży
podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów powołanych do zawodowej służby
wojskowej oraz zapewnia środki finansowe niezbędne do odbycia tych staży.
7a. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 7, odbywa staż podyplomowy na
stanowisku lekarza stażysty lub lekarza dentysty stażysty, na które zostaje wyznaczony
przez właściwy organ wojskowy w porozumieniu z Wojskową Radą Lekarską.
8. W uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw zdrowia może uznać staż
podyplomowy odbyty za granicą za równoważny ze stażem podyplomowym odbytym w
kraju, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. Staż podyplomowy odbyty w państwie członkowskim Unii Europejskiej przez lekarza
będącego obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, minister właściwy do spraw zdrowia uznaje za równoważny w całości
lub w części ze stażem podyplomowym odbytym w Rzeczypospolitej Polskiej.
10. (uchylony).
1)
2)
3)
4)
5)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr
98, poz. 855, z późn. zm.)
Art. 611t.
§ 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub
cudzoziemca kary pozbawienia wolności podlegającej wykonaniu, sąd okręgowy, w
którego okręgu wydano orzeczenie, za zgodą skazanego, może wystąpić o wykonanie
orzeczenia bezpośrednio do właściwego sądu lub innego organu państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale "państwem
wykonania orzeczenia", jeżeli przekazanie orzeczenia do wykonania pozwoli w
większym stopniu zrealizować wychowawcze i zapobiegawcze cele kary.
§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może nastąpić także na wniosek skazanego lub
właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia.
§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, sąd kieruje do właściwego sądu lub innego organu:
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posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu,
2) państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym nie
posiada stałego lub czasowego miejsca pobytu, lecz na podstawie prawomocnej
decyzji będzie do niego wydalony po odbyciu kary lub zwolnieniu z zakładu
karnego,
3) innego państwa wykonania orzeczenia, za zgodą właściwego sądu lub innego
organu tego państwa
- o ile skazany przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie, do
którego skierowano wystąpienie.
§ 4. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, każdorazowo sąd kieruje wyłącznie do jednego
państwa wykonania orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania
orzeczenia może nastąpić jedynie w razie niewykonania albo częściowego wykonania
orzeczenia.
§ 5. Zgoda skazanego na przekazanie nie jest wymagana, w wypadku gdy orzeczenie jest
przekazywane do:
1) państwa wykonania orzeczenia, którego skazany jest obywatelem i w którym
posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu,
[2) państwa wykonania orzeczenia, do którego skazany będzie wydalony po odbyciu
kary lub zwolnieniu z zakładu karnego, na podstawie prawomocnej decyzji o
wydaleniu,]
<2) państwa wykonania orzeczenia, do którego skazany będzie wydalony po
odbyciu kary lub zwolnieniu z zakładu karnego na podstawie prawomocnej
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,>
3) państwa wykonania orzeczenia, do którego skazany zbiegł z obawy przed toczącym
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej postępowaniem karnym lub
obowiązkiem odbycia orzeczonej kary.
§ 6. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu orzeczenia, o którym mowa w §
1, dołącza się zaświadczenie zawierające wszystkie istotne informacje umożliwiające
jego prawidłowe wykonanie. Odpis orzeczenia wraz z odpisem zaświadczenia
przekazuje się Ministrowi Sprawiedliwości.
§ 7. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na język urzędowy państwa wykonania
orzeczenia albo na inny język wskazany przez to państwo.
§ 8. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia, o którym mowa w § 6, może
nastąpić również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania
danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych dokumentów. Na
żądanie właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd
przekazuje odpis orzeczenia oraz oryginał zaświadczenia.
§ 9. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania
orzeczenia sąd może również zwracać się do właściwych jednostek organizacyjnych
Europejskiej Sieci Sądowej.
§ 10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o
którym mowa w § 6, zawierając w nim szczegółowe informacje dotyczące
przekazanego do wykonania orzeczenia, mając na uwadze konieczność udostępnienia
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podjęcie prawidłowej decyzji w przedmiocie wykonania orzeczenia.

USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. O POŻYCZKACH I KREDYTACH STUDENCKICH (Dz.
U. Nr 108, poz. 685, z późn. zm.)
Art. 6.
1. Pożyczki studenckie i kredyty studenckie mogą otrzymać studenci, którzy są obywatelami
polskimi, z zastrzeżeniem ust. 3, i rozpoczęli studia przed ukończeniem 25 roku życia.
2. Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki studenckiej lub kredytu studenckiego mają
studenci o niskich dochodach na osobę w rodzinie.
3. Warunku posiadania obywatelstwa polskiego nie stosuje się, jeżeli odrębne przepisy lub
umowy międzynarodowe stanowią inaczej, a także wobec:
[1) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;]
<1) cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;>
2) cudzoziemców posiadających status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców korzystających z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) pracowników migrujących, będących obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członków ich rodzin, jeżeli mieszkają
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[5) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art.
53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);
7) cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;]
<5) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) cudzoziemców, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art.
159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);
7) cudzoziemców, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>
8) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
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ich rodzin, posiadających prawo stałego pobytu.

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. O SYSTEMIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
(Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.)
Art. 50.
1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest
zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r.
informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o
których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku,
zwaną dalej "informacją o stanie konta".
1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość:
1) zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu
obliczony;
2) hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2;
2a) zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a, składek i odsetek za
zwłokę ogółem, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku;
3) składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających
odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na
subkoncie, o którym mowa w art. 40a:
a) należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek,
b) wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz
osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność
- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące;
4) składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych;
5) składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których
mowa w art. 40a ust. 4.
1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia
poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat.
1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości:
1) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w
art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym
mowa w ust. 1d i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz
2) hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za
każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była
ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej
kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez
wyrażony w miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu.
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którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie
więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości
hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a
także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat.
1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym
mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o
ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz
kolejnych pięciu lat.
1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b,
któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się
hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie
konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji
ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów.
1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego
członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje
nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z
prawa do okresowej emerytury kapitałowej.
2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się:
1) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według
zasad określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie
dalsze trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w
art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa
w ust. 1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w
wieku przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla
tego wieku;
2) w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według
zasad określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa
w ust. 1, i kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o
kwotę hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze
trwanie życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24
ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust.
1d i 1e, a wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku
przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego
wieku.
2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i
rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia
ostatniego roku.
2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji
podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10.
2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż
jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do
korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał
jako ostatnie.
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Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania
lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z
Centralnej Bazy Danych RCI PESEL.
2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem
składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne
składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej
wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu,
wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z
ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących
dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych".
2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie
rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania.
2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest
zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z
ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia
przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f.
2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych
oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we
wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające
wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię
informacji, o której mowa w ust. 2f.
2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie
później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później
niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h.
2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być
udowadniana zeznaniami świadków.
2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną
niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na
ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są:
1) błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu
wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika
składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych
dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na
koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe,
albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub
brakujących dokumentów;
2) błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji
rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych
danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty
albo brakujących dokumentów.
2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których
mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o
stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego
nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi
określonych w ustawie.
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mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia:
1) uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w
drodze decyzji;
2) otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w
drodze kontroli.
2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub
brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty
danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek,
koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami
społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty.
2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem
składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie
zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub
zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości.
[3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie
płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom,
prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom
sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej,
powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, z
uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.]
<3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na
koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom,
prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, komornikom
sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn.
zm.), Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej,
powiatowym centrom pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru Finansowego oraz
wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych
postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony
danych osobowych.>
4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i
płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust.
5 i 6.
5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1,
dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek
zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na
koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu.
6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek
ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać:
1) w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko
ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1;
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lub nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1
pkt 2.
8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust.
7. W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w
ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są
niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy.
[9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie
sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym, Państwowej
Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom
pomocy rodzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, a także w zakresie niezbędnym do
realizacji świadczeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.]
<9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie
sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podatkowym,
Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej,
powiatowym centrom pomocy rodzinie, Komisji Nadzoru Finansowego oraz
wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych
postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta –
w zakresie niezbędnym do realizacji świadczeń rodzinnych.>
10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład
za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając
ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności:
1) koszty wyszukania informacji;
2) koszty sporządzenia zaświadczenia.
10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom
sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że
przepisy odrębne stanowią inaczej. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty pobieranej przez Zakład
za udzielenie informacji komornikom sądowym oraz tryb jej pobierania, uwzględniając
ponoszone przez Zakład koszty związane z udzielaniem informacji, a w szczególności:
1) koszty wyszukania informacji;
2) koszty sporządzenia zaświadczenia.
11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej
Inspekcji Pracy:
1) wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do
ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca
ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego
wykaz dotyczy oraz
2) dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego
wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy.
12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują:
1) numer NIP;
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3)
4)
5)

numer REGON;
numer PESEL;
kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD);
serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie
nadano numeru NIP, REGON lub jednego z nich;
6) nazwę skróconą;
7) imię i nazwisko;
8) adres siedziby;
9) adres do korespondencji;
10) adres miejsca prowadzenia działalności;
11) liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych;
12) obywatelstwo cudzoziemca;
13) tytuł ubezpieczenia cudzoziemca.
13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują:
1) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości;
2) numer PESEL, jeżeli został nadany;
3) imię i nazwisko, datę urodzenia;
4) obywatelstwo;
5) płeć;
6) adres zameldowania;
7) adres zamieszkania;
8) adres do korespondencji;
9) kod tytułu ubezpieczenia;
10) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych;
11) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych;
12) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania
ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych;
13) wymiar czasu pracy;
14) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę
opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji
Pracy.

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O REPATRIACJI (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z
późn. zm.)
Art. 2.
Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o:
1) konsulu - oznacza to konsula w rozumieniu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o
funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823);
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pozostającego pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z małżonków;
[3) karcie pobytu - oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochronę
uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej.]
<3) karcie pobytu – oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał
zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupełniającą, zgodę
na pobyt ze względów humanitarnych lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej
Polskiej.>
Rozdział 2
[Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji i udzielanie zezwoleń na osiedlenie się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla członków najbliższej rodziny repatrianta]
<Nabycie obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji i udzielanie zezwoleń na pobyt
stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członkom najbliższej rodziny repatrianta>
Art. 15.
[1. Małżonkowi wnioskodawcy, który nie jest osobą polskiego pochodzenia, zamierzającemu
osiedlić się wspólnie z wnioskodawcą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się
zezwolenia na osiedlenie się.]
<1. Małżonkowi wnioskodawcy, niebędącemu osobą polskiego pochodzenia,
zamierzającemu osiedlić się wspólnie z wnioskodawcą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, udziela się zezwolenia na pobyt stały.>
2. W przypadku braku zgody, o której mowa w art. 7, do małoletniego pozostającego pod
władzą rodzicielską repatrianta oraz małoletniego dziecka współmałżonka pozostającego
pod jego władzą rodzicielską stosuje się przepis ust. 1.
[3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się małżonka wnioskodawcy, o którym
mowa w ust. 1, oraz małoletniego, o którym mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o
wydanie wizy krajowej w celu repatriacji.
4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Szefem Urzędu", udziela lub
odmawia udzielenia zezwolenia na osiedlenie się osobom, o których mowa w ust. 1 i 2,
oraz wydaje kartę pobytu.
5. Do udzielenia zezwolenia na osiedlenie się stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 5
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175).]
<3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały małżonka wnioskodawcy, o którym
mowa w ust. 1, oraz małoletniego, o którym mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o
wydanie wizy krajowej w celu repatriacji.
4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, udziela lub
odmawia udzielenia zezwolenia na pobyt stały osobom, o których mowa w ust. 1 i 2,
oraz wydaje kartę pobytu.
5. Do udzielenia zezwolenia na pobyt stały stosuje się przepisy działu VI ustawy z dnia
8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).>
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karty pobytu i o jej odzyskaniu.
Art. 16.
1. Za repatrianta może być uznana osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest polskiego pochodzenia;
2) przed dniem wejścia w życie ustawy zamieszkiwała na stałe na terytorium, o którym
mowa w art. 9;
3) nie zachodzą wobec niej okoliczności, o których mowa w art. 8;
[4) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z pobieraniem nauki w
szkole wyższej na podstawie przepisów o podejmowaniu i odbywaniu studiów przez
osoby niebędące obywatelami polskimi;]
<4) przebywała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w art. 144 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach;>
5) złoży wniosek do wojewody w terminie 12 miesięcy od ukończenia szkoły wyższej.
2. Organem właściwym do wydania decyzji o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa
w ust. 1, jest wojewoda właściwy ze względu na zamierzone miejsce osiedlenia się tej
osoby.
3. Osoba, o której mowa w ust. 1, nabywa obywatelstwo polskie z dniem, w którym decyzja
o uznaniu za repatrianta stała się ostateczna.
4. Decyzja o uznaniu za repatrianta osoby, o której mowa w ust. 1, powoduje, że przy
ustalaniu prawa tej osoby do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz ich wysokości w
Rzeczypospolitej Polskiej okresy zatrudnienia za granicą uwzględnia się jako okresy
składkowe.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy tryb postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 41 ust.
1 i 2, wzór wniosku o uznanie za repatrianta oraz wymagane dokumenty.
Art. 32.
Konsul prowadzi rejestr złożonych wniosków i decyzji wydanych w sprawach:
1) wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
[2) udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla
członków najbliższej rodziny repatrianta.]
<2) udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
członkom najbliższej rodziny repatrianta.>
Art. 33.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi centralny rejestr wniosków, decyzji
i postanowień wydanych w sprawach:
1) wydania wizy krajowej w celu repatriacji;
2) uznania za repatrianta;
3) udzielenia pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa.
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sprawach udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
dla członków najbliższej rodziny repatrianta.]
<2. Szef Urzędu prowadzi centralny rejestr wniosków, decyzji i postanowień wydanych
w sprawach udzielenia zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej członkom najbliższej rodziny repatrianta.>
[Art. 34.
Dane zawarte w rejestrach i ewidencjach mogą być przetwarzane i udostępniane za
pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych.]
<Art. 34.
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w art.
33, stosuje się odpowiednio przepisy art. 453–459 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach.>

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH
ARCHITEKTÓW, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ URBANISTÓW (Dz. U. z
2013 r. poz. 932)
Art. 4a.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o państwach członkowskich rozumie się przez to państwa
członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
[2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich rozumie się przez to
obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także członków ich rodzin w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn.
zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn. zm.).]
<2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się
przez to obywateli państw członkowskich, o których mowa w ust. 1, a także
członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).>
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USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. O RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. z 2011
r. Nr 155, poz. 925)
Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) sprawach własności przemysłowej - rozumie się przez to:
a) uzyskiwanie, zachowywanie, wykonywanie oraz dochodzenie praw
odnoszących się do przedmiotów własności przemysłowej, w szczególności
wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz topografii
układów scalonych, a także znaków towarowych, nazw handlowych i oznaczeń
geograficznych,
b) zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
2) państwach członkowskich - rozumie się przez to państwa członkowskie Unii
Europejskiej, Konfederację Szwajcarską oraz państwa członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym;
3) obywatelach państw członkowskich - rozumie się przez to:
a) obywateli państw członkowskich oraz członków ich rodzin w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043, z późn. zm.),
[b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z
późn. zm.);]
<b) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
4) usługach transgranicznych - rozumie się przez to tymczasowe i okazjonalne
wykonywanie czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej
przez osoby, o których mowa w pkt 3, uprawnione do wykonywania tych czynności
w państwie członkowskim;
5) państwie macierzystym - rozumie się przez to państwo członkowskie, w którym
osoba wykonująca czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej
uzyskała uprawnienia do wykonywania tych czynności.
2. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) Urzędzie Patentowym - rozumie się przez to Urząd Patentowy Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) samorządzie - rozumie się przez to Polską Izbę Rzeczników Patentowych.
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USTAWA z dnia 22 czerwca 2001 r. O WYKONYWANIU DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE WYTWARZANIA I OBROTU MATERIAŁAMI
WYBUCHOWYMI, BRONIĄ, AMUNICJĄ ORAZ WYROBAMI I TECHNOLOGIĄ O
PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017)
Art. 8.
1. Koncesji udziela się:
1) osobie fizycznej, która:
a) posiada obywatelstwo:
– polskie,
– innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji
Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
[– innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich albo na zasadzie wzajemności, o
ile umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie
stanowią inaczej,]
<– innego państwa, jeżeli otrzymała na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej albo na zasadzie wzajemności, o ile
umowy międzynarodowe ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską nie
stanowią inaczej,>
b) ukończyła 25 lat, albo 21 lat - w przypadku rusznikarzy,
c) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
d) udokumentowała przygotowanie zawodowe do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu
wojskowym lub policyjnym,
e) ma pełną zdolność do czynności prawnych,
f) nie wykazuje zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19
sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr z 2011 r. Nr 231,
poz. 1375) oraz istotnych zaburzeń funkcjonowania psychologicznego,
g) nie była skazana prawomocnym orzeczeniem za umyślne przestępstwo lub
umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne wykroczenie skarbowe,
h) nie jest objęta toczącym się przeciwko niej postępowaniem w sprawach o
umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub umyślne
wykroczenie skarbowe;
2) przedsiębiorcy innemu niż osoba fizyczna, jeżeli co najmniej dwie osoby będące
członkami organu zarządzającego przedsiębiorstwa albo członek organu
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działalnością określoną w koncesji prokurent lub pełnomocnik spełniają warunki
określone w pkt 1, z tym że warunek, o którym mowa w pkt 1 lit. g i h, dotyczy także
wspólników spółki, członków organu zarządzającego, prokurentów oraz
udziałowców lub akcjonariuszy posiadających co najmniej 20% udziałów lub akcji.
2. Koncesji udziela się przedsiębiorcy, który:
1) nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego przez
Krajowy Rejestr Sądowy;
2) udokumentował możliwość spełnienia warunków technicznych i organizacyjnych,
zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności gospodarczej objętej
koncesją poprzez dołączenie opinii, o których mowa w art. 9.
3. Wymóg, o którym mowa w:
1) ust. 1 pkt 1 lit. c - nie dotyczy rusznikarzy;
2) ust. 2 pkt 2 - nie dotyczy przedsiębiorcy wykonującego pośrednictwo lub obrót bez
prawa magazynowania.
4. Potwierdzeniem przygotowania zawodowego do wykonywania lub kierowania
działalnością gospodarczą w zakresie, o którym mowa w art. 6 ust. 1, jest odbycie
szkolenia na koszt osoby szkolącej się.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA
TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 680)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
[1) areszt w celu wydalenia - areszt w celu wydalenia w rozumieniu ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r.
poz. 589);]
<1) areszt dla cudzoziemców – areszt dla cudzoziemców w rozumieniu ustawy z
dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
2) (uchylony);
3) (uchylony);
[4) cudzoziemiec - cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach;]
<4) cudzoziemiec – cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach;>
4a) dane biometryczne - wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych pobrane w celu
umieszczenia w dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej w
formie elektronicznej;
5) dokument podróży - dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany przez organ państwa
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przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym;
6) 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);
[7) karta pobytu - dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany;]
<7) karta pobytu – dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na
pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt ze
względów humanitarnych lub status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej;>
8) Konwencja Genewska - Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w
Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516);
9) kraj pochodzenia - państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku
cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada
obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje;
9a) małoletni bez opieki - małoletniego cudzoziemca, który przybywa lub przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych
za niego zgodnie z prawem lub zwyczajem;
9b) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne państwo,
które stosuje rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r.
ustanawiające kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego, które jest
odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl złożonego w jednym z Państw
Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003,
str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 109), zwane dalej
"rozporządzeniem Rady (WE) nr 343/2003";
9c) przesiedlenie - przeniesienie z kraju trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uchodźcy mandatoryjnego w celu nadania mu na tym terytorium statusu
uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
9d) relokacja - przemieszczenie z państwa członkowskiego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca objętego ochroną międzynarodową w
ramach podziału odpowiedzialności i solidarności między państwami
członkowskimi;
[10) strzeżony ośrodek - strzeżony ośrodek w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach;]
<10) strzeżony ośrodek – strzeżony ośrodek w rozumieniu ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o cudzoziemcach;>
11) (uchylony);
12) uchodźca mandatoryjny - cudzoziemca uznanego za uchodźcę przez Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, zgodnie z jego
mandatem wynikającym z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców zatwierdzonego
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dnia 14 grudnia 1950 r.
Art. 3.
1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się ochrony przez:
1) nadanie statusu uchodźcy;
1a) udzielenie ochrony uzupełniającej;
2) udzielenie azylu;
[3) udzielenie zgody na pobyt tolerowany;]
4) udzielenie ochrony czasowej.
2. Każdy wniosek cudzoziemca o udzielenie ochrony rozpatruje się jako wniosek o nadanie
statusu uchodźcy, chyba że cudzoziemiec wyraźnie ubiega się o udzielenie azylu lub
żądanie ochrony wynika z wydanego przez sąd orzeczenia o niedopuszczalności wydania
cudzoziemca albo z rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o odmowie jego wydania.
Art. 9.
Dane cudzoziemca, na podstawie których jest możliwe ustalenie, że:
[1) postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu lub zgody na pobyt
tolerowany wobec cudzoziemca jest w toku lub zakończyło się,]
<1) postępowanie o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu wobec
cudzoziemca jest w toku lub zakończyło się,>
2) cudzoziemcowi nadano lub odmówiono nadania statusu uchodźcy,
[3) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia azylu lub zgody na pobyt
tolerowany,]
<3) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia azylu,>
4) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia ochrony uzupełniającej
- nie mogą być udostępniane władzom oraz instytucjom publicznym kraju jego pochodzenia.
Art. 28.
1. Wniosek składa się do Szefa Urzędu za pośrednictwem komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, zwanych dalej "organami
przyjmującymi wniosek". Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa
wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.
2. Wnioskodawca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa wniosek
za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego terytorialnym
zasięgiem działania m.st. Warszawę.
3. Wnioskodawca, który nie posiada dokumentów uprawniających do przekroczenia
granicy, składa wniosek podczas kontroli granicznej, za pośrednictwem komendanta
placówki Straży Granicznej.
[4. Wnioskodawca, który przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia,
areszcie śledczym lub zakładzie karnym, składa wniosek za pośrednictwem komendanta
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strzeżonego ośrodka, aresztu w celu wydalenia, aresztu śledczego lub zakładu karnego.]
<4. Wnioskodawca, który przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
cudzoziemców, areszcie śledczym lub zakładzie karnym, składa wniosek za
pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki
Straży Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę
strzeżonego ośrodka, aresztu dla cudzoziemców, aresztu śledczego lub zakładu
karnego.>
Art. 33.
1. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy powoduje z mocy prawa:
1) unieważnienie wizy krajowej,
[2) wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
3) wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu do dnia doręczenia cudzoziemcowi
decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy]
- wydanych wnioskodawcy i osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje.
[2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy krajowej oraz wygaśnięcie
decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
dokumentach podróży wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.]
<2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy krajowej w
dokumentach podróży wnioskodawcy i osoby, w której imieniu wnioskodawca
występuje.>
3. W toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy:
1) nie wydaje się i nie przedłuża wizy;
[2) nie wydaje się decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
3) nie wydaje się decyzji o wydaleniu.]
[4. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy wnioskodawca
złożył kolejny wniosek, z tym że Szef Urzędu może wstrzymać wykonanie decyzji o
wydaleniu do dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie
statusu uchodźcy, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony, nie jest to sprzeczne z
interesem społecznym i złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu opóźnienia
wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia lub zakłócenia wykonania takiej decyzji.
5. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu powinien zawierać uzasadnienie
istnienia słusznego interesu wnioskodawcy we wstrzymaniu jej wykonania.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć wraz z kolejnym wnioskiem o nadanie
statusu uchodźcy, za pośrednictwem organu przyjmującego, a w przypadku gdy decyzja o
wydaleniu została wydana po złożeniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy bezpośrednio do Szefa Urzędu.
7. Wydanie decyzji w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o wydaleniu powinno
nastąpić w terminie 5 dni od dnia przekazania wniosku w tej sprawie przez organ
przyjmujący lub od dnia otrzymania wniosku złożonego bezpośrednio do Szefa Urzędu.
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może zwrócić się do tego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni od
dnia doręczenia decyzji.
9. Szef Urzędu może zmienić lub uchylić decyzję w sprawie wstrzymania wykonania decyzji
o wydaleniu w każdym czasie w razie zmiany okoliczności.
10. Decyzja o wstrzymaniu wykonania decyzji o wydaleniu wygasa z mocy prawa w dniu
doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
wszczętej na kolejny wniosek, o którym mowa w ust. 4.]
<4. Szef Urzędu może wstrzymać wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu do dnia doręczenia wnioskodawcy decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie
statusu uchodźcy, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony, nie jest to
sprzeczne z interesem społecznym i złożenie kolejnego wniosku nie nastąpiło w celu
opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu.
5. Wniosek o wstrzymanie wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
powinien zawierać uzasadnienie istnienia słusznego interesu wnioskodawcy we
wstrzymaniu jej wykonania.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 5, należy złożyć za pośrednictwem organu
przyjmującego, a w przypadku gdy decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu została wydana po złożeniu kolejnego wniosku o nadanie statusu uchodźcy
 bezpośrednio do Szefa Urzędu.
7. Wydanie postanowienia w sprawie wstrzymania wykonania decyzji o zobowiązaniu
cudzoziemca do powrotu powinno nastąpić w terminie 5 dni od dnia przekazania
wniosku w tej sprawie przez organ przyjmujący lub od dnia otrzymania wniosku
złożonego – bezpośrednio do Szefa Urzędu.
8. Strona niezadowolona z postanowienia Szefa Urzędu w sprawie wstrzymania decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu może zwrócić się do tego organu o
ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 5 dni od dnia doręczenia postanowienia.
9. Szef Urzędu może zmienić lub uchylić postanowienie wstrzymujące wykonanie
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w każdym czasie w razie zmiany
okoliczności.
10. Postanowienie wstrzymujące wykonanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu wygasa z mocy prawa w dniu doręczenia cudzoziemcowi decyzji
ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy wszczętej na kolejny wniosek, o
którym mowa w ust. 4.>
Art. 34.
1. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, który:
1) podał inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed prześladowaniem z powodu
rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej
grupy społecznej, lub ryzyko doznania poważnej krzywdy albo nie podał żadnych
informacji o okolicznościach związanych z obawą przed prześladowaniem lub
ryzykiem doznania poważnej krzywdy,
2) pochodzi z bezpiecznego kraju pochodzenia, znajdującego się na wspólnej
minimalnej liście państw trzecich, które państwa członkowskie uznają za bezpieczne
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Europejskiej, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, i istnieją okoliczności, o
których mowa w ust. 3,
3) wprowadził organ rozpatrujący wniosek w błąd przez zatajenie informacji lub
dokumentów albo przedstawienie fałszywych informacji lub dokumentów o istotnym
znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy,
4) złożył inny wniosek o nadanie statusu uchodźcy, w którym podał inne dane
osobowe,
5) przedstawił niespójne, sprzeczne, nieprawdopodobne lub niewystarczające
wyjaśnienia na potwierdzenie faktu prześladowania,
[6) złożył wniosek w celu opóźnienia wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia lub
zakłócenia wykonania takiej decyzji,]
<6) złożył wniosek w celu opóźnienia lub zakłócenia wykonania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,>
7) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego lub był z
tego powodu w przeszłości wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
- rozpatruje się w pierwszej kolejności jako wniosek oczywiście bezzasadny.
2. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy wniosek jest
oczywiście bezzasadny zgodnie z ust. 1, prowadzi się według zasad określonych w
ustawie, z tym że:
1) wnioskodawcy, który podał inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed
prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub
przynależności do określonej grupy społecznej, lub ryzyko doznania poważnej
krzywdy albo nie podał żadnych informacji o okolicznościach związanych z obawą
przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy, nie przesłuchuje
się, chyba że wnioskodawca jest małoletnim bez opieki;
2) wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;
3) w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy wskazuje się, że wniosek był
rozpatrywany jako wniosek oczywiście bezzasadny;
4) odwołanie od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy wnosi się w terminie 5
dni od dnia jej doręczenia;
5) rozpoznanie odwołania od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy następuje w
pierwszej kolejności w składzie jednoosobowym.
3. Państwo znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest bezpiecznym dla
wnioskodawcy krajem pochodzenia, jeżeli wnioskodawca posiada obywatelstwo tego
państwa lub jest bezpaństwowcem i uprzednio stale zamieszkiwał w tym państwie oraz
nie podał żadnych poważnych podstaw do nieuznawania tego państwa za bezpieczny kraj
pochodzenia w jego szczególnej sytuacji i w związku ze spełnianiem przez niego
warunków do nadania statusu uchodźcy.
Art. 37.
1. Wnioskodawca jest obowiązany:
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szczególności dotyczące jego wieku, pochodzenia, tożsamości, obywatelstwa,
krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków, trasy
podróży oraz powodów złożenia wniosku;
2) udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane w uzasadnieniu
wniosku;
3) przekazać do depozytu Szefowi Urzędu swój dokument podróży oraz dokument
podróży osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, za pośrednictwem
organu przyjmującego wniosek;
3a) stawić się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ
przyjmujący wniosek;
4) stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu przesłuchania
lub złożenia wyjaśnień;
5) zawiadomić o każdej zmianie swojego miejsca pobytu i miejsca pobytu osoby, w
imieniu której wnioskodawca występuje;
6) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia doręczenia decyzji
ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.
1a. Przepisu ust. 1 pkt 3a nie stosuje się do cudzoziemca, o którym mowa w art. 70 ust. 2.
[2. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się, w przypadku gdy cudzoziemiec złożył kolejny
wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a Szef Urzędu nie wstrzymał wykonania decyzji o
wydaleniu.
3. Wnioskodawca, który składa wniosek podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
osiedlenie się, jest obowiązany przekazać dokument podróży do depozytu Szefowi Urzędu
w dniu, w którym zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na
osiedlenie się utraci ważność lub zostanie cofnięte.]
<2. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się, w przypadku gdy cudzoziemiec złożył kolejny
wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a Szef Urzędu nie wstrzymał wykonania
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
3. Wnioskodawca, który składa wniosek podczas pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia
na pobyt stały, jest obowiązany przekazać dokument podróży do depozytu Szefowi
Urzędu w dniu, w którym zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie na pobyt
stały utraci ważność lub zostanie cofnięte.>
Art. 38.
1. Po zakończeniu postępowania decyzją ostateczną cudzoziemiec odbiera osobiście
dokument podróży w siedzibie Szefa Urzędu.
2. W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentu podróży z powodu choroby,
niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody albo w razie korzystania
z pomocy w dobrowolnym powrocie, odbioru dokumentu podróży może dokonać
pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do odbioru dokumentu.
[3. W przypadku wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przekazania na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, odbiór dokumentu
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następuje wydalenie lub przekazanie, albo w porcie lotniczym lub morskim tego
państwa.]
<3. W przypadku przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu lub przekazania cudzoziemca na podstawie rozporządzenia (WE) nr
343/2003 odbiór dokumentu podróży następuje w placówce Straży Granicznej albo
na granicy państwa, do którego następuje doprowadzenie lub przekazanie, albo w
porcie lotniczym lub morskim tego państwa.>
4. Dokument podróży nieodebrany przez cudzoziemca przechowuje Szef Urzędu.
Art. 45.
[1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie zamierza nadać cudzoziemcowi status uchodźcy
lub udzielić mu ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany, zwraca się do
Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych
organów, o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3
lub ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 lub w art. 97 ust. 1a.]
<1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie zamierza nadać cudzoziemcowi status
uchodźcy lub udzielić mu ochrony uzupełniającej, zwraca się do Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o
przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w której imieniu
wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1
pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub 3.>
2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy przekazują informacje, o
których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie.
3. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 2, nie przekażą informacji w terminie 30 dni, uznaje
się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3, może być
przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji
zawiadamia organ prowadzący postępowanie.
[Art. 48.
1. W przypadku gdy wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje,
odmawia się nadania statusu uchodźcy, w decyzji orzeka się ponadto o udzieleniu:
1) ochrony uzupełniającej z przyczyn, o których mowa w art. 15, jeżeli nie sprzeciwiają
się temu okoliczności określone w art. 20, albo
2) zgody na pobyt tolerowany z przyczyn, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub 1a,
jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające udzielenie ochrony uzupełniającej i nie
sprzeciwiają się temu okoliczności określone w art. 97 ust. 1a.
2. Jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające udzielenie ochrony uzupełniającej albo
zgody na pobyt tolerowany, w decyzji, w której odmawia się nadania statusu uchodźcy
wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, orzeka się o ich
wydaleniu, z wyłączeniem przypadku gdy cudzoziemiec:
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zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, prawo
pobytu lub prawo pobytu stałego, zgodnie z ustawą 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.), lub zgodę na pobyt tolerowany;
2) jest tymczasowo aresztowany, odbywa karę pozbawienia wolności lub stosuje się
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
decyzji o wydaleniu, która nie została wykonana;
4) jest małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich.
3. Do postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, w części dotyczącej orzeczenia o
wydaleniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.
4. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30
dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu uchodźcy, w
przypadku gdy:
1) decyzja zawiera orzeczenie o wydaleniu;
2) obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika z wcześniejszej
decyzji o wydaleniu, która nie została wykonana, a decyzja o odmowie nadania
statusu uchodźcy nie zawiera orzeczenia o udzieleniu ochrony uzupełniającej albo
zgody na pobyt tolerowany.
5. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, cudzoziemiec
powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu, termin ten ulega
przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien wyjechać z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.]
<Art. 48.
W przypadku gdy wnioskodawcy lub osobie, w której imieniu wnioskodawca występuje,
odmawia się nadania statusu uchodźcy, w decyzji orzeka się ponadto o udzieleniu
ochrony uzupełniającej z przyczyn, o których mowa w art. 15, jeżeli nie sprzeciwiają się
temu okoliczności określone w art. 20.>
<Art.48a.
Organ, który wydał cudzoziemcowi decyzję o umorzeniu postępowania lub o odmowie
nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, informuje o tym organ Straży
Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, gdy decyzja w tej
sprawie stanie się ostateczna.>
[Art. 49.
Organ administracji, który w pierwszej instancji wydał decyzję o wydaleniu, której wykonanie
zostało wstrzymane na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 lub ust. 4, stwierdza jej wygaśnięcie,
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ostateczna.]
Art. 67.
[1. Małoletniego bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, udzielenia
ochrony uzupełniającej i zgody na pobyt tolerowany, pozostawia się w placówce
opiekuńczo-wychowawczej do czasu przekazania go organom lub organizacjom kraju
pochodzenia, do których zadań statutowych należą sprawy małoletnich.]
<1. Małoletniego bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy i
udzielenia ochrony uzupełniającej, pozostawia się w placówce opiekuńczowychowawczej do czasu przekazania go organom lub organizacjom kraju
pochodzenia, do których zadań statutowych należą sprawy małoletnich.>
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu małoletniego bez opieki w
placówce opiekuńczo-wychowawczej i koszty opieki medycznej są finansowane z
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży
Granicznej.
3. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 2 nie obejmują kosztów określonych w
przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z
2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723).
Art. 70.
1. Wnioskodawcy oraz osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zapewnia się
pomoc socjalną i opiekę medyczną oraz można zapewnić:
1) pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu, zwaną
dalej "pomocą w dobrowolnym powrocie";
2) pomoc w przypadku przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który:
1) korzysta z ochrony uzupełniającej,
[2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt
tolerowany]
<2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na
pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany>
- po upływie okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1;
[3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;]
<3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej;>
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5) przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;
6) jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.
3. Wniosek cudzoziemca, o którym mowa w ust. 2, o udzielenie pomocy socjalnej,
medycznej lub w dobrowolnym powrocie pozostawia się bez rozpoznania.
4. (uchylony).
5. (uchylony).
Art. 72.
1. Świadczenie pieniężne może przysługiwać, w przypadku gdy wymagają tego względy
organizacyjne albo jest to niezbędne do:
1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi, z uwzględnieniem szczególnej sytuacji
samotnych kobiet;
2) ochrony porządku publicznego;
3) ochrony i utrzymania więzi rodzinnych;
[4) przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza ośrodkiem,
po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo decyzji o odmowie nadania
statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt
tolerowany.]
<4) przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza
ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo decyzji o
odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony
uzupełniającej.>
2. Świadczenie pieniężne nie przysługuje za okres, kiedy cudzoziemiec przebywał poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Decyzję w sprawie udzielania świadczenia pieniężnego wydaje, na wniosek cudzoziemca
lub z urzędu, Szef Urzędu.
4. Szef Urzędu stwierdza wygaśnięcie decyzji w sprawie udzielania świadczenia
pieniężnego, w przypadku gdy:
1) ustały okoliczności, które uzasadniały jej udzielanie;
2) istnieją okoliczności, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3-6;
3) cudzoziemiec mimo otrzymywania świadczenia pieniężnego nadal przebywa w
ośrodku.
5. Szef Urzędu orzeka w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzielaniu
świadczenia pieniężnego o przywróceniu pomocy udzielanej w ośrodku, gdy
cudzoziemiec jest uprawniony do otrzymywania pomocy socjalnej.
6. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzielaniu świadczenia pieniężnego nadaje
się rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 74.
1. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie:
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cudzoziemca w ośrodku, z tym że w sytuacjach szczególnych, związanych z
zagrożeniem życia lub zdrowia cudzoziemca, opieka medyczna przysługuje od dnia
złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu uchodźcy;
2) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu
uchodźcy albo przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o
umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie w sprawie nadania statusu
uchodźcy zostało umorzone.
2. Pomocy socjalnej i opieki medycznej nie udziela się po upływie:
1) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania, w
przypadku gdy postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy zostało umorzone;
[2) terminu wykonania obowiązku opuszczenia przez cudzoziemca terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy,
udzielenia ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;]
<2) terminu wykonania obowiązku opuszczenia przez cudzoziemca terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji o odmowie nadania statusu
uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;>
3) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w pozostałych przypadkach.
3. Okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłużeniu do dnia, w
którym cudzoziemiec powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w sposób
zorganizowany przez Szefa Urzędu, w przypadku:
1) gdy cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego
powrotu;
2) przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za
rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady
(WE) nr 343/2003.
4. Jeżeli w stosunku do małżonków lub ich małoletnich dzieci, przebywających w ośrodku,
toczą się odrębne postępowania w sprawach nadania statusu uchodźcy, okresy pomocy
udzielanej małżonkom i ich małoletnim dzieciom kończą się jednocześnie z upływem
okresu udzielania pomocy, który jest dłuższy.
Art. 75.
[1. Pomoc w dobrowolnym powrocie można zapewnić cudzoziemcowi, który zawiadomi na
piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu, nie później niż przed upływem
terminu, do którego jest on obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<1. Pomoc w dobrowolnym powrocie można zapewnić cudzoziemcowi:
1) w stosunku do którego wszczęto postępowanie w sprawie nadania mu statusu
uchodźcy, które zakończyło się decyzją o odmowie nadania mu statusu
uchodźcy lub udzielenia mu ochrony uzupełniającej;
2) który po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy zrezygnował z ubiegania
się o ten status.>
<1a. Pomoc w dobrowolnym powrocie można cudzoziemcowi zapewnić kolejny raz nie
wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym opuścił terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej z wykorzystaniem tej pomocy.>
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1) kosztów zakupu biletu na przejazd środkiem komunikacji publicznej do wybranego
przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu, lub do państwa
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu
uchodźcy;
2) opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem wiz i zezwoleń;
3) kosztów wyżywienia w podróży.]
<2. Pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje pokrycie:
1) kosztów podróży cudzoziemca;
2) opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem dokumentu podróży oraz
niezbędnych wiz i zezwoleń;
3) kosztów wyżywienia w podróży;
4) kosztów opieki medycznej w podróży;
5) kosztów organizacji dobrowolnego powrotu przez podmiot, do którego
statutowych obowiązków należy organizacja dobrowolnych powrotów.>
3. Decyzję w sprawie przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie wydaje, na wniosek
cudzoziemca, Szef Urzędu.
<3a. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, cudzoziemiec składa nie później niż przed
upływem 30 dni liczonych od dnia, w którym decyzja o odmowie nadania mu
statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub decyzja o umorzeniu
postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy stała się ostateczna. Jeżeli
termin do złożenia wniosku nie zostanie zachowany, Szef Urzędu pozostawia
wniosek bez rozpoznania.>
4. Dobrowolny powrót cudzoziemca odbywa się w sposób zorganizowany przez Szefa
Urzędu.
Rozdział 6
[Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie
aresztu w celu wydalenia w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia
ochrony uzupełniającej]
<Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub
zastosowanie aresztu dla cudzoziemców w postępowaniu w sprawie nadania statusu
uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej >
[Art. 88.
1. Wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje, w przypadkach, o
których mowa w art. 87, umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu
wydalenia, z tym że areszt w celu wydalenia stosuje się, gdy z okoliczności ustalonych
przez organ Straży Granicznej wynika, że jest to niezbędne ze względu na obronność lub
bezpieczeństwo państwa albo bezpieczeństwo i porządek publiczny.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do małoletniego bez opieki i do cudzoziemca, którego stan
psychofizyczny stwarza domniemanie, że był poddany przemocy albo jest
niepełnosprawny, z wyłączeniem przypadku gdy zachowanie cudzoziemca zagraża
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pracownikom ośrodka.]
<Art. 88.
1. Wnioskodawcę lub osobę, w której imieniu wnioskodawca występuje, w
przypadkach, o których mowa w art. 87, lub w przypadku gdy cudzoziemiec nie
wywiązuje się z obowiązków określonych w postanowieniu o zastosowaniu wobec
niego środków, o których mowa w art. 88a ust. 1, umieszcza się w strzeżonym
ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców.
2. Areszt dla cudzoziemców stosuje się w przypadkach, gdy istnieje ryzyko, że
cudzoziemiec nie podporządkuje się zasadom pobytu obowiązującym w strzeżonym
ośrodku.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do:
1) małoletniego bez opieki;
2) cudzoziemca, którego stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że
był poddany przemocy albo że jest niepełnosprawny, z wyłączeniem
przypadku, gdy zachowanie cudzoziemca zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu
lub życiu innych cudzoziemców przebywających w ośrodku lub pracownikom
ośrodka oraz jeżeli mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia
lub zdrowia.>
<Art. 88a.
1. Wnioskodawcy lub osoby, w której imieniu wnioskodawca występuje, w
przypadkach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1, można nie
umieszczać w strzeżonym ośrodku i wówczas zobowiązać do:
1) zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w
postanowieniu, o którym mowa w ust. 2,
2) wpłaty zabezpieczenia pieniężnego w wysokości określonej w postanowieniu, o
którym mowa w ust. 2, nie niższej niż dwukrotność minimalnego
wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę,
3) zamieszkiwania w miejscu wyznaczonym w postanowieniu, o którym mowa w
ust. 2
– do czasu, gdy decyzja w sprawie nadania statusu uchodźcy stanie się ostateczna.
2. Postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 1, wydaje organ
Straży Granicznej, który zatrzymał wnioskodawcę lub osobę, w której imieniu
wnioskodawca występuje. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu
rejonowego właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, który
wydał postanowienie, w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd
rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni.
3. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 2, można orzec o zastosowaniu jednego lub
więcej niż jednego spośród środków, o których mowa w ust. 1.
Art. 88b.
1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w której
imieniu wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu wobec
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zatrzymał wnioskodawcę lub osobę, w której imieniu wnioskodawca występuje. Sąd
wydaje postanowienie po wysłuchaniu wnioskodawcy lub osoby, w której imieniu
wnioskodawca występuje.
2. Sąd, rozpatrując wniosek o umieszczenie wnioskodawcy lub osoby, w której imieniu
wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku, ocenia możliwość zastosowania
środków, o których mowa w art. 88a ust. 1.
3. Sąd wydaje postanowienie o zastosowaniu środków, o których mowa w art. 88a ust.
1. Na postanowienie przysługuje zażalenie do sądu okręgowego w terminie 7 dni od
dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni.>
[Art. 89.
1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, na okres
od 30 do 60 dni.
2. W przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku
lub areszcie w celu wydalenia wskutek wykonania postanowienia sądu, wydanego na
podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, sąd przedłuża okres
pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia o 90 dni, przy czym
pierwszym dniem przedłużonego okresu pobytu jest dzień złożenia wniosku o nadanie
statusu uchodźcy.
3. Jeżeli decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której orzeczono o wydaleniu,
zostanie doręczona wnioskodawcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2,
okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia może być przedłużony
na czas określony, niezbędny do wydania decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu
uchodźcy i do wykonania wydalenia. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie w
celu wydalenia nie może przekroczyć roku.
4. Postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje, w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia w przypadku, o którym
mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2, wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy,
w obszarze właściwości którego znajduje się siedziba tego organu.
5. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie
w celu wydalenia wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd rejonowy, w
obszarze właściwości którego znajduje się siedziba tego organu.]
<Art. 89.
1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w której
imieniu wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
cudzoziemców na okres od 30 do 60 dni.
2. Jeżeli cudzoziemiec przebywający w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
cudzoziemców wskutek wykonania postanowienia sądu, wydanego na podstawie
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach, złożył wniosek o nadanie statusu
uchodźcy, sąd może wydać postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu
cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców, jeżeli stwierdzi,
że wniosek został złożony wyłącznie w celu opóźnienia lub uniemożliwienia
wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
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ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców przedłuża się o 90 dni, począwszy od dnia
złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu uchodźcy.
4. Jeżeli decyzja kończąca postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy i
udzielenie ochrony uzupełniającej, na podstawie której nie nadano statusu uchodźcy
i nie udzielono ochrony uzupełniającej, została doręczona wnioskodawcy przed
upływem okresów, o których mowa w ust. 1–3, okres pobytu w strzeżonym ośrodku
lub areszcie dla cudzoziemców może być przedłużony na czas określony niezbędny
do wydania decyzji ostatecznej w tej sprawie lub do przymusowego wykonania
decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
5. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i areszcie dla cudzoziemców, o którym mowa w
ust. 1–4, nie może przekroczyć 6 miesięcy.
6. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub
areszcie dla cudzoziemców wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd
rejonowy, właściwy dla siedziby tego organu.>
Art. 89b.
[1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu
wydalenia może być zwolniony na podstawie decyzji Szefa Urzędu, jeżeli podstawą jego
umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia były okoliczności
wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu może wydać decyzję o zwolnieniu ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia, z urzędu lub na wniosek
wnioskodawcy, jeżeli z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że
wnioskodawca i osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, z dużym
prawdopodobieństwem spełniają warunki nadania statusu uchodźcy, określone w art. 13,
lub udzielenia ochrony uzupełniającej, określone w art. 15, a ich pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego i nie istnieją okoliczności, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2, lub art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3.]
<1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 407 ust. 5 ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o cudzoziemcach, cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub
areszcie dla cudzoziemców zwalnia się na podstawie decyzji Szefa Urzędu.
2. Szef Urzędu może wydać decyzję o zwolnieniu ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu
dla cudzoziemców, z urzędu lub na wniosek wnioskodawcy, jeżeli z zebranego w
sprawie materiału dowodowego wynika, że wnioskodawca i osoba, w której imieniu
wnioskodawca występuje, z dużym prawdopodobieństwem spełniają warunki
nadania statusu uchodźcy, określone w art. 13, lub udzielenia ochrony
uzupełniającej, określone w art. 15, i ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nie istnieją okoliczności, o
których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2 lub art. 20 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 lub
3.>
3. Od decyzji Szefa Urzędu o odmowie uwzględnienia wniosku o zwolnienie ze strzeżonego
ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia wnioskodawcy przysługuje odwołanie w terminie
Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 77 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego
ze względu na siedzibę Szefa Urzędu, za pośrednictwem kierownika strzeżonego ośrodka
lub funkcjonariusza odpowiadającego za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia.
4. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie
aresztu w celu wydalenia przekazuje odwołanie w terminie 2 dni sądowi, który
rozpoznaje je niezwłocznie.
5. Do postępowania w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawie zażalenia na
postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego, przy czym funkcję oskarżyciela
publicznego wykonuje Szef Urzędu.
[Art. 89c.
Wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zwolnionym ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia na podstawie decyzji, o której mowa w
art. 89b ust. 1 i 2, albo nieumieszczonym w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia
z przyczyn określonych w art. 103 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, Szef
Urzędu może, w drodze decyzji, nakazać przebywanie w określonym miejscu pobytu lub
miejscowości, których bez jego zezwolenia nie mogą opuszczać, do dnia wydania decyzji
ostatecznej w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy oraz zobowiązać do
zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji.]
<Art. 89c.
Wnioskodawcy lub osobie, w której imieniu wnioskodawca występuje, zwolnionym ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców na podstawie decyzji, o której
mowa w art. 89b ust. 1 i 2, albo nieumieszczonym w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla
cudzoziemców z przyczyn określonych w art. 401 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach, Szef Urzędu może, w drodze decyzji, nakazać przebywanie w
określonym miejscu pobytu lub określonej miejscowości, których bez jego zezwolenia
nie mogą opuszczać, do dnia, w którym decyzja w postępowaniu w sprawie nadania
statusu uchodźcy stanie się ostateczna, oraz zobowiązać do zgłaszania się w określonych
odstępach czasu do organu wskazanego w decyzji.>
[Art. 89h.
1. W przypadku gdy istnieją okoliczności, o których mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 33 ust. 2
Konwencji Genewskiej, decyzję o wydaleniu cudzoziemca, który posiada status uchodźcy,
wydaje Szef Urzędu, z urzędu lub na wniosek Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego
Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego
Policji.
2. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca, który posiada status uchodźcy, nie można nadać
rygoru natychmiastowej wykonalności.]
Art. 89i.
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przewidziany w Konwencji Genewskiej i kartę pobytu ważną przez okres 3 lat od dnia
wydania.
2. Cudzoziemcowi, któremu udziela się ochrony uzupełniającej, wydaje się kartę pobytu
ważną przez okres 2 lat od dnia wydania.
<2a. Po upływie terminu ważności karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej wydaje się kolejną kartę pobytu,
ważną odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 1 lub 2.>
3. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej jest ważny przez okres 2 lat
od dnia wydania.
[4. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje się po pobraniu
danych biometrycznych cudzoziemca.]
<4. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej oraz kartę pobytu
wydaje się po pobraniu danych biometrycznych cudzoziemca.>
5. W dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej wydawanych
cudzoziemcom, od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
6. Kartę pobytu wydaje się po dostarczeniu przez cudzoziemca 3 fotografii.
Art. 89j.
1. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej podlega wymianie w
przypadku:
1) zmiany danych w nim zamieszczonych;
2) uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim lub zaistnienia innej
okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;
3) upływu terminu ważności.
[2. Poza przypadkami, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu także po upływie
okresu jej ważności.]
Art. 89k.
1. Cudzoziemiec, który utracił dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej,
jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu wydaje nowy dokument podróży
przewidziany w Konwencji Genewskiej.
3. W razie znalezienia własnego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, w miejsce którego wydano już nowy dokument, należy niezwłocznie
zwrócić znaleziony dokument Szefowi Urzędu.
[4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się w przypadku utraty karty pobytu.]
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1. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony statusu uchodźcy, jest obowiązany zwrócić
Szefowi Urzędu kartę pobytu i dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej
niezwłocznie po doręczeniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.
2. Cudzoziemiec, który podlega wydaleniu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 89h,
jest obowiązany zwrócić kartę pobytu komendantowi placówki Straży Granicznej przy
przekraczaniu granicy.
3. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony ochrony uzupełniającej, jest obowiązany zwrócić
Szefowi Urzędu kartę pobytu niezwłocznie po doręczeniu decyzji ostatecznej w tej
sprawie.]
<Art. 89l.
1. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony statusu uchodźcy, jest obowiązany
niezwłocznie zwrócić Szefowi Urzędu kartę pobytu i dokument podróży
przewidziany w Konwencji Genewskiej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od
dnia, w którym decyzja w tej sprawie stała się ostateczna.
2. Cudzoziemiec zobowiązany do powrotu jest obowiązany zwrócić kartę pobytu
komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.
3. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony ochrony uzupełniającej, jest obowiązany
zwrócić Szefowi Urzędu kartę pobytu niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja w tej sprawie stała się ostateczna.>
Art. 90.
1. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy
jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes
Rzeczypospolitej Polskiej.
1a. Wniosek o udzielenie azylu zawiera:
1) dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w zakresie
niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu;
2) określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje;
3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.
[2. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, udziela się zezwolenia na osiedlenie się.]
Art. 91.
1. Cudzoziemca pozbawia się azylu, jeżeli:
1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony;
2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu
państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.
[2. W decyzji o pozbawieniu azylu orzeka się o wydaleniu.
3. Do postępowania w sprawie pozbawienia azylu, w części dotyczącej orzeczenia o
wydaleniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.]
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Art. 93.
[1. Do postępowania w sprawie udzielenia azylu stosuje się odpowiednio przepisy art. 23
ust. 1, art. 24, art. 25, art. 35, art. 37 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 48 ust. 4.]
<1. Do postępowania w sprawie udzielenia azylu stosuje się odpowiednio przepisy art.
23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 35, art. 37 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 45 ust. 1.>
2. Do małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie azylu stosuje się odpowiednio
przepisy działu II rozdziały 3 i 5.
Art. 94.
1. Decyzje w sprawach udzielania i pozbawiania azylu wydaje Szef Urzędu.
2. Wydanie decyzji o udzieleniu lub pozbawieniu azylu wymaga uzyskania zgody ministra
właściwego do spraw zagranicznych.
[3. Zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, udziela oraz
wydaje kartę pobytu Szef Urzędu.]
[Art. 95.
Cudzoziemca, któremu udzielono azylu, nie można zobowiązać do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.]
[Art. 96.
Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, można wydać decyzję o wydaleniu tylko po
uprzednim pozbawieniu go azylu.]
<Art.96.
Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, można wydać decyzję o zobowiązaniu
cudzoziemca do powrotu tylko po uprzednim pozbawieniu go azylu.>
[Rozdział 2
Zgoda na pobyt tolerowany
Art. 97.
1. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli jego wydalenie:
1) mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia,
wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom
albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do
pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez
podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.;
1a) naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950
r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o prawach dziecka,
przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada
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- 81 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu
istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu;
2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o
wydaleniu i od cudzoziemca.
1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się w przypadku, gdy dalszy pobyt cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Cudzoziemcowi można udzielić zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, do którego wydanie
cudzoziemca jest niedopuszczalne na podstawie orzeczenia sądu o niedopuszczalności
wydania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzygnięcia Ministra Sprawiedliwości o
odmowie jego wydania, uwzględniając przyczynę, z powodu której odmówiono wydania
cudzoziemca, oraz interes Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 98.
Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, przysługują uprawnienia
cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile
przepisy ustawy lub innych ustaw nie stanowią inaczej.
Art. 99.
1. Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, wydaje się kartę pobytu.
2. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, jest
ważna rok.
3. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu w przypadkach określonych w art.
77 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, a także po upływie okresu jej
ważności.
Art. 100.
Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić kartę pobytu niezwłocznie po doręczeniu dokumentu
potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego, decyzji ostatecznej o cofnięciu zgody na
pobyt tolerowany, decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, decyzji o udzieleniu ochrony
uzupełniającej, decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub w dniu zawiadomienia
Szefa Urzędu o zrzeczeniu się prawa do korzystania ze zgody na pobyt tolerowany.
Art. 101.
Cudzoziemcowi, który posiada zgodę na pobyt tolerowany, nie można wydać decyzji o
zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani decyzji o wydaleniu.
Art. 101a.
W decyzji o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany wydanej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2
cudzoziemca zobowiązuje się do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu
wskazanego w decyzji oraz do zawiadamiania tego organu o każdej zmianie miejsca pobytu.
Art. 102.
1. Zgodę na pobyt tolerowany cofa się, jeżeli:
1) ustanie przyczyna, dla której została ona udzielona;
2) cudzoziemiec dobrowolnie zwrócił się o ochronę do władz kraju pochodzenia;
3) cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego;
5) cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 97
ust. 1 pkt 2, uchyla się od nałożonego w tej decyzji obowiązku zgłaszania się w
określonych odstępach czasu do wskazanego w niej organu lub zawiadomienia tego
organu o każdej zmianie miejsca pobytu.
2. W decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany orzeka się o wydaleniu i określa termin
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłuższy niż 14 dni, chyba że przed
wydaniem decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany cudzoziemcowi wydano decyzję
o wydaleniu, która nie została wykonana.
3. Do postępowania w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany, w części dotyczącej
orzeczenia o wydaleniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.
4. Decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany, udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt
2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
Art. 103.
Zgoda na pobyt tolerowany wygasa z mocy prawa z dniem:
1) nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;
2) nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego;
3) zawiadomienia przez cudzoziemca, na piśmie, Szefa Urzędu o zrzeczeniu się prawa
do korzystania ze zgody na pobyt tolerowany;
4) uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
osiedlenie się.
Art. 104.
1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:
1) wojewoda:
a) z urzędu, w decyzji o odmowie wydalenia, gdy w postępowaniu w sprawie o
wydalenie cudzoziemca stwierdzi, że zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności,
o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, albo w odrębnej decyzji, gdy
okoliczności te ujawniły się po wydaniu decyzji o wydaleniu,
b) z urzędu, gdy wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn niezależnych
od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca,
c) na wniosek organu właściwego do wykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca
wydanej przez organ innego państwa członkowskiego stosującego dyrektywę
Rady nr 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania
decyzji o wydalaniu obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 60 z 27.02.2004,
str. 55; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107), gdy
zachodzi przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1;
2) Szef Urzędu:
a) z urzędu, w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie udzielenia
ochrony uzupełniającej lub w decyzji o pozbawieniu azylu, jeżeli istnieje
którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, lub
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pkt 1a, powstały po wydaniu tych decyzji,
b) na wniosek cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w sprawie którego sąd wydał orzeczenie o niedopuszczalności wydania
lub Minister Sprawiedliwości rozstrzygnął o odmowie jego wydania,
c) z urzędu, gdy wydalenie cudzoziemca na podstawie decyzji o odmowie nadania
statusu uchodźcy i ochrony uzupełniającej, która zawiera orzeczenie o
wydaleniu, lub na podstawie decyzji o pozbawieniu azylu, jest niewykonalne z
przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję i od cudzoziemca;
3) Rada, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy stwierdzi, że istnieje którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 97
ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a.
1a. Decyzję w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany w przypadkach, gdy
okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, ujawniły się po wydaniu
decyzji o wydaleniu lub wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn
niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu i od cudzoziemca, wydaje
wojewoda, który wydał decyzję o wydaleniu.
2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
stosunku do wojewody w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest Szef Urzędu.
3. Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany wydaje organ, który jej udzielił, z
tym że gdy decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany wydała Rada, decyzję w
sprawie jej cofnięcia wydaje Szef Urzędu.
4. Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4
wydaje się z urzędu lub na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Szefa Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby Wywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego
Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego
Policji.
5. Kartę pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, wydaje i
wymienia organ, który udzielił zgody na ten pobyt, z tym że jeżeli zgody udzieliła Rada,
czynności tych dokonuje Szef Urzędu.
Art. 105.
1. Cudzoziemiec, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany w wyniku:
1) postępowania o wydalenie,
2) uwzględnienia przez Szefa Urzędu wniosku, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2
lit. b,
3) uwzględnienia przez wojewodę wniosku, o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 1 lit. c
- jest obowiązany poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych.
2. Pobranie odcisków linii papilarnych zapewnia w przypadku, o którym mowa w ust. 1:
1) w pkt 1 - komendant wojewódzki Policji;
2) w pkt 2 - Komendant Główny Policji.
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elektronicznego pobierania odcisków.]
Art. 119.
1. Rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, prowadzi się w
systemie informatycznym w formie następujących zbiorów:
1) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej oraz o
udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;
[2) rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;]
3) rejestru spraw o udzielenie azylu;
[4) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;]
5) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;
6) rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który:
a) złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy,
b) złożył wniosek o udzielenie azylu,
[c) uzyskał zgodę na pobyt tolerowany,]
d) korzysta z ochrony czasowej;
7) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.
2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym udzielono pomocy, może być
prowadzony także w systemie kartotecznym.
Art. 120.
Rejestry, o których mowa w art. 119:
1) w pkt 1, prowadzi komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki
Straży Granicznej, Szef Urzędu i Rada, każdy w zakresie swojego działania;
[2) w pkt 2, 3, 5 i 7, prowadzi Szef Urzędu;]
<2) w pkt 3, 5 i 7, prowadzi Szef Urzędu;>
[3) w pkt 4, prowadzi Szef Urzędu, wojewoda i Rada, każdy w zakresie swojego
działania;]
4) w pkt 6, prowadzi Komendant Główny Policji.
Art. 121.
1. W rejestrach, o których mowa w art. 119:
1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadczeniach tożsamości, kartach
pobytu i dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej,
informację, czy cudzoziemiec jest małoletnim bez opieki, dane, o których mowa w
art. 8, oraz dane biometryczne dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o
których mowa w pkt 1;
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oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, o których mowa w pkt
2;]
3) w pkt 3, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, kartach pobytu oraz dane, o których
mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których mowa
w pkt 3;
[4) w pkt 4, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych, wyrokach sądu
i kartach pobytu oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców
objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 4;]
5) w pkt 5, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych i kartach pobytu
oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, którym udzielono
ochrony czasowej;
6) w pkt 6, przechowuje się informacje o podstawie prawnej i dacie pobrania odcisków
linii papilarnych, informacje o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków
linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków oraz
dane osobowe cudzoziemca dotyczące:
a) imienia (imion) i nazwiska,
b) daty i miejsca urodzenia,
c) obywatelstwa;
7) w pkt 7, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych decyzjach, miejscu i
dacie przekroczenia granicy przez wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której
wnioskodawca występuje, przekazywane na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr
343/2003, oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące wnioskodawcy lub osoby,
w imieniu której wnioskodawca występuje.
2. Dane biometryczne przechowuje się do dnia odebrania przez cudzoziemca dokumentu
podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, a w przypadku jego nieodebrania, do
dnia upływu ważności tego dokumentu.
Art. 121a.
Umieszczenie danych cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym
udzielono pomocy, w rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, zastępuje wykonanie
obowiązku meldunkowego.
<Art. 121b.
1. Odciski linii papilarnych cudzoziemca, pobrane w celu wydania dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej lub karty pobytu, przechowuje się w
rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, do dnia, w którym Szef Urzędu
wpisze do rejestru potwierdzenie odbioru dokumentu lub karty pobytu.
2. W przypadku wydania cudzoziemcowi decyzji w sprawie odmowy:
1) nadania mu statusu uchodźcy,
2) udzielenia mu ochrony uzupełniającej,
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karty pobytu,
4) wymiany dokumentów, o których mowa w pkt 3
– dane w postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w rejestrze, o którym
mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, do dnia, w którym zostaną w nim umieszczone
informacje o prawomocnej decyzji w tej sprawie.>
Art. 123.
1. Dane i odciski linii papilarnych cudzoziemców, o których mowa w art. 119 pkt 6, są
przechowywane oddzielnie od zbiorów i rejestrów odcisków linii papilarnych
gromadzonych w innych celach.
2. W rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt 6, mogą być przechowywane dane i odciski
linii papilarnych cudzoziemca przekazywane przez organy innych państw.
3. Komendant Główny Policji udostępnia dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa
w art. 119 pkt 6:
1) organom Straży Granicznej;
2) organom Policji;
3) prokuratorowi;
4) Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
5) Szefowi Urzędu.
4. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt 6, można udostępniać,
bez konieczności składania pisemnego wniosku, za pomocą urządzeń służących do
teletransmisji danych podmiotom, o których mowa w ust. 3, gdy jest to uzasadnione
specyfiką lub zakresem wykonywania ich zadań oraz jeżeli podmioty te posiadają
urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie
dane uzyskał, oraz zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.
[5. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1, 4 i 5,
udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do
prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.]
<5. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1 i 5,
udostępnia się ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym
do prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.>
Art. 126.
1. Kto:
1) opuszcza bez zezwolenia miejsce pobytu lub miejscowość wyznaczoną mu do
przebywania na podstawie art. 89c,
2) nie zawiadamia o utracie zaświadczenia tożsamości w terminie, o którym mowa w
art. 58 ust. 4, lub o utracie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej w terminie, o którym mowa w art. 89k ust. 1,
3) nie zwraca znalezionego zaświadczenia tożsamości lub dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej w przypadku, gdy wydano mu nowe
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Genewskiej,
4) uchyla się od obowiązku wymiany zaświadczenia tożsamości lub dokumentu
podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej[,]
[5) nie wykonuje obowiązku poddania się pobraniu odcisków linii papilarnych, o
którym mowa w art. 105 ust. 1,
6) uchyla się od nałożonego w decyzji, wydawanej na podstawie art. 101a, obowiązku
zgłaszania się w określonych odstępach czasu do wskazanego w tej decyzji organu
lub zawiadomienia tego organu o każdej zmianie miejsca pobytu]
- podlega karze grzywny.
2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
3. Wyrok nakazowy wydany w postępowaniu nakazowym jest natychmiast wykonalny.
Uwaga: użyte w art. 31 w ust. 2, w art. 70 w ust. 2 w pkt 5, w art. 89a i w art. 89b w
ust. 3 i 4 w różnym przypadku wyrazy „areszt w celu wydalenia” zastępuje się
użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „areszt dla cudzoziemców”;
użyte w art. 110 w ust. 2–4, w art. 117 w ust. 3, w art. 117b w ust. 4 i w art.
118 w ust. 3 w różnym przypadku wyrazy „zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„zezwolenie na pobyt czasowy”.

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 982)
Art. 2.
Prawo do renty socjalnej przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt
13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz.
1573, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodźcy albo ochrony uzupełniającej;]
<2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt
czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub
art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
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uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,>
<2a) cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku
pracy”,>
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom
ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
- jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006
r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.)
Art. 1.
1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady
ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.
2. Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o
zabezpieczeniu społecznym,
[c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70,
poz. 416), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub
art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.
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uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,>
<d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z
wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na
pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający
sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia
studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do
wykonywania pracy na podstawie wizy.>
3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują
świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 182,
ze zm.)
Art. 5.
Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1
pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr
264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769), lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany - w formie schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;]
<2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy
udzielony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...), lub w
związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej,
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względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany – w formie
schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;>
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
[Art. 5a.
Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom, o których mowa w art. 53 ust. 1
pkt 15 oraz art. 53a ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.]
<Art.5a.
Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje cudzoziemcom przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o którym mowa w
art. 170 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie zezwolenia,
o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach.>
Art. 18.
1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:
1) (uchylony);
2) (uchylony);
3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną;
5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;
6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;
7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a;
[8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
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- 91 <8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia
oraz zapewnianie posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którym
udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>
9) wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki.
2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.
3. Koszty obsługi zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, wynoszą 1,5% otrzymanej dotacji
celowej na wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki.
Art. 47.
1. Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na
rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest
przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a
dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności
psychospołecznej.
2. Interwencją kryzysową obejmuje się osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód.
3. W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy
psychologicznej, a w zależności od potrzeb - poradnictwa socjalnego lub prawnego, w
sytuacjach uzasadnionych - schronienia do 3 miesięcy.
[3a. Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, można udzielić schronienia na okres
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 i art. 53a ust. 2
pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.]
<3a. Cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, można udzielić schronienia na okres
ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 8 listopada 2013
r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy.>
4. Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się
w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie
i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów
mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby
sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.
5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, standard obowiązujących podstawowych usług świadczonych przez
domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz tryb kierowania i
przyjmowania do takich domów, uwzględniając możliwości odizolowania ubiegających
się o pomoc osób od sprawcy przemocy i przezwyciężenia sytuacji kryzysowej.
Art. 101.
1. Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej
się o świadczenie.
2. W przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca
zameldowania tej osoby na pobyt stały.
[3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o
świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców, którym
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właściwą miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.]
<3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się
o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki oraz w sprawach cudzoziemców,
którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt
tolerowany, i cudzoziemców, o których mowa w art. 5a, właściwa miejscowo jest
gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie.>
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 3, można przyznać świadczenia wymienione w
art. 37-42 i 47-50.
5. Do przyznawania świadczeń w miejscu pobytu nie stosuje się kwot kryteriów
dochodowych podwyższonych zgodnie z art. 8 ust. 2.
6. Dla mieszkańca domu właściwa jest gmina, która skierowała go do domu pomocy
społecznej.
7. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania albo na ostatnie miejsce
zameldowania na pobyt stały jest obowiązana do zwrotu wydatków gminie, która
przyznała świadczenia w miejscu pobytu.

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH
RYNKU PRACY (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675 i 829)

Art. 1.
1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz
aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:
1) pełnego i produktywnego zatrudnienia;
2) rozwoju zasobów ludzkich;
3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
5) zwiększania mobilności na rynku pracy.
3. Ustawa ma zastosowanie do:
1) obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
2) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
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- 93 b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii
Europejskiej,
c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi,
d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
[e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich,
g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1
pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr
264, poz. 1573, z późn. zm.),
h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny
cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony,]
<e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały,
f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej,
g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151
ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...),
h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159
ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach,>
<ha) posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114
ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,>
[i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,]
<i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,>
j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i
małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu
uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680),
l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c;
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zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po
złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich przebywają 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 o udzielenie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich posiadali zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony;]
<4) cudzoziemców – członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali
zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po
złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na
pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku
stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na
pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy;>
[5) cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<5) cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2–4.>
[4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia
przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz lit. i, j, l, oraz
cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.]
<4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia
przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lit. a–g, i, j, l oraz pkt 3 i 4.>
<5. Na zasadach określonych w ustawie osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha,
przysługują zasiłki, o których mowa w rozdziale 15.
6. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h oraz
ha, mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń
określonych w art. 41–42a.>
Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji
zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę
wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności:
a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy
i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
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zawodowych,
c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych
znalezieniem pracy,
d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne
miejsca pracy oraz staże zawodowe,
e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;
2) [bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub
lit. i, j, l, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w
pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo
innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą
się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w
formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:] <bezrobotnym – oznacza to
osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a–g, lit. i, j, l oraz osobę, o
której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją
jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o
której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, niezatrudnioną i niewykonującą innej
pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w pełnym
wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w danej służbie
albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i
gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu
pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub
przystępującej do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania
tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych,
zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania stałego lub czasowego
powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej, jeżeli:>
a) ukończyła 18 lat,
b) nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w
art. 27 ust. 2 i 3 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.),
c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie
pobiera
nauczycielskiego
świadczenia
kompensacyjnego,
zasiłku
przedemerytalnego,
świadczenia
przedemerytalnego,
świadczenia
rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w
wysokości zasiłku macierzyńskiego,
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rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,
e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z
działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w takim gospodarstwie,
f) nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po
złożeniu wniosku o wpis:
– zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie
wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie
upłynął, albo
– nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji
działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej,
g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia
wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego,
h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych,
i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,
j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku
rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku
dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania,
k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 6,
l) nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia
społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników;
2a) (uchylony);
3) bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku
życia;
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zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co
najmniej 50 rok życia;
5) bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego dorosłych;
6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego
nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu
poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej
lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
7) cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego;
8) członku rodziny - oznacza to:
a) osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub
pozostającego na jego utrzymaniu;
9) dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc
bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku
skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;
9a) doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie
zatrudnienia, wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności
gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy;
9b) EURES - oznacza to europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art.
1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo
pracy wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy we współpracy ze
związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;
10) (uchylony);
10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe
usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia
bezrobotnego lub poszukującego pracy;
11) innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na
podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia,
umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej,
spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych;
12) koszcie szkolenia - oznacza to:
a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,
b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób
nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do
stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b,
c) koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości
innej niż miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia,
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odrębnych,
e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych
oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
12a) minimalnym wynagrodzeniu za pracę - oznacza to kwotę minimalnego
wynagrodzenia za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym
miesięcznym wymiarze czasu pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz.
1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314);
13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to:
a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w
wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,
b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do
ubezpieczenia społecznego,
c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,
d) (uchylona),
[e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia
na pracę, w przypadkach gdy jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania
pracy na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu
na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i;]
<e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu
zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pobyt i pracę, w przypadkach gdy
jest ono wymagane, lub powierzenie wykonywania pracy na innych
warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z
zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a i 1b;>
f) (uchylona);
[14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie
pracy przez cudzoziemca, który nie posiada ważnej wizy lub innego dokumentu
uprawniającego go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub którego
podstawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie uprawnia do
wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę bez zezwolenia, w przypadkach gdy
jest ono wymagane, lub na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone
w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88i, lub bez zawarcia wymaganych
umów o pracę albo umów cywilnoprawnych;]
<14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca – oznacza to
wykonywanie pracy przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do
wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub nie jest zwolniony z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie przepisów
szczególnych lub którego podstawa pobytu nie uprawnia do wykonywania
pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym
stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a
i 1b, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku
niż określone w zezwoleniu na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art.
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dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach, lub który wykonuje pracę bez umowy
o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie;>
15) (uchylony);
16) odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które
podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma
wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po
uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia
pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z
powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za
wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co
najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar
czasu pracy;
16a) ofercie pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez
pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w
celu uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika;
17) organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz
wojewodów, marszałków województw i starostów;
18) organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;
19) osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co
najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych;
20) osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;
21) osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą
usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym
gospodarstwie domowym;
21a) partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania w ramach sieci EURES
w regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez
Komisję Europejską na podstawie odrębnych procedur, realizowane na podstawie
umowy przez służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców z
państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;
21b) podmiocie powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca - oznacza to
jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę
fizyczną, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza
wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
22) poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub
cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia,
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zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy;
23) pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;
23a) pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
na rzecz społeczności lokalnej;
24) przychodach - oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca
zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z
Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku
dochodowym od osób fizycznych;
25) pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej
jednego pracownika;
26) pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49;
26a) projektach - oznacza to projekty w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr z 2009 r. Nr 84, poz.
712, z późn. zm.) realizujące działania w zakresie promocji zatrudnienia, w tym
przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej
bezrobotnych
wynikające
z
programów
operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy;
27) pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na
sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego
urzędu pracy na to szkolenie;
27a) praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania
zawodowego dorosłych umożliwiającą uzyskanie świadectw potwierdzających
kwalifikacje w zawodzie lub w przypadku osób posiadających wykształcenie
zasadnicze zawodowe lub średnie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje
zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających wszystkie kwalifikacje
wyodrębnione w danym zawodzie lub świadectwa czeladniczego;
27b) programach specjalnych - oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie
posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz
wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy;
27c) projektach pilotażowych - oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane
przez publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi
instytucjami rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i
sposobów pomocy bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu
przygotowywania rozwiązań o charakterze systemowym;
28) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim
kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
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r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych;
29) przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to:
a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach
rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących
pracowników lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku
rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u
pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników,
b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia
upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn
ekonomicznych,
organizacyjnych,
produkcyjnych
albo
technologicznych,
c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci
pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy
lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na
innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych
warunków pracy i płacy,
d) rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 11 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie
podstawowych obowiązków wobec pracownika;
29a) przygotowaniu zawodowym dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie
praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych,
realizowany bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu
obejmującego nabywanie umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej,
zakończonego egzaminem;
29b) przyuczeniu do pracy dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego
dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych kwalifikacji zawodowych lub
umiejętności potwierdzonych zaświadczeniem;
30) (uchylony);
31) (uchylony);
32) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie
dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy,
organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony
środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej,
bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace
te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu
państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich
związków;
33) (uchylony);
34) stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą;
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uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego
dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole
ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych;
36) staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy;
36a) specyficznych elementach wspierających zatrudnienie - oznacza to finansowanie z
Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy,
niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb
uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku
pracy;
37) szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;
38) składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych
składek;
39) (uchylony);
40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie
innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które
uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji;
41) zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych;
42) zajęciach aktywizacyjnych - oznacza to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących
pracy, które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i
podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej;
43) zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;
43a) zezwoleniu na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą
cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji;
44) zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są
świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem;
45) żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy
przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej
służby wojskowej.
2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego:
1) wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy
na zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie, jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi
pracy porozumienie z korzystającym;
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lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. Nr 127, poz. 1052), jeżeli
praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę
absolwencką.
3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu:
1) stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w
szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu,
wykonywania prac społecznie użytecznych,
2) określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do
wykonywania zawodu
- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu
Pracy.
Art. 9.
1. Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy należy:
1) opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego
rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, o której mowa w odrębnych przepisach;
2) pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu
aktywizacji lokalnego rynku pracy;
2a) udzielanie informacji o możliwościach i zakresie pomocy określonej w ustawie;
3) udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy przez
pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informację zawodową oraz pomoc w
aktywnym poszukiwaniu pracy;
3a) udzielanie pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników przez pośrednictwo
pracy oraz poradnictwo zawodowe i informację zawodową;
4) rejestrowanie bezrobotnych i poszukujących pracy;
5) (uchylony);
6) inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy;
7) inicjowanie i wspieranie metodyczne tworzenia klubów pracy działających w innych
niż powiatowy urząd pracy instytucjach i organizacjach;
8) (uchylony);
8a) inicjowanie, organizowanie i finansowanie szkoleń i przygotowania zawodowego
dorosłych;
9) opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów
deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na
potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia;
10) inicjowanie i realizowanie przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub
złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup
pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
11) współdziałanie z powiatowymi radami zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia
oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy;
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informacji o usługach poradnictwa zawodowego, szkoleniach, przygotowaniu
zawodowym dorosłych, stażach, organizacji robót publicznych oraz zatrudnienia
socjalnego na podstawie odrębnych przepisów;
12a) współpraca z wojewódzkimi urzędami pracy w zakresie świadczenia podstawowych
usług rynku pracy, w tym w opracowywaniu i aktualizacji informacji zawodowych
oraz innych zasobów informacji dotyczących lokalnego rynku pracy przydatnych w
poszukiwaniu pracy;
13) przyznawanie i wypłacanie zasiłków oraz innych świadczeń z tytułu bezrobocia;
14) wydawanie decyzji o:
a) uznaniu lub odmowie uznania danej osoby za bezrobotną oraz utracie statusu
bezrobotnego,
b) przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu lub wznowieniu wypłaty oraz
utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku, stypendium i innych finansowanych z
Funduszu Pracy świadczeń niewynikających z zawartych umów,
c) obowiązku zwrotu nienależnie pobranego zasiłku, stypendium, innych
nienależnie pobranych świadczeń lub kosztów szkolenia i przygotowania
zawodowego dorosłych finansowanych z Funduszu Pracy,
d) odroczeniu terminu spłaty, rozłożeniu na raty lub umorzeniu części albo całości
nienależnie pobranego świadczenia udzielonego z Funduszu Pracy, należności z
tytułu zwrotu refundacji lub przyznanych jednorazowo środków, o których
mowa w art. 46, oraz innych świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, o
których mowa w art. 76 ust. 7a;
15) realizowanie zadań wynikających z koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w zakresie
świadczeń dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których mowa w art. 8
ust. 1 pkt 8 lit. c;
16) realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników
między państwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, w szczególności
przez:
a) realizowanie zadań sieci EURES we współpracy z ministrem właściwym do
spraw pracy, samorządami województw, związkami zawodowymi i
organizacjami pracodawców,
b) realizowanie zadań związanych z udziałem w partnerstwach transgranicznych
EURES na terenie działania tych partnerstw;
16a) realizowanie zadań związanych z międzynarodowym przepływem pracowników,
wynikających z odrębnych przepisów, umów międzynarodowych i innych
porozumień zawartych z partnerami zagranicznymi;
[17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z
postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca;]
<17) badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku z
postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub postępowaniem
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 i art. 127
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach;>
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- 105 18) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy;
19) opracowywanie i realizowanie indywidualnych planów działania;
20) realizowanie projektów w zakresie promocji zatrudnienia, w tym przeciwdziałania
bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych,
wynikających z programów operacyjnych współfinansowanych ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy;
21) organizacja i realizowanie programów specjalnych;
22) udostępnianie informacji o osobach zarejestrowanych, w zakresie niezbędnym do
realizacji zadań określonych w ustawie, innym instytucjom rynku pracy lub
podmiotom, o których mowa w art. 24 ust. 1, oraz innym podmiotom publicznym
albo podmiotom niebędącym podmiotami publicznymi, realizującym zadania
publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub
zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;
23) współpraca z ministrem właściwym do spraw pracy w zakresie tworzenia rejestrów
centralnych na podstawie art. 4 ust. 4;
24) inicjowanie i realizowanie projektów pilotażowych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są wykonywane przez powiatowe urzędy pracy
wchodzące w skład powiatowej administracji zespolonej.
2a. Minister właściwy do spraw pracy przekaże samorządom powiatowym w 2006 r. oraz w
2007 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok
poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków
bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem
kwot przyznanych ze środków będących w dyspozycji samorządu województwa oraz z
rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie kosztów
wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu
pracy.
1
2a . Minister właściwy do spraw pracy przekazuje samorządom powiatowym do dnia 31
grudnia 2013 r. z Funduszu Pracy 7% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej
na rok poprzedni na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia
skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, o której mowa w art. 109 ust. 2, z
wyłączeniem kwot przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z
przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia
społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy.
2
2a . Środki, o których mowa w ust. 2a1, na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na
ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy są przeznaczane w
szczególności na zatrudnionych na stanowiskach, o których mowa w art. 92, 94, 96, 98 i
99.
2b. Kwota środków, o której mowa w ust. 2a1, jest przekazywana samorządom powiatowym
w okresach miesięcznych, w wysokości 1/12 kwoty ustalonej na dany rok.
2c. Przekazane samorządom powiatowym kwoty środków, o których mowa w ust. 2a1,
stanowią dochód powiatu, o którym mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003
r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z
późn. zm.).
2d. Starosta może ze środków Funduszu Pracy, w ramach kwoty przyznanej na finansowanie
innych fakultatywnych zadań realizowanych przez powiatowe urzędy pracy, zrefundować
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przepisów rozporządzenia (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylające
rozporządzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, str. 12) realizacji
projektów poniesionych na:
1) ocenę, w rozumieniu przepisów o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
2) pomoc i doradztwo prawne powiatowemu urzędowi pracy w zakresie przygotowania
i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bezpośrednio
związanego z realizacją projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu
Społecznego i Funduszu Pracy,
3) zakup lub amortyzację sprzętu oraz zakup materiałów biurowych dla powiatowego
urzędu pracy, niezbędnych i bezpośrednio związanych z realizacją projektów
współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy,
zgodnie z przepisami rozporządzenia (WE) nr 1083/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr
1260/1999
- do wysokości 3% kwoty przyznanej ze środków będących w dyspozycji samorządu
województwa na realizację zadań współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego i Funduszu Pracy.
3. Utworzenie, likwidacja lub zmiana obszaru działania powiatowego urzędu pracy wymaga
zgody ministra właściwego do spraw pracy.
4. (uchylony).
5. Starosta powołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy wyłonionego w drodze konkursu
spośród osób posiadających wykształcenie wyższe oraz co najmniej 3-letni staż pracy w
publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej 5-letni staż pracy w innych
instytucjach rynku pracy. Starosta odwołuje dyrektora powiatowego urzędu pracy po
uzyskaniu opinii powiatowej rady zatrudnienia. Opinia powiatowej rady zatrudnienia nie
jest wymagana w przypadkach, o których mowa w art. 52 i 53 Kodeksu pracy, oraz w
przypadku odwołania dyrektora powiatowego urzędu pracy na jego wniosek.
5a. Dyrektora powiatowego urzędu pracy, o którym mowa w art. 9a, wyłonionego w drodze
konkursu spośród osób spełniających warunki określone w ust. 5 powołują i odwołują w
porozumieniu właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu. Organ
właściwy do dokonywania czynności z zakresu prawa pracy ustalają w porozumieniu
właściwi starostowie i prezydenci miast na prawach powiatu.
6. Zastępców dyrektora powiatowego urzędu pracy powołuje i odwołuje dyrektor
powiatowego urzędu pracy.
7. Starosta może, w formie pisemnej, upoważnić dyrektora powiatowego urzędu pracy lub
na jego wniosek innych pracowników tego urzędu do załatwiania w imieniu starosty
spraw, w tym do wydawania decyzji, postanowień oraz zaświadczeń w trybie przepisów
o postępowaniu administracyjnym.
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1. Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru nad
realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę,
wojewódzkie lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane dalej "jednostkami
kontrolowanymi", w szczególności w zakresie:
1) stosowania standardów i warunków prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku
pracy, o których mowa w art. 35 ust. 5;
2) spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników
urzędów pracy;
3) przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy;
4) prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy;
5) kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez
samorząd terytorialny lub inne podmioty.
2. Do zadań wojewody należy również:
1) organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego oraz
wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy;
2) (uchylony);
3) wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;
4) realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w
sprawach dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia.
3. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady
zatrudnienia, ustala kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców.
4. W kryteriach, o których mowa w ust. 3, wojewoda:
1) określa wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie
zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierując się
sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczbą zarejestrowanych
bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do
liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy;
2) określa przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres
krótszy niż określony we wniosku, biorąc pod uwagę w szczególności poprzednie
okresy pobytu i pracy cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, charakter lub rodzaj
pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz znaczenie podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy przez cudzoziemca dla gospodarki.
5. Kryteria, o których mowa w ust. 3, nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących ze
względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne,
orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne, ani ze względu na
przynależność związkową lub do organizacji pracodawców.
<5a. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stosuje się
odpowiednio w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach.>
6. Kryteria, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku
urzędowym.
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wynikających z ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej:
1) organem właściwym jest starosta;
2) organem wyższego stopnia jest wojewoda.
Art. 33.
1. Powiatowe urzędy pracy rejestrują bezrobotnych i poszukujących pracy oraz prowadzą
rejestr tych osób.
2. Rejestracja bezrobotnych i poszukujących pracy następuje po przedstawieniu przez te
osoby dokumentów niezbędnych do ustalenia ich statusu i uprawnień.
<2a. Starosta zawiadamia organ Straży Granicznej lub wojewodę właściwego ze
względu na miejsce pobytu cudzoziemca o zarejestrowaniu osoby, o której mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, jako bezrobotnej.>
3. Bezrobotny ma obowiązek zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w
wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy
i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy. W
przypadku bezrobotnego będącego dłużnikiem alimentacyjnym, w rozumieniu przepisów
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wyznaczony termin nie może być
dłuższy niż 90 dni.
3a. Odbywanie przez bezrobotnego praktyki absolwenckiej stanowi uzasadnioną przyczynę
niespełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 3.
4. Starosta, z zastrzeżeniem art. 75 ust. 3, pozbawia statusu bezrobotnego bezrobotnego,
który:
1) nie spełnia warunków, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2;
2) otrzymał pożyczkę z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej
lub rolniczej albo otrzymał jednorazowo środki na podjęcie działalności
gospodarczej, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie
działalności;
2a) otrzymał jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie
działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni
socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu
otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu;
2b) rozpoczął realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisał
kontrakt socjalny, o których mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji
indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu
socjalnego;
3) odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub
innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub
psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej
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od dnia odmowy na okres:
a) 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
b) 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
c) 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy;
4) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie
powiadomił w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się w powiatowym
urzędzie pracy odpowiednio na okres wskazany w pkt 3, w zależności od liczby
niestawiennictw;
4a) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w terminie, o którym mowa w art. 73
ust. 2a;
5) (uchylony);
6) złożył wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego;
7) z własnej winy przerwał szkolenie, staż lub wykonywanie prac, o których mowa w
art. 73a, lub inną formę pomocy określoną w ustawie; pozbawienie statusu
bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 3;
8) po skierowaniu nie podjął szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu,
wykonywania prac, o których mowa w art. 73a, lub innej formy pomocy określonej
w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu
skierowania na okres wskazany w pkt 3;
9) pozostaje niezdolny do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie
lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres
nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz
przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna
przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni
kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego
dnia wskazanego okresu 90-dniowego;
10) nie przedstawił zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby, o którym
mowa w art. 80 ust. 2;
11) z własnej winy przerwał program przygotowania zawodowego dorosłych, nie
przystąpił do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.
4a. Starosta pozbawia osobę zarejestrowaną statusu poszukującego pracy, jeśli poszukujący
pracy:
1) nie utrzymuje kontaktu z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w
celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie;
2) nie stawił się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie, który został
ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, i nie powiadomił w terminie 7
dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa;
3) nie podjął przygotowania zawodowego dorosłych albo nie podjął lub przerwał
indywidualny plan działania, szkolenie, studia podyplomowe, o których mowa w art.
42a, albo uczestnictwo w programie specjalnym lub nie przystąpił do egzaminu, o
którym mowa w art. 40 ust. 3a;
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powiatowy urząd pracy.
4b. Pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje na okres 120 dni odpowiednio:
1) po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy;
2) od dnia niestawiennictwa;
3) od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 4a pkt 3 i 4.
4c. W przypadku pozbawienia statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy na wskazany
okres ponowne nabycie statusu bezrobotnego lub poszukującego pracy może nastąpić w
wyniku ponownej rejestracji, po upływie tego okresu, przy spełnieniu warunków
zawartych w ustawie do ich nabycia.
4d. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży z powodu niezdolności
do pracy związanej z ciążą trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, o którym mowa w
ust. 4 pkt 9, z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu
przez samą bezrobotną.
4e. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego bezrobotnego, który został wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego jako założyciel spółdzielni socjalnej po dniu
zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy, w związku z uwzględnieniem przez
starostę jego wniosku o przyznanie środków na założenie spółdzielni socjalnej, do dnia
następnego po dniu otrzymania tych środków.
4f. W przypadku gdy bezrobotnemu przyznano zasiłek na podstawie przepisów o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ac, decyzja starosty o utracie statusu bezrobotnego oznacza także utratę prawa do tego
zasiłku.
4g. Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego:
1) kobiety po urodzeniu dziecka,
2) bezrobotnego po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu
opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia
dziecka lub po przyjęciu dziecka na wychowanie jako rodzina zastępcza, z
wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej
- z uwagi na brak zdolności i gotowości do podjęcia zatrudnienia spowodowany opieką
nad tym dzieckiem przez okres, przez który przysługiwałby im, zgodnie z odrębnymi
przepisami, zasiłek macierzyński w okresie urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego
urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego, z wyłączeniem
przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samego bezrobotnego.
5. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, tryb rejestracji i
sposób prowadzenia rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy, zakresy informacji
niezbędnych do rejestracji oraz informacji gromadzonych o osobach zarejestrowanych, a
także dokumenty niezbędne do ustalenia statusu i uprawnień rejestrowanych osób oraz
treść oświadczenia o prawdziwości danych składanego przez bezrobotnego lub
poszukującego pracy pod rygorem odpowiedzialności karnej, mając na względzie
pozyskanie wszystkich koniecznych informacji mających wpływ na uprawnienia
rejestrowanych osób.
6. Informacje dotyczące osób zarejestrowanych są gromadzone przez powiatowe urzędy
pracy w szczególności w formie dokumentów elektronicznych oraz przetwarzane i
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wszystkim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów
elektronicznych.
7. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być udostępniane w trybie i na zasadach
określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów
realizujących zadania publiczne na podstawie wniosku złożonego w szczególności w
formie dokumentu elektronicznego innym podmiotom, w szczególności jednostkom
organizacyjnym pomocy społecznej oraz jednostkom obsługującym świadczenia
rodzinne, realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na
skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny w zakresie niezbędnym do
realizacji tych zadań. Dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany
zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
8. Informacje, o których mowa w ust. 6, mogą być udostępniane z wykorzystaniem
systemów teleinformatycznych, jeżeli powiatowy urząd pracy oraz inny podmiot,
realizujący zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek
powierzenia lub zlecenia, spełnia łącznie następujące warunki:
1) posiada urządzenia umożliwiające identyfikację osoby uzyskującej informacje w
systemie oraz zakresu, daty i celu ich uzyskania;
2) posiada zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z
celem ich uzyskania;
3) dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany zgodnie z przepisami
o ochronie danych osobowych.
9. Pozyskiwanie z powiatowych urzędów pracy lub od osób fizycznych informacji, o
których mowa w ust. 6, przez podmioty, o których mowa w ust. 7, jest prowadzone
przede wszystkim z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych i dokumentów
elektronicznych.
Art. 43.
1. Do poszukującego pracy, który:
1) jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn
dotyczących zakładu pracy,
2) jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w
stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
3) otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy
zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach,
4) uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym
programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej,
5) jest żołnierzem rezerwy,
6) pobiera rentę szkoleniową,
7) pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6,
8) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie
przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek
rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą poza rolnictwem<,>
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- 112 <9) jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z
zastrzeżeniem art. 1 ust. 6>
- przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
2. Osobie, o której mowa w ust. 1, w okresie odbywania szkolenia i studiów
podyplomowych stypendium nie przysługuje.
3. Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność
gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju
zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7,
art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio.
Art. 87.
1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli:
1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
[3) posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w
Rzeczypospolitej Polskiej;]
<3) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w
Rzeczypospolitej Polskiej;>
<4a) posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;>
5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
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 późn. zm.);
[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;]
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- 113 <11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art.
126, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach – na warunkach określonych w tym zezwoleniu;>
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]
<a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w
art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach, lub
b) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w
dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony
do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
c) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach, lub>
d) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
e) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru
Schengen, lub
[f) w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym
przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.]
<f) w ramach ruchu bezwizowego.>
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;
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;
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- 114 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;]
<1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust.
1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3
lub 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach;
2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w
pkt 1 i ust. 1 pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku
małżeńskiego;
3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego
lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1–6, posiadający
zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r.
o cudzoziemcach;
5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108
ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku
stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed
złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
na podstawie pkt 1–4;>
6) posiadający ważną Kartę Polaka;
7) ubiegający się o 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;
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.
Art. 88.
Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:
1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z
podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna
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- 115 forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru
przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu
kolejnych 12 miesięcy;
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do
oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w
rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych, z pracodawcą zagranicznym;
4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, nieposiadającego oddziału, zakładu lub
innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest
delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o
charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
[5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 3 miesiące w ciągu kolejnych 6
miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4.]
<5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych 6
miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2–4.>
Art. 88a.
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi.
<1a. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i
nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia.>
2. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę
cudzoziemca stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie
pracy cudzoziemcowi.
Art. 88c.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
1) wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie
będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę
porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;
[2) uzyska informację 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.]
<2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze
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- 116 względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry
bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji
organizowanej dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa
dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11.>
<1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na
wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1
pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.>
[2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje w terminie:
1) nie dłuższym niż 7 dni od dnia złożenia oferty w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli z
analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika możliwość
zorganizowania rekrutacji;
2) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty w przypadku organizowania
rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.]
<2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie:
1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie
pracy, jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie
wynika, że istnieje możliwość zorganizowania rekrutacji;
2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku
organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.>
3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w
ust. 1 pkt 2, jeżeli:
[1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę lub rodzaj pracy, która ma być
mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1;]
<1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która
ma być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4
pkt 1, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce
wykonywania pracy;>
2) wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym
samym stanowisku;
3) brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli
podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:
1) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy
niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w
trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na czas
nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku
poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie
podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub
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- 117 2) wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w
przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie
działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w
zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności
zarządzających i reprezentacji podmiotu.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach
zgodnych z art. 673 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy;
2) wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za
wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7;
3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie
obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2 i upoważnioną do reprezentowania
pracodawcy wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli
okres delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni w roku kalendarzowym.
7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w
niepełnym wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda
uwzględnia wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z
cudzoziemcem proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu
wykonywania zobowiązań wynikających z umowy.
8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w
ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który:
1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
ukończył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub
Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
przebywał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 110 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 64 ust. 4 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której
przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w
państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego
Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na
pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi
prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział,
który zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje
zatrudnienia.
[10. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest agencja
pracy tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika
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siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika.]
<10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja
pracy tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze
pracownika tymczasowego, stosuje się przesłanki określone w ust. 1–3.>
<11. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi
wykonywanie pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25.>
Art. 88f.
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę
określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub
rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz okres ważności zezwolenia. W
przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3 i 4, w zezwoleniu na pracę określany jest
podmiot, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy
cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę określany
jest pracodawca użytkownik.
<1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu
powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub
jego części przez innego pracodawcę nie wymagają wydania nowego zezwolenia na
pracę.
1b. Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na
okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie
pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na
pracę, jeżeli zostały spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę
oraz wymagania, o których mowa w art. 88d. W takim przypadku uzyskanie
zezwolenia na pracę określającego nowe okoliczności nie jest wymagane.>
2. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
[3. Na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego, terenowej
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula, organu Państwowej
Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji wojewoda przekazuje kopie
wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz informacji, o których mowa w art.
88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2.]
<3. Na wniosek innego wojewody, naczelnika właściwego urzędu skarbowego,
terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, konsula,
organu Państwowej Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej lub Policji
wojewoda przekazuje kopie wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz
informacji, o których mowa w art. 88i.>
4. Minister właściwy do spraw pracy, wojewodowie oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy
pracy gromadzą i przetwarzają dane dotyczące cudzoziemców, zezwoleń na pracę,
kontroli przestrzegania przepisów ustawy i toczących się w tych sprawach postępowań, w
zakresie niezbędnym do realizacji przepisów ustawy.
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1. Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub
obowiązek świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w
przypadku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87.
<1a. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u
tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek
nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie,
pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od
dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia
zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.
1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy wykonywanej
zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt
czasowy stosuje się przepis ust. 1a.>
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony zachowują prawo do odszkodowania,
jeżeli odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było wynikiem niezachowania
należytej staranności, o ile przepisy szczególne albo treść umowy nie stanowią inaczej.
Art. 88h.
1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane
posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do:
[1) uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88c,
zawartych we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę;]
<1) uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art.
88c, zawartych w zezwoleniu na pracę;>
2) dostosowywania, w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości
wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia,
o którym mowa w art. 90 ust. 7, co najmniej raz w roku;
3) zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia
cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla
cudzoziemca;
[4) przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to
zezwolenie dotyczy oraz kopii informacji, o których mowa w art. 88i ust. 1 i 2;
5) informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z
postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, decyzjach o
wydaniu, odmowie lub uchyleniu zezwolenia oraz składaniu informacji, o których
mowa w art. 88i ust. 1 i 2;]
<4) przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego
to zezwolenie dotyczy;
5) informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z
postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz
decyzjach o wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia;>
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zezwolenia na pracę cudzoziemca;
[7) niezwłocznego poinformowania organu wydającego zezwolenie w przypadku
niepodjęcia przez cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty
rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia wykonywania pracy
przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na
pracę;]
8) udostępnienia podmiotom, o których mowa w art. 88f ust. 3, na ich wniosek
dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1-6,
sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski.
2. W stosunku do cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do
rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, przepisów ust. 1
pkt 1-3 nie stosuje się.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3-5, w sytuacji odmowy udzielenia,
uchylenia zezwolenia na pracę lub gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone
w art. 87, podmiot powierzający wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest obowiązany niezwłocznie odwołać cudzoziemca z delegacji.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ust. 1-3, podmiot powierzający
wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest obowiązany do:
1) niezwłocznego dokonania czynności, o których mowa w ust. 1-3;
2) wypłacenia cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia za okres wykonywanej pracy
w wysokości zgodnej z zawartą we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz
opłacenia związanych z nim składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na
podatek dochodowy.
[Art. 88i.
1. Zezwolenie na pracę zachowuje ważność w przypadku:
1) gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć
mu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie
pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na
pracę,
2) zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej działania
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy przez cudzoziemca, a także przejęcia
pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę,
3) przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę,
4) zmiany osoby reprezentującej pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3,
5) zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009
r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców
(Dz. U. Nr 125, poz. 1035 oraz z 2010 r. Nr 219, poz. 1445)
- jeżeli podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy niezwłocznie
powiadomił o dokonanej zmianie w formie pisemnej wojewodę, który wydał zezwolenie,
oraz pozostają spełnione wymagania określone w art. 88c i 88d, z wyjątkiem art. 88c ust.
1 pkt 2.
2. Zezwolenie na pracę może zachować ważność, w przypadku gdy:
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie podjął wykonywania pracy w okresie 3
miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
2) cudzoziemiec, w uzgodnieniu z podmiotem powierzającym mu wykonywanie pracy,
przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące
- jeżeli przyczyna opóźnienia lub przerwy w wykonywaniu pracy jest uzasadniona, a
podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca niezwłocznie powiadomił w
formie pisemnej o tych sytuacjach wojewodę, który wydał zezwolenie.
3. Jeżeli zmiana, o której mowa w ust. 1, wiąże się ze zmianą organu właściwego do
wydawania zezwolenia na pracę, wojewoda, który wydał zezwolenie przekazuje
niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia kopię wniosku i wydanej decyzji wojewodzie
właściwemu po zmianie.]
<Art. 88i.
Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie
powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie na pracę, o następujących
okolicznościach:
1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym charakterze lub na innym stanowisku niż
określone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, o których mowa w art. 88f ust.
1b;
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej
podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie
zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodawcę, o której mowa w art. 88c ust. 6
pkt 3;
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty
ważności zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu
ważności zezwolenia na pracę.>
Art. 88j.
1. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
1) w toku postępowania:
a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny
podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego
używał;
2) nie spełnił wymogów określonych w art. 88c i 88d;
[3) prawomocnym wyrokiem sądu został uznany za winnego wykroczenia określonego w
art. 120 ust. 3-5;
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120 ust. 1, został ponownie uznany za winnego podobnego wykroczenia;]
<3) został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3–5;
4) w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w
art. 120 ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne
wykroczenie;>
5) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny;
6) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie
zezwolenia na pracę, czynu z art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;
[7) jest osobą fizyczną, karaną za czyn, o którym mowa w art. 253 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. - Kodeks karny lub w innym państwie na podstawie przepisów
Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w
szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów
Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest
podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę;]
<7) jest osobą fizyczną karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie
przepisów Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel
ludźmi, w szczególności kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję
Narodów Zjednoczonych przeciwko międzynarodowej przestępczości
zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez
taką osobę;>
[8) nie dopełnił obowiązków wynikających z art. 88h ust. 4 lub art. 88i ust. 1 i 2;]
<8) nie dopełnia obowiązków wynikających z art. 88h ust. 4;>
9) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który:
a) nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku
zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym,
b) w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za
czyn określony w art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny.
2. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w
przypadku gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia
na pracę dla cudzoziemca, który nie jest osobą odpowiedzialną lub współodpowiedzialną
za działania lub zaniechania, stanowiące przesłanki odmowy wydania zezwolenia na
pracę.
[Art. 88k.
Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:
1) uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji, z
zastrzeżeniem art. 88i;
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3) otrzymał zawiadomienie, o którym mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7, lub sytuacja, o
której mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7, została ustalona w wyniku przeprowadzonej
kontroli;
4) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków, o których mowa
w art. 88h ust. 4 lub art. 88i ust. 1 i 2;
5) cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 88d;
6) cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy na okres przekraczający 3 miesiące, z
zastrzeżeniem art. 88i ust. 2 pkt 2;
7) otrzymał informację, że dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.]
<Art. 88k.
1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:
1) uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji;
2) ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków, o których
mowa w art. 88h ust. 4;
4) cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 88d;
5) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88i pkt 5 lub 6;
6) otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
niepożądany.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 88f ust. 1a i
1b.
3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o
którym mowa w art. 88i pkt 4.
4. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o
którym mowa w art. 88i pkt 5 lub 6, określające okoliczności wskazujące, że
zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
1) przyczynę niepodjęcia pracy lub
2) przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy.>
<Art. 88l.
W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę cudzoziemca przebywającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej wojewoda informuje o
uchyleniu zezwolenia organ Straży Granicznej, gdy decyzja w tej sprawie stanie się
ostateczna.
Art. 88m.
Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego
pracodawcy i na tym samym stanowisku.>
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1. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:
1) typy zezwoleń na pracę,
2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę,
3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2,
4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia
potrzeb kadrowych pracodawcy,
5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez
cudzoziemca jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania,
[6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, oświadczeń
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczących spełnienia
wymagań określonych w ustawie, wzory informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1
pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2, oraz zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą
zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy przez cudzoziemca]
<6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, wzory
oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o
spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń
zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu
powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy >
[- mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 88, oraz zapewnienie
właściwej organizacji postępowania w sprawie wydania i przedłużania zezwoleń na
pracę.]
<– mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 88, pierwszeństwo
dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w
art. 87 ust. 1 pkt 1–11, oraz zapewnienie właściwej organizacji postępowania w
sprawach wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę.>
2. (uchylony).
3. (uchylony).
[4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w
których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę,
uwzględniając przypadki określone w umowach i porozumieniach międzynarodowych
oraz programach szkoleniowych lub doradczych realizowanych w ramach działań Unii
Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, polską politykę
zagraniczną, specyfikę wykonywanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, wymogi
dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a także szczególny status, który
był podstawą udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w
których powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia
na pracę, uwzględniając przypadki określone w umowach i porozumieniach
międzynarodowych oraz programach szkoleniowych lub doradczych realizowanych
w ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach
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charakter pracy, okres pracy, wymogi dotyczące podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy, a także szczególny status, który był podstawą udzielenia
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.>
5. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w
których zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę bez względu na warunki, o
których mowa w art. 88c, kierując się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką
wykonywanego zawodu lub charakterem pracy.
6. (uchylony).
7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej według województw w pierwszym i trzecim
kwartale danego roku, z wyłączeniem Poczty Polskiej - Spółki Akcyjnej i
Telekomunikacji Polskiej - Spółki Akcyjnej. Do obliczenia wysokości przeciętnego
wynagrodzenia nie przyjmuje się wypłat z tytułu udziału w zysku lub w nadwyżce
bilansowej oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych dla pracowników jednostek sfery
budżetowej.
8. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki techniczne
składania i rozpatrywania wniosków w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia
na pracę dla cudzoziemca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, mając na
uwadze zapewnienie efektywności prowadzenia postępowań z udziałem podmiotów
krajowych i zagranicznych oraz spójność z systemami, o których mowa w art. 4 ust. 2.
Art. 120.
1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie
niższej niż 3.000 zł.
2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż
1.000 zł.
3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania
zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego
działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze
grzywny do 10.000 zł.
4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań
zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego
do wykonywania pracy, podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.
5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia
cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny do 10.000 zł.
[6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7, podlega karze
grzywny nie niższej niż 100 zł.]
<6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie
niższej niż 100 zł.>
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USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.
U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.)
Art. 13.
[1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody
przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą
Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.]
<1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, z państw
członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw
niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą
korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te
państwa z Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i
wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach, jak obywatele
polscy.>
1a. (uchylony).
2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:
[1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z późn.
zm.),
d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w
celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit.
a, b, e i f,
e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku
małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
i) (uchylona),]
<1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
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b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
c) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 144 lub art. 159 ust. 1, z wyłączeniem okoliczności, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d, art. 186 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...),
d) zezwolenie na pobyt czasowy udzielone przybywającemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w celu
połączenia z rodziną członkowi rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 i 4
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w
lit. a, b, e oraz f,
e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na pobyt czasowy i pozostają w związku małżeńskim, zawartym
z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,
i) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej,
udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności
gospodarczej na podstawie wpisu do CEIDG,>
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), dołączającymi do obywateli państw, o
których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi
- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.
[2a. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich byli
uprawnieni do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie
ust. 2 pkt 1 lit. c, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.]
<2a. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie
umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia
na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej byli uprawnieni do podejmowania i
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podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na takich samych zasadach, jak obywatele polscy.>
3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1-2a mają prawo do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do
przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub
akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
[4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o
których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, może
podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak te
osoby zagraniczne.
5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach - posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone w
związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na
tym terytorium w celu połączenia z rodziną - cudzoziemców, którzy posiadają zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na podstawie
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności,
może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym zakresie jak ci
cudzoziemcy.]
<4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy
międzynarodowe, o których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na pobyt
czasowy, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych
zasadach jak te osoby zagraniczne.
5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 159 ust. 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z
przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem na tym
terytorium w celu połączenia z rodziną, może podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą w takim samym zakresie jak cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie
na pobyt czasowy i wykonują działalność gospodarczą na podstawie wpisu do
ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie wzajemności.>

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ
FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027,
z późn. zm.)
Art. 3.
1. Ubezpieczonymi są:
1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
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państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony z
wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn zm.),
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub osoby, które uzyskały w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo
korzystające z ochrony czasowej na jej terytorium,]
<2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt
czasowy z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...), zezwolenia
na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt
tolerowany,>
<2a) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,>
3) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
- jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo
ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;
4) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
niezamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte:
a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.),
b) ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50,
poz. 291, Nr 67, poz. 411 i Nr 70, poz. 416).
2. Ubezpieczonymi są także:
1) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
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Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,
[2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych,
postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy nieposiadający
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebędący osobami, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, lub osoby, które uzyskały w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą albo korzystają
z ochrony czasowej na jej terytorium,]
<2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i
teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy,
którzy nie posiadają obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i nie są
osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na pobyt czasowy,
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt
tolerowany,>
<2a) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,>
3) odbywający staż adaptacyjny,
4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w
języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym,
nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i
niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3
- jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;
5) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujący na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami
podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66
ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3, ani nie są osobami uprawnionymi do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;
6) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z
zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3.
Art. 12.
Przepisy ustawy nie naruszają przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej udzielanych
bezpłatnie bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie:
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2) art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793
i Nr 176, poz. 1238);
3) art. 26 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U.
Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.);
4) art. 10 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr
111, poz. 535, z późn. zm.);
[5) art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008
r. Nr 70, poz. 416);]
<5) art. 416 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach;>
6) przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570) - w przypadku świadczeń
zdrowotnych związanych ze zwalczaniem chorób, zakażeń i chorób zakaźnych;
7) przepisów ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie
Medycznym;
8) (uchylony);
9) art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180,
poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305).

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U.
z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.)
Art. 43.
1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą
podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w
ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać
kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których
mowa w ust. 1:
[1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;]
<1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały;>
1a) (uchylony);
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
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mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art.
53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2011 r. Nr 264, poz. 1573);]
<5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art.
127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013
r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie
ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.
<2a. Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”
lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe,
studia doktoranckie oraz kształcenie w innych formach, a także uczestniczyć w
badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach odpłatności. Osobom
tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla
osób niepełnosprawnych i zapomóg.>
3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i
odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
o których mowa w ust. 1, na podstawie:
1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego
ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
4) decyzji rektora uczelni.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:
1) jako stypendyści strony polskiej;
2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści uczelni.
5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
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środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, mogą
podejmować i odbywać studia wyższe, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a
także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach
obowiązujących obywateli polskich, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do
stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg,
albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.
5a. Posiadacze ważnej Karty Polaka mogą podejmować studia wyższe, studia doktoranckie
oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich albo na zasadach
określonych w ust. 3 i 4.
6. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uważa się
osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
6a. Rektor uczelni niezwłocznie informuje ministra właściwego do spraw szkolnictwa
wyższego oraz Komendanta Głównego Straży Granicznej o:
1) przyjęciu na studia cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 pkt 2 i 4;
2) niepodjęciu kształcenia przez cudzoziemców, o których mowa w ust. 3, lub
skreśleniu ich z listy studentów, podając imię i nazwisko, datę urodzenia, adres
stałego zamieszkania, informacje o posiadaniu Karty Polaka lub spełnieniu wymagań
określonych w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z
2004 r. Nr 53, poz. 532, z późn. zm.).
6b. Rektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego, w terminie do
15 stycznia każdego roku, wykazy cudzoziemców, o których mowa w ust. 3 i 4,
sporządzone według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, ze wskazaniem osób
posiadających Kartę Polaka lub spełniających wymagania określone w art. 5 ust. 1-3
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, zawierające: imię i nazwisko
cudzoziemca, państwo zamieszkania, kierunek i rok studiów lub inny rodzaj kształcenia
oraz jednostkę organizacyjną uczelni, w której cudzoziemiec odbywa kształcenie, a także
warunki finansowe kształcenia.
7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o repatriacji i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być
stypendystami, o których mowa w ust. 4 pkt 1.
8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje oraz ustala ich
wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, minister
wskazany w art. 33 ust. 2.
9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach
urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w
tym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów
dla osób określonych w ust. 7.
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- 134 USTAWA z dnia 16 grudnia 2005 r. O PRODUKTACH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
(Dz. U. z 2006 r. Nr 17, poz. 127, z późn. zm.)
Art. 21.
1. Wniosek o wpis do rejestru zakładów oraz wniosek o zatwierdzenie zakładu składa się w
formie pisemnej, w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej
działalności.
2. Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo numer
identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności - w przypadku pomieszczeń
gospodarstwa, z wyłączeniem gospodarstw rybackich, o ile taki numer posiada;
2) określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju
produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w tym zakładzie;
3) określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność;
4) wskazanie, czy zakład zamierza korzystać z krajowych środków dostosowujących, o
których mowa w art. 10 ust. 3 rozporządzenia nr 853/2004.
3. Do wniosku dołącza się:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
[3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza prowadzić
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo]
<3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego przez
inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku gdy
wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …), zamierza prowadzić
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym
zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo >
4) (uchylony)
5) oświadczenie podmiotu potwierdzające utrzymywanie pszczół, jeżeli wniosek jest
składany przez podmiot niepodlegający obowiązkowi:
a) wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,
b) wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,
c) uzyskania zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, albo
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- 135 6) zaświadczenie albo oświadczenie o nabyciu przez koło łowieckie będące dzierżawcą
obwodu łowieckiego członkostwa w Polskim Związku Łowieckim oraz osobowości
prawnej, zgodnie z przepisami Prawa łowieckiego, albo
7) zaświadczenie albo oświadczenie o prowadzeniu ośrodka hodowli zwierzyny przez
zarządcę obwodu łowieckiego na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw
środowiska, wydanej na podstawie przepisów Prawa łowieckiego.
3a. Oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt 5-7, składa się pod rygorem
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy
odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje
pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną, o której mowa w art. 20
ust. 1 pkt 2 lit. a-c, nadaje zakładowi weterynaryjny numer identyfikacyjny.
5. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób:
1) prowadzenia rejestru zakładów, wykazu podmiotów prowadzących działalność
rejestrowaną oraz wykazu zatwierdzonych zakładów, a także zakres danych i
informacji objętych rejestrem i tymi wykazami, mając na względzie rodzaj
działalności objętej rejestracją, możliwość wpisywania istotnych informacji
dotyczących zakładów oraz sprawną aktualizację tych informacji;
2) ustalania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego, mając na względzie
możliwość identyfikacji zakładu wpisanego do rejestru, o którym mowa w art. 20
ust. 1 pkt 1 lit. a, miejsca prowadzenia działalności i rodzaju produktów pochodzenia
zwierzęcego.

USTAWA

z

dnia

RZECZYPOSPOLITEJ

14

lipca

2006

POLSKIEJ,

r.

O

POBYCIE

WJEŹDZIE
ORAZ

NA

TERYTORIUM

WYJEŹDZIE

Z

TEGO

TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ I
CZŁONKÓW ICH RODZIN (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.)
Art. 2.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) granica - granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005
r. Nr 226, poz. 1944);
2) dokument podróży - dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
3) obywatel UE - cudzoziemca:
a) obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
b) obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
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4) członek rodziny - cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
a) małżonka obywatela UE,
b) bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat
lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na
utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;
5) osoba pracująca na własny rachunek - osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.), a także każdą inną osobę
fizyczną wykonującą działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny
rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności
gospodarczej, lub osoby wykonującej taką działalność do przedsiębiorców;
6) państwo członkowskie - państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederację Szwajcarską;
7) pracownik - osobę pozostającą w stosunku pracy, a także osobę wykonującą pracę w
ramach umowy cywilnoprawnej;
[8) wiza - wizę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach.]
<8) wiza – wizę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. …);>
<Art. 2a.
1. Do osób, o których mowa w art. 1, stosuje się przepisy art. 49–56, przepisy wydane
na podstawie art. 57 ust. 1, art. 337 ust. 3, art. 338 ust. 1, art. 339, przepisy wydane
na podstawie art. 340 ust. 1, art. 341–348, art. 395–428, art. 429 ust. 1 pkt 2 lit. a i k
oraz pkt 3–5, art. 430 ust. 1 pkt 2, 7, 8 i 12 oraz ust. 2, art. 431 ust. 1, 2 pkt 5 i 7 oraz
ust. 6 i 7, art. 433, art. 440–442, art. 445–448, art. 450–457 oraz przepisy wydane na
podstawie art. 458 ust. 1 i art. 459 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach.
2. Do osób, o których mowa w art. 1 pkt 4, stosuje się ponadto przepisy:
1) art. 3 pkt 20–22, art. 58, art. 59, art. 60 ust. 1 pkt 17, art. 66 ust. 1–3, art. 67–71,
art. 73, art. 74, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i e oraz ust. 7 i 8, art. 78, art. 79,
przepisy wydane na podstawie art. 80 ust. 1, art. 96, przepisy wydane na
podstawie art. 97 ust. 1, art. 361–380, art. 429 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 430 ust. 1
pkt 1, art. 444 ust. 1 pkt 5 oraz art. 449 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach;
2) art. 34 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr
810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) w zakresie
unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej.>
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1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę Schengen lub wizę
krajową w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub przebywania z
nim.
2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy, gdy:
[1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, prowadzonym na podstawie art. 124 pkt
4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zwanym dalej "wykazem", lub]
<1) jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu
cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
niepożądany, prowadzonego na podstawie art. 435 ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o cudzoziemcach, zwanego dalej „wykazem”, lub>
2) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego lub zdrowia publicznego.
3. Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul lub komendant placówki Straży Granicznej
niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając członkowi rodziny wszelkie
dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.
4. Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w formie decyzji, do której stosuje się
odpowiednio przepisy działu II rozdziału 7, 9-11 Kodeksu postępowania
administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.
5. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje odwołanie do
ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o odmowie wydania wizy,
wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej - do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.
Art. 11.
1. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE można odmówić
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy:
[1) jego dane znajdują się w wykazie lub]
<1) jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu lub >
2) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego lub zdrowia publicznego, lub
3) nie posiada dokumentu, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 lub 2, chyba że
udowodni w inny, niebudzący wątpliwości sposób, że jest uprawniony do
korzystania ze swobody przepływu osób.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu wzięcia udziału w postępowaniu przed sądem administracyjnym w
sprawie o wydalenie z tego terytorium i gdy przebywanie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE na tym terytorium nie spowoduje poważnych
zakłóceń porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.
3. Decyzji o odmowie wjazdu nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
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odmowie wjazdu na podstawie ust. 1 pkt 1 lub 2, wydaje się także decyzję o
unieważnieniu wizy.
Art. 15.
[1. Obywatel UE i członek rodziny niebędący obywatelem UE może przebywać na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesięcy bez konieczności
zachowania warunków pobytu określonych w niniejszym rozdziale.]
<1. Bez konieczności zachowania warunków pobytu określonych w niniejszym
rozdziale na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może przebywać:
1) obywatel UE i członek rodziny niebędący obywatelem UE –przez okres do 3
miesięcy;
2) obywatel UE, który wjechał na to terytorium w celu poszukiwania pracy – przez
okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, chyba że po upływie tego okresu wykaże, że
aktywnie kontynuuje poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste szanse na
zatrudnienie.>
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) obywatel UE jest obowiązany posiadać ważny dokument podróży albo inny ważny
dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo;
2) członek rodziny niebędący obywatelem UE jest obowiązany posiadać ważny
dokument podróży.
Art. 16.
1. Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3 miesiące, w
przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:
1) jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
[2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną
do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu
art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.) i
posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej;
3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania
siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;]
<2) posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków
rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić
obciążenia dla pomocy społecznej, oraz:

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 139 a) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
b) jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) albo
c) posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki,
które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym,
w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych
ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu
udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten
podmiot rachunku;
3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej oraz:
a) posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków
rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić
obciążenia dla pomocy społecznej,
b) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
c) jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych albo
d) posiada prywatne ubezpieczenie zdrowotne, pokrywające wszelkie wydatki,
które mogą wyniknąć podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w związku z potrzebą pomocy medycznej lub leczeniem szpitalnym,
w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych
ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu
udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten
podmiot rachunku;>
4) jest małżonkiem obywatela polskiego.
2. Jeżeli celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy,
obywatel UE, w stosunku do którego mają zastosowanie ograniczenia w dostępie do
rynku pracy na podstawie umów międzynarodowych, uzyskuje prawo pobytu przez okres
dłuższy niż 3 miesiące po otrzymaniu przyrzeczenia wydania zezwolenia na pracę na tym
terytorium.
Art. 20.
<1.> Jeżeli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres dłuższy niż 3
miesiące, obywatel UE jest obowiązany zarejestrować swój pobyt, a członek rodziny
niebędący obywatelem UE jest obowiązany uzyskać kartę pobytu członka rodziny
obywatela UE.
<2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy obywatela UE posiadającego
prawo pobytu w okolicznościach, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2.>

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

- 140 Art. 31.
1. Obywatelowi UE odmawia się zarejestrowania pobytu, a członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE odmawia się wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, w
przypadku gdy:
1) nie zostały spełnione warunki pobytu określone w niniejszym rozdziale lub
2) pobyt obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
<1a. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do:
1) obywatela UE będącego członkiem rodziny, obywatela UE lub obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej innym niż ten, o którym mowa w art. 2 pkt 4, który
dołącza do niego lub przebywa z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z
powodu:
a) zależności finansowej od niego lub pozostawania z nim w gospodarstwie
domowym, w kraju, z którego przybył obywatel UE ubiegający się o
zarejestrowanie pobytu, lub
b) poważnych względów zdrowotnych wymagających osobistej opieki,
sprawowanej przez obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
do którego ten obywatel, dołącza lub z którym przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) obywatela UE prowadzącego życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284, z późn. zm.), z
obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, do którego ten
obywatel, dołącza lub z którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.>
2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania karty pobytu
członka rodziny obywatela UE także, gdy jego związek małżeński z obywatelem UE
został zawarty dla pozoru.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, decyzja powinna uwzględniać zasadę
proporcjonalności i opierać się wyłącznie na zachowaniu danej osoby, które stanowi
rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla interesu społecznego.
Wcześniejsza karalność tej osoby nie może stanowić samoistnej podstawy do podjęcia
decyzji. Na zagrożenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie można się powoływać dla
celów gospodarczych.
<4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1a pkt 2, organ, który prowadzi
postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, ustala w
szczególności, czy więzi tego obywatela z obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej, do którego ten obywatel, dołącza lub z którym przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są rzeczywiste i stałe.>
Art. 73.
<1.> Decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
wydaje, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży
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pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE lub miejsce
ujawnienia faktu albo zdarzenia będącego podstawą wystąpienia z wnioskiem o
wydalenie.
<2. Decyzję o wydaleniu organy mogą przekazywać między sobą za pośrednictwem
urządzeń umożliwiających odczyt i zapis znaków pisma na nośniku papierowym lub
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej i doręczać tę decyzję obywatelowi UE
lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE w formie uzyskanej w wyniku
takiego przekazu.
3. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji o wydaleniu w dokumencie podróży
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz niezwłocznie
informuje o tym organ, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie.
4. W przypadku doręczenia decyzji o wydaleniu w formie, o której mowa w ust. 2,
organ Straży Granicznej, który wykonuje tę decyzję, odnotowuje fakt jej wydania w
dokumencie podróży cudzoziemca.>
<Art. 73a.
1. Organ, który wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, lub komendant wojewódzki Policji
właściwy ze względu na siedzibę wojewody, który wydał decyzję w tej sprawie na
wniosek Ministra Obrony Narodowej lub z urzędu, pobiera od obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE odciski linii papilarnych oraz
sporządza jego fotografię.
2. Odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą kart daktyloskopijnych lub
urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków.
3. Organ, który pobrał odciski linii papilarnych, przekazuje Komendantowi
Głównemu Policji ich obraz, dane osobowe obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE oraz informacje, o których mowa w art. 431 ust. 6
ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach.
Art. 73b.
1. Decyzję o wydaleniu małoletniego obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE do kraju jego pochodzenia lub do innego państwa wykonuje się, gdy
cudzoziemiec ten ma w państwie, do którego zostaje wydalony, zapewnioną opiekę
rodziców, innych osób pełnoletnich lub instytucji opiekuńczych, zgodnie ze
standardami określonymi przez Konwencję o prawach dziecka, przyjętą przez
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z
1991 r. Nr 120, poz. 526, z 2000 r. Nr 2, poz. 11 oraz z 2013 r. poz. 677).
2. Małoletniego obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE można
wydalić tylko pod opieką przedstawiciela ustawowego, chyba że decyzja o wydaleniu
jest wykonywana w taki sposób, że małoletniego przekazuje się przedstawicielowi
ustawowemu albo przedstawicielowi właściwych władz państwa, do którego
następuje wydalenie.>
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1. Przymusowe wykonanie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należy
do:
1) komendanta oddziału Straży Granicznej właściwego ze względu na miejsce pobytu
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE - w zakresie
doprowadzenia do granicy;
2) Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży
Granicznej właściwego ze względu na miejsce, w którym następuje przekroczenie
granicy - w zakresie doprowadzenia do granicy państwa, do którego obywatel UE
lub członek rodziny niebędący obywatelem UE zostaje wydalony, lub do portu
lotniczego albo morskiego tego państwa.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informuje niezwłocznie wojewodę, który wydał
decyzję o wydaleniu, o opuszczeniu przez obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wojewoda, który wydał decyzję o wydaleniu, informuje organ gminy właściwy ze względu
na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE o opuszczeniu przez nich
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonaniem decyzji o wydaleniu.]
<Art. 74.
1. Przymusowe wykonanie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
polega na doprowadzeniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE do granicy albo do portu lotniczego albo morskiego państwa, do
którego zostaje doprowadzony.
2. Doprowadzenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE:
1) do granicy – wykonuje komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant
placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE
lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;
2) od granicy do portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego zostaje
doprowadzony – wykonuje Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant
oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w którym obywatel UE
lub członek rodziny niebędący obywatelem UE przekracza granicę.
3. Komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w którym
obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE przekracza granicę,
odnotowuje w rejestrze, o którym mowa w art. 429 ust. 1 pkt 2 lit. k ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach, datę opuszczenia przez obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wojewoda, który wydał decyzję o wydaleniu, informuje organ gminy właściwy ze
względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad
3 miesiące obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE o
opuszczeniu przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
wykonaniem decyzji o wydaleniu.>
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1. Organ Straży Granicznej właściwy do przymusowego wykonania decyzji o
wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określa, w drodze decyzji, wysokość kosztów
związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu,
podmioty obowiązane do pokrycia tych kosztów oraz termin i sposób ich uiszczenia.
2. Decyzji, o której mowa w ust. 1, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
3. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.
Art. 74b.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) treść wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawności i
prawidłowości postępowania, a w szczególności konieczność uzyskania
informacji niezbędnych do wydania decyzji o wydaleniu;
2) sposób odnotowywania w dokumencie podróży wydania decyzji o wydaleniu,
uwzględniając zapewnienie możliwości ustalenia podczas kontroli dokumentu
podróży obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, że
decyzja ta została wydana.>

USTAWA z dnia 22 lipca 2006 r. O PASZACH (Dz. U. Nr 144, poz. 1045, z późn. zm.)
Art. 10.
1. Wniosek o:
1) wpis do rejestru zakładów składają podmioty, o których mowa w art. 9 ust. 2
rozporządzenia nr 183/2005,
2) zatwierdzenie zakładu składają podmioty, o których mowa w art. 10 rozporządzenia
nr 183/2005
- w terminie co najmniej 30 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.
2. Wniosek o wpis do rejestru zakładów albo wniosek o zatwierdzenie zakładu zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, albo numer
identyfikacyjny w ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o
krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o ile taki numer posiada;
1b) numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer identyfikacyjny REGON albo
numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy - w
przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;
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a) rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
b) lokalizacji zakładu, w którym ma być wykonywana działalność.
3. Do wniosku dołącza się:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
[3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej - w przypadku gdy wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w
Rzeczypospolitej Polskiej, albo]
<3) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – w przypadku
gdy wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o
cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie
przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, albo >
4) (uchylony);
5) (uchylony).
4. Powiatowy lekarz weterynarii, wydając decyzję administracyjną o zatwierdzeniu zakładu,
nadaje temu zakładowi numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 19 ust. 2
rozporządzenia nr 183/2005.
Art. 20.
1. Pasze lecznicze i produkty pośrednie może wprowadzać do obrotu:
1) wytwórca pasz leczniczych przeznaczonych do obrotu;
2) podmiot, który dostarcza pasze lecznicze lub produkty pośrednie zgodnie z art. 22
ust. 1, wpisany na listę prowadzoną przez Głównego Lekarza Weterynarii, zwany
dalej "dystrybutorem".
2. Wpisu na listę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dokonuje się na wniosek podmiotu, który
zapewni, że:
1) pasze lecznicze i produkty pośrednie będą przewożone środkami transportu i
przechowywane w miejscach spełniających warunki techniczne niezbędne do
zachowania wymaganej jakości tych pasz i produktów, w tym temperatury, w jakiej
się je przechowuje;
2) będzie prowadzona dokumentacja obrotu paszami leczniczymi i produktami
pośrednimi.
3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres
wnioskodawcy;
1a) numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile taki numer
posiada;
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numer identyfikacji podatkowej nadany w kraju pochodzenia wnioskodawcy - w
przypadku gdy wnioskodawca nie posiada obywatelstwa polskiego;
2) określenie:
a) rodzaju i zakresu działalności, która ma być wykonywana,
b) lokalizacji miejsca, w którym mają być przechowywane pasze lecznicze i
produkty pośrednie.
4. Do wniosku dołącza się:
1) oświadczenie o zapewnieniu warunków, o których mowa w ust. 2;
2) (uchylony)
3) (uchylony)
[4) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielonego przez inne
państwo członkowskie Unii Europejskiej - jeżeli wnioskodawca będący
cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o cudzoziemcach, zamierza wykonywać
działalność gospodarczą na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w
Rzeczypospolitej Polskiej, albo]
<4) kopię zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
udzielonego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej – jeżeli
wnioskodawca będący cudzoziemcem, w rozumieniu przepisów o
cudzoziemcach, zamierza wykonywać działalność gospodarczą na podstawie
przepisów obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, albo>
5) (uchylony).

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. O OPŁACIE SKARBOWEJ (Dz. U. z 2012 r. poz.
1282, z późn. zm.)
Art. 2.
1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1) dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia,
koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub
prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach:
a) alimentacyjnych, opieki, kurateli i przysposobienia,
b) ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, rent strukturalnych, ulg
określonych w przepisach szczególnych dla żołnierzy niezawodowych i osób
odbywających służbę zastępczą oraz ich rodzin, a także uprawnień dla osób
niepełnosprawnych i osób objętych przepisami o szczególnych uprawnieniach
dla kombatantów,
c) świadczeń socjalnych oraz w sprawach załatwianych na podstawie przepisów o
pomocy społecznej, przepisów o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej oraz przepisów o zatrudnieniu socjalnym,
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Parlamentu Europejskiego i organów samorządu terytorialnego oraz referendum,
e) powszechnego obowiązku obrony, z wyjątkiem decyzji w sprawach udzielania
zgody obywatelom polskim na służbę w obcym wojsku lub w obcej organizacji
wojskowej,
f) zatrudnienia, wynagrodzeń za pracę,
g) nauki, szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia,
h) załatwianych na podstawie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.),
i) nabycia obywatelstwa polskiego w drodze repatriacji oraz stwierdzenia
posiadania obywatelstwa polskiego nabytego w ten sposób,
j) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków ich
rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
[k) o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu, zgody na pobyt tolerowany oraz w
sprawach ochrony czasowej,]

2)
3)

3a)

4)
5)
6)

<k) nadania statusu uchodźcy, udzielenia azylu, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany, oraz w sprawach ochrony
czasowej,>
l) rekompensat w rozumieniu ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do
rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 169, poz. 1418, z późn. zm.);
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia w
sprawach budownictwa mieszkaniowego;
dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia i zezwolenia przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa albo Agencję Rynku Rolnego w sprawach
z zakresu wykonywania przez te agencje zadań w ramach realizacji Wspólnej
Polityki Rolnej, w tym w sprawach płatności w ramach systemów wsparcia
bezpośredniego określonych przepisami Unii Europejskiej, pomocy de minimis w
sektorze rolnictwa lub rybołówstwa oraz innych zadań dotyczących organizacji
rynków rolnych, z wyłączeniem zadań w zakresie administrowania obrotem z
zagranicą towarami rolno-spożywczymi;
wydanie decyzji na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 kwietnia 2009 r. o
wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego
Funduszu Rybackiego (Dz. U. Nr 72, poz. 619 i Nr 157, poz. 1241);
złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo
jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach określonych w pkt 3;
wydanie zaświadczenia niezbędnego do uzasadnienia wniosków w sprawach
wymienionych w pkt 1-4;
dokonanie czynności urzędowej i wydanie zaświadczenia w sprawach o zmianę
imienia (imion) lub nazwiska osób, którym bezprawnie je zmieniono, a także
zstępnych i małżonków tych osób;
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na działania związane z czynną ochroną przyrody.
2. Jeżeli zaświadczenie, którego wydanie nie podlega opłacie skarbowej zostanie użyte w
innej sprawie niż wymieniona w ust. 1, wydanie tego zaświadczenia podlega opłacie
skarbowej.
ZAŁĄCZNIK
WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ
ZWOLNIENIA
Część
1

Przedmiot opłaty skarbowej
2

Stawka
3

Zwolnienia
4

Część I pominięto
II.

Wydanie zaświadczenia
ust. 1-20 pominięto
21. Pozostałe zaświadczenia

17 zł

1) zaświadczenie wydawane w interesie
publicznym
2) zaświadczenie wydawane w związku
z ubieganiem się o wydanie zezwolenia
upoważniającego do przekraczania
granicy, przewidzianego w umowach
międzynarodowych o ułatwieniach w
małym ruchu granicznym, w celach
służbowych lub w związku z
wykonywanymi czynnościami
urzędowymi lub społecznymi
3) zaświadczenie w sprawach
poszukiwania osób zaginionych w czasie
działań wojennych lub w związku z tymi
działaniami
4) zaświadczenie w sprawie ekshumacji,
przewozu i sprowadzenia zwłok lub
szczątków zwłok ludzkich
5) zaświadczenie w sprawie budowy lub
odbudowy obiektów budowlanych
zniszczonych albo uszkodzonych
wskutek działalności spowodowanej
ruchem zakładu górniczego lub klęsk
żywiołowych
6) zaświadczenie w sprawie ulg dla osób
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wypadkiem losowym
7) zaświadczenie dotyczące scalania i
zamiany gruntów, wspólnot gruntowych,
mienia komunalnego i gminnego,
służebności gruntowych, rozgraniczenia
nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
porządkowania własności gospodarstw
rolnych, ochrony gruntów rolnych i
leśnych, melioracji użytków rolnych oraz
związane z realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie
8) zaświadczenie wydawane na
podstawie przepisów o hodowli zwierząt
gospodarskich
9) potwierdzenie złożenia podania oraz
innych dokumentów składanych w
sprawach indywidualnych z zakresu
administracji publicznej
10) zaświadczenie o nadaniu
statystycznego numeru identyfikacyjnego
11) zaświadczenie o wielkości użytków
rolnych gospodarstwa rolnego,
wydawane przez urzędy gmin właściwe
do pobierania podatku rolnego
12) zaświadczenie niezbędne do
uzasadnienia wniosku o udzielenie
pomocy z udziałów Unii Europejskiej
13) zaświadczenie dla przesyłki
ziemniaków, potwierdzające, że
ziemniaki pochodzą z miejsca produkcji
uznanego za wolne od grzyba
Synchytrium endobioticum
14) zaświadczenie potwierdzające, że w
partii bulw ziemniaka nie stwierdzono
występowania Clavibacter michiganensis
ssp. Sepedonicus
<15) zaświadczenie potwierdzające,

iż w stosunku do cudzoziemca
istnieje domniemanie, że jest on
ofiarą handlu ludźmi >
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Wydanie zezwolenia (pozwolenia,
koncesji)
1. Zezwolenie na zawarcie
małżeństwa, o którym mowa w art.
4 Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego

39 zł

[2. Zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony z wyłączeniem
zezwolenia udzielonego na
podstawie art. 53a ust. 2 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r.
Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r.
poz. 589 i 769)

340 zł

1) zezwolenie udzielane
cudzoziemcowi na podstawie art. 53
ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach
2) zezwolenie udzielane
cudzoziemcowi korzystającemu z
ochrony czasowej]

<2. Zezwolenie na pobyt
czasowy, z wyłączeniem
zezwolenia udzielonego na
podstawie art. 181 ust. 1
ustawy z dnia 8 listopada 2013
r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz.
...)

340 zł

1) zezwolenie, o którym mowa w
art. 176 ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o cudzoziemcach
2)
zezwolenie
udzielane
cudzoziemcowi
korzystającemu
z ochrony czasowej>

[2a. Zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, o którym mowa w
art. 53a ust. 2 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
wydane na podstawie:
1) pkt 1 i 3
2) pkt 2]

85 zł
340 zł

<2a.

Zezwolenie, o którym
mowa w art. 181 ust. 1 ustawy
z dnia 8 listopada 2013 r.
o cudzoziemcach, wydane na
podstawie:
1) pkt 1 i 3
2) pkt 2>
<2b. Zezwolenie, o którym
mowa w art. 114 ust. 1 i art.
127 ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o cudzoziemcach
[3. Zezwolenie na osiedlenie się]
<3. Zezwolenie na pobyt stały>

440 zł>

640 zł

zezwolenie udzielane:
1) członkowi najbliższej rodziny
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2) cudzoziemcowi, któremu udzielono
azylu

[4. Zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich]
<4. Zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego
Unii Europejskiej>

640 zł

ust. 5-43 pominięto
44. Inne niż wymienione w
niniejszym załączniku zezwolenie
(pozwolenie, koncesja):

1) zezwolenie wydawane na podstawie
przepisów o hodowli zwierząt
gospodarskich

1) na wykonywanie działalności
gospodarczej

616 zł

2) zezwolenie na ekshumację, przewóz i
sprowadzenie zwłok ludzkich lub ich
szczątków

2) pozostałe

82 zł

3) zezwolenie dotyczące scalania i
zamiany gruntów, wspólnot gruntowych,
mienia komunalnego i gminnego,
służebności gruntowej, rozgraniczenia
nieruchomości, sprzedaży i dzierżawy
nieruchomości rolnych Skarbu Państwa,
uporządkowania własności gospodarstw
rolnych, ochrony gruntów rolnych i
leśnych, melioracji użytków rolnych oraz
związane z realizacją przepisów o
reformie rolnej i osadnictwie
4) zezwolenie w sprawie dotyczącej
inwestycji jednostek budżetowych
wydawane na wnioski składane przez
inwestorów zastępczych
5) zezwolenie w sprawach należących
do właściwości organów celnych wydawane na wniosek składany przez
osobę przekraczającą granicę państwową
i załatwianych w toku kontroli celnej,
dokonywanej u tej osoby podczas
przekraczania granicy
6) zezwolenie na usunięcie drzew lub
krzewów
7) zezwolenie na działania związane z
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organizacjom ekologicznym i
jednostkom naukowym działającym na
rzecz ochrony przyrody
8) zezwolenie na zajęcie pasa
drogowego na cele niezwiązane z
budową, przebudową, remontem,
utrzymaniem i ochroną dróg
9) pozwolenie na lokalizowanie w pasie
drogowym obiektów budowlanych lub
urządzeń niezwiązanych z potrzebami
zarządzania drogami lub potrzebami
ruchu drogowego
10) zezwolenie na przejazd pojazdu
nienormatywnego
11) pozwolenie na prowadzenie prac
naukowo-badawczych lub prac nad
tworzeniem nowych odmian roślin
uprawnych, z wykorzystaniem
organizmów kwarantannowych lub
roślin, produktów roślinnych lub
przedmiotów porażonych przez te
organizmy lub niespełniających
wymagań specjalnych, lub których
wprowadzenie i przemieszczanie jest
zabronione
12) zezwolenie na działania związane z
ochroną przyrody, wydawane osobom
fizycznym działającym na rzecz ochrony
przyrody w zakresie czynnej ochrony
gatunkowej
13) zezwolenie wydawane osobom
fizycznym na działania związane z
płoszeniem i miejscowym ograniczaniem
populacji gatunków zwierząt
wyrządzających szkody w gospodarstwie
rolnym, leśnym lub rybackim nieobjętych
odszkodowaniem Skarbu Państwa

[14) zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielane
cudzoziemcowi, który jest
prawdopodobnie ofiarą handlu
ludźmi]
45. W przypadku wydania
zezwolenia (pozwolenia, koncesji)

100% stawki
określonej od
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jednej decyzji - za każdy rodzaj
działalności

zezwolenia
(pozwolenia,
koncesji)

46. Przedłużenie terminu ważności
lub zmiana warunków wydanego
zezwolenia (pozwolenia, koncesji),
jeżeli:
1) dotyczy przedłużenia terminu
ważności lub rozszerzenia zakresu
działalności

50% stawki
określonej od
zezwolenia
(pozwolenia,
koncesji)

2) treścią zmiany jest kolejny
rodzaj działalności

100% stawki
określonej od
zezwolenia
(pozwolenia,
koncesji)

z zastrzeżeniem ust. 17-19
Część IV pominięto

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. O UDZIALE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W
SYSTEMIE

INFORMACYJNYM

SCHENGEN

ORAZ

WIZOWYM

SYSTEMIE

INFORMACYJNYM (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)
Art. 3.
1. Uprawnienie do bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI)
w celu dokonywania wpisów danych SIS dotyczących:
1) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu wydania ich przez
państwo obce na podstawie wniosku o wydanie przysługuje sądowi lub prokuraturze;
2) osób poszukiwanych do tymczasowego aresztowania w celu przekazania osoby
ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania przysługuje sądowi lub
prokuraturze;
3) świadków wezwanych do stawienia się przed sądem lub prokuratorem w związku z
postępowaniem karnym lub postępowaniem karnym skarbowym lub podejrzanych
wezwanych do stawienia się przed prokuratorem w związku z postępowaniem
karnym lub postępowaniem karnym skarbowym, którzy są poszukiwani, lub
oskarżonych wezwanych do stawienia się przed sądem w związku z postępowaniem
karnym lub postępowaniem karnym skarbowym w celu poniesienia
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powinien zostać wykonany wyrok w sprawie karnej lub w sprawie o przestępstwo
skarbowe, lub skazanych wezwanych do stawienia się w celu odbycia kary
pozbawienia wolności - dla ustalenia miejsca ich pobytu przysługuje sądowi lub
prokuraturze;
[4) cudzoziemców, o których mowa w art. 134a ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), przysługuje Szefowi
Urzędu do Spraw Cudzoziemców;]
<4) cudzoziemca, o którym mowa w art. 444 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców;>
5) osób zaginionych albo osób zaginionych, które dla ich ochrony lub w celu
zapobiegania stwarzanym przez nie zagrożeniom powinny zostać oddane do
właściwej placówki opiekuńczej lub leczniczej, przysługuje Policji;
6) osób lub pojazdów silnikowych o pojemności silnika przekraczającej 50 cm3,
statków wodnych, statków powietrznych i kontenerów, wprowadzonych w celu:
a) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest ściganie
przestępstw oraz zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego,
przysługuje Policji, organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej lub Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu,
b) przeprowadzania kontroli, której celem jest ściganie przestępstw oraz
zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przysługuje Policji,
organom kontroli skarbowej, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego,
Żandarmerii
Wojskowej,
Centralnemu
Biuru
Antykorupcyjnemu lub Służbie Celnej,
c) przeprowadzania niejawnego nadzorowania, którego celem jest zapobieganie
poważnym zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa
państwa, przysługuje
Straży Granicznej,
Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego,
d) przeprowadzania kontroli, której celem jest zapobieganie poważnym
zagrożeniom wewnętrznego i zewnętrznego bezpieczeństwa państwa,
przysługuje Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego lub Służbie Wywiadu Wojskowego;
[7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu wykorzystania
jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym skarbowym
przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Policji, Straży
Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej,
Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, organom kontroli skarbowej,
dyrektorowi urzędu morskiego, sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym
wyznaczonym w trybie przewidzianym w art. 3a.]
<7) przedmiotów podlegających zatrzymaniu albo zatrzymaniu w celu
wykorzystania jako dowód w postępowaniu karnym lub postępowaniu karnym
skarbowym przysługuje ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych,
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Żandarmerii Wojskowej, Centralnemu Biuru
Antykorupcyjnemu, Służbie Celnej, wojewodom, Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, organom kontroli skarbowej, dyrektorowi urzędu morskiego,
sądowi, prokuraturze lub urzędom skarbowym wyznaczonym w trybie
przewidzianym w art. 3a.>
2. W przypadku braku bezpośredniego dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego
(KSI), spowodowanego przyczynami niezależnymi od danego organu, organy
wymienione w ust. 1 mogą dokonywać wpisów danych SIS za pośrednictwem
centralnego organu technicznego KSI.
3. Organy wymienione w ust. 1, dokonując wpisów danych SIS, są obowiązane do
zapewnienia ich zgodności z prawem, dokładności i aktualności.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O KARCIE POLAKA (Dz. U. Nr 180, poz. 1280, z
późn. zm.)
Art. 2.
1. Karta Polaka może być przyznana osobie, która deklaruje przynależność do Narodu
Polskiego i spełni łącznie następujące warunki:
1) wykaże swój związek z polskością przez przynajmniej podstawową znajomość
języka polskiego, który uważa za język ojczysty, oraz znajomość i kultywowanie
polskich tradycji i zwyczajów;
2) w obecności konsula Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej "konsulem", lub
upoważnionego pracownika organizacji, o której mowa w art. 15 ust. 1, złoży
pisemną deklarację przynależności do Narodu Polskiego;
3) wykaże, że jest narodowości polskiej lub posiadała obywatelstwo polskie, lub co
najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było
narodowości polskiej lub posiadało obywatelstwo polskie, albo przedstawi
zaświadczenie organizacji polskiej lub polonijnej działającej na terenie jednego z
państw, o których mowa w ust. 2, potwierdzające aktywne zaangażowanie w
działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej
przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.
2. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie posiadającej w dniu złożenia
wniosku o wydanie Karty Polaka obywatelstwo Republiki Armenii, Republiki
Azerbejdżańskiej, Republiki Białoruś, Republiki Estońskiej, Gruzji, Republiki
Kazachstanu, Republiki Kirgiskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Łotewskiej,
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Tadżykistanu, Turkmenistanu,
Ukrainy lub Republiki Uzbekistanu albo posiadającej w jednym z tych państw status
bezpaństwowca.
3. Karta Polaka może być także przyznana osobie będącej obywatelem jednego z państw, o
których mowa w ust. 2, której polskie pochodzenie zostało prawomocnie stwierdzone
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr
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120, poz. 818).
[4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa
polskiego albo zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<4. Karta Polaka może być przyznana wyłącznie osobie nieposiadającej obywatelstwa
polskiego albo zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
Art. 17.
1. Karta Polaka jest ważna przez okres 10 lat od dnia jej przyznania, z zastrzeżeniem ust. 2a
i 3.
2. Jeżeli najpóźniej na 3 miesiące przed terminem utraty ważności Karty Polaka jej
posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka jest
przedłużana na okres kolejnych 10 lat.
2a. Karta Polaka przyznana osobie, która ukończyła 65 lat, jest ważna na czas nieoznaczony.
3. Karta Polaka przyznana małoletniemu traci ważność po upływie roku od dnia uzyskania
przez niego pełnoletności.
4. Jeżeli po uzyskaniu pełnoletności, najpóźniej na 3 miesiące przed terminem, o którym
mowa w ust. 3, posiadacz złoży wniosek o przedłużenie ważności, ważność Karty Polaka
jest przedłużana na okres 10 lat.
[5. Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo uzyskania
zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]
<5. Karta Polaka traci ważność z chwilą nabycia obywatelstwa polskiego albo
uzyskania zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>
Art. 19.
Konsul wydaje decyzję o odmowie przyznania Karty Polaka w przypadku, gdy:
1) wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w art. 2, z zastrzeżeniem art. 13
ust. 6;
2) w postępowaniu o przyznanie Karty Polaka wnioskodawca złożył wniosek lub
dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje, jak również gdy zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia
jako autentycznego, podrobił lub przerobił dokument albo takiego dokumentu jako
autentycznego użył;
3) wnioskodawca repatriował się z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo Polskiej
Rzeczypospolitej Ludowej, na podstawie umów repatriacyjnych zawartych w latach
1944-1957 przez Rzeczpospolitą Polską albo przez Polską Rzeczpospolitą Ludową z
Białoruską Socjalistyczną Republiką Radziecką, Ukraińską Socjalistyczną Republiką
Radziecką, Litewską Socjalistyczną Republiką Radziecką i Związkiem
Socjalistycznych Republik Radzieckich, do jednego z państw będących stroną tych
umów;
[4) wnioskodawca nabył obywatelstwo polskie albo uzyskał zezwolenie na osiedlenie się
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
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stały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;>
5) przemawiają za tym względy obronności, bezpieczeństwa albo ochrony porządku
publicznego Rzeczypospolitej Polskiej;
6) wnioskodawca działa lub działał na szkodę podstawowych interesów
Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 7 września 2007 r. O POMOCY OSOBOM UPRAWNIONYM DO
ALIMENTÓW (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 i 1548)
Art. 1a.
1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) (uchylona),
b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o
zabezpieczeniu społecznym,
[c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264,
poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),]
<c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy
udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt
3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...),>
d) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
2. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa w ust. 1,
jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy,
w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne
umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
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- 157 USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. O ZASADACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI
ZAWODOWYCH

NABYTYCH

W

PAŃSTWACH

CZŁONKOWSKICH

UNII

EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 63, poz. 394)
Art. 2.
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) zawodzie regulowanym - oznacza to zespół czynności zawodowych, których
wykonywanie jest uzależnione od spełnienia wymagań kwalifikacyjnych i warunków
określonych w odrębnych polskich przepisach, zwanych dalej "przepisami
regulacyjnymi";
2) wykonywaniu zawodu - oznacza to wykonywanie zawodu na własny rachunek, na
podstawie umowy o pracę lub w innej formie dozwolonej przez przepisy
obowiązujące w państwie, w którym zawód był, jest lub ma być wykonywany;
3) podejmowaniu lub wykonywaniu działalności - oznacza to podejmowanie lub
wykonywanie działalności na własny rachunek lub zatrudnienie przy wykonywaniu
tej działalności;
4) wnioskodawcy - oznacza to obywatela, o którym mowa w art. 1 ust. 1,
zamierzającego wykonywać zawód regulowany albo działalność w Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) państwie wnioskodawcy - oznacza to państwo, w którym wnioskodawca uzyskał
kwalifikacje do wykonywania zawodu albo wykonywał działalność;
6) uprawnionej instytucji - oznacza to instytucję w państwie członkowskim prowadzącą
kształcenie lub szkolenie, których ukończenie jest potwierdzane dyplomami lub
świadectwami, zgodnie z przepisami o systemie edukacji w tym państwie, a także
stowarzyszenie albo organizację zawodową, których wykaz stanowi załącznik nr I do
dyrektywy;
7) kształceniu regulowanym - oznacza to kształcenie przygotowujące do wykonywania
zawodu w państwie wnioskodawcy, uzupełnione, o ile jest to dodatkowo wymagane,
szkoleniem zawodowym, okresem próbnym lub praktyką zawodową, których
poziom i program są określone przepisami państwa wnioskodawcy lub podlegają
zatwierdzeniu lub ocenie przez powołaną w tym celu instytucję w państwie
wnioskodawcy;
8) kwalifikacjach do wykonywania zawodu regulowanego - oznacza to wymogi
określone przepisami regulacyjnymi, od których spełnienia jest uzależnione
wykonywanie zawodu;
9) kwalifikacjach na poziomie czwartym - oznacza to, że wnioskodawca posiada:
a) dyplom, świadectwo lub inny dokument, wydane przez uprawnioną instytucję,
potwierdzające ukończenie studiów wyższych o co najmniej czteroletnim
okresie kształcenia, lub odpowiednio dłuższym w przypadku nauki w cyklu
innym niż podstawowy, zwanym dalej "nauką w niepełnym wymiarze", albo
inne uznane w państwie wnioskodawcy za równorzędne, a także dodatkowo
ukończenie szkolenia zawodowego, o ile jest wymagane - stanowiące
jednocześnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji wymaganych do
wykonywania zawodu regulowanego w państwie wnioskodawcy, wówczas gdy
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- 158 ponad połowę kształcenia lub szkolenia odbyto w państwie członkowskim lub
gdy wnioskodawca uzyskał trzyletnie doświadczenie zawodowe poświadczone
przez państwo członkowskie, które uznało dokumenty uzyskane w państwie
innym niż państwo członkowskie, albo
b) dokumenty wydane przez uprawnioną instytucję, potwierdzające ukończenie
studiów wyższych o co najmniej czteroletnim okresie kształcenia lub
odpowiednio dłuższym, w przypadku nauki w niepełnym wymiarze, albo inne
uznane w państwie wnioskodawcy za równorzędne, a także ukończenie
szkolenia zawodowego, o ile jest wymagane - stanowiące jednocześnie
potwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu, niebędącego w
państwie wnioskodawcy zawodem regulowanym, oraz dodatkowo dokumenty
poświadczające wykonywanie w państwie członkowskim przez wnioskodawcę
zawodu przez dwa lata w czasie odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu
pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat, z tym że wykonywanie zawodu przez
dwa lata nie jest wymagane, jeżeli wnioskodawca posiada dokument
potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego, albo
c) dokument potwierdzający ukończenie w państwie członkowskim kształcenia
regulowanego, o co najmniej czteroletnim okresie kształcenia lub odpowiednio
dłuższym w przypadku nauki w niepełnym wymiarze;
10) kwalifikacjach na poziomie trzecim - oznacza to, że wnioskodawca posiada:
a) dyplom, świadectwo lub inny dokument, wydane przez uprawnioną instytucję,
potwierdzające ukończenie studiów wyższych o okresie kształcenia od trzech do
czterech lat, lub odpowiednio dłuższym w przypadku nauki w niepełnym
wymiarze, albo inne uznane w państwie wnioskodawcy za równorzędne, a także
dodatkowo ukończenie szkolenia zawodowego, o ile jest wymagane stanowiące jednocześnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji wymaganych do
wykonywania zawodu regulowanego w państwie wnioskodawcy, wówczas gdy
ponad połowę kształcenia lub szkolenia odbyto w państwie członkowskim lub
gdy wnioskodawca uzyskał trzyletnie doświadczenie zawodowe poświadczone
przez państwo członkowskie, które uznało dokumenty uzyskane w państwie
innym niż państwo członkowskie, albo
b) dokumenty wydane przez uprawnioną instytucję, potwierdzające ukończenie
studiów wyższych o okresie kształcenia od trzech do czterech lat lub
odpowiednio dłuższym, w przypadku nauki w niepełnym wymiarze, albo inne
uznane w państwie wnioskodawcy za równorzędne, a także ukończenie
szkolenia zawodowego, o ile jest wymagane - stanowiące jednocześnie
potwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu, niebędącego w
państwie wnioskodawcy zawodem regulowanym, oraz dodatkowo dokumenty
poświadczające wykonywanie w państwie członkowskim przez wnioskodawcę
zawodu przez dwa lata w czasie odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu
pracy w okresie ostatnich dziesięciu lat, z tym że wykonywanie zawodu przez
dwa lata nie jest wymagane, jeżeli wnioskodawca posiada dokument
potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego, albo
c) dokument potwierdzający ukończenie w państwie członkowskim kształcenia
regulowanego, o okresie kształcenia od trzech do czterech lat lub odpowiednio
dłuższym w przypadku nauki w niepełnym wymiarze;
11) kwalifikacjach na poziomie drugim - oznacza to, że wnioskodawca posiada:
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- 159 a) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub ukończenie szkolenia, wydane
przez uprawnioną instytucję po ukończeniu:
– nauki o okresie kształcenia co najmniej rocznym lecz krótszym niż trzy lata,
lub odpowiednio dłuższym w przypadku nauki w niepełnym wymiarze,
podejmowanej na podstawie świadectwa uprawniającego do kształcenia w
systemie szkolnictwa wyższego, albo inne uznane w państwie wnioskodawcy
za równorzędne, a także dodatkowo ukończenie szkolenia zawodowego, o ile
jest to wymagane, lub
– kursów o specjalnym programie, uznawanych jako kwalifikacje na poziomie
drugim, których wykaz stanowi załącznik nr II do dyrektywy,
stanowiące jednocześnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji wymaganych do
podjęcia i wykonywania zawodu regulowanego w państwie wnioskodawcy,
jeżeli ponad połowę kształcenia lub szkolenia odbyto w państwie członkowskim
albo gdy wnioskodawca uzyskał trzyletnie doświadczenie zawodowe
poświadczone przez państwo członkowskie, które uznało dokumenty uzyskane
w państwie innym niż państwo członkowskie, albo
b) dokumenty wydane przez uprawnioną instytucję, potwierdzające ukończenie
nauki o okresie kształcenia co najmniej rocznym lecz krótszym niż trzy lata, lub
odpowiednio dłuższym w przypadku nauki w niepełnym wymiarze,
podejmowanej na podstawie świadectwa uprawniającego do kształcenia w
systemie szkolnictwa wyższego, albo inne uznane w państwie wnioskodawcy za
równorzędne, a także dodatkowo ukończenie szkolenia zawodowego, o ile jest
to wymagane - stanowiące jednocześnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji
do wykonywania zawodu, który w państwie wnioskodawcy nie jest zawodem
regulowanym, oraz dodatkowo dokumenty poświadczające wykonywanie w
państwie członkowskim przez wnioskodawcę zawodu przez dwa lata w czasie
odpowiadającym pełnemu wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w
przypadku wykonywania zawodu w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie
ostatnich dziesięciu lat, z zastrzeżeniem, że wykonywanie tego zawodu przez ten
okres nie jest wymagane, jeżeli wnioskodawca posiada dokument
potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego, albo
c) dokument potwierdzający ukończenie w państwie członkowskim kursu
kształcenia regulowanego, świadczący o posiadaniu kwalifikacji na poziomie
drugim, w tym kursu, którego wykaz stanowi załącznik nr III do dyrektywy;
12) kwalifikacjach na poziomie pierwszym - oznacza to, że wnioskodawca posiada:
a) dokumenty potwierdzające wykształcenie lub szkolenie, wydane przez
uprawnioną instytucję po zakończeniu nauki z zakresu szkoły średniej:
– ogólnej - potwierdzające ukończenie kształcenia lub szkolenia innego niż
wymienione w pkt 11 lit. a tiret pierwsze, w instytucji szkolnictwa,
uzupełnionego dodatkowo okresem próbnym lub okresem praktyki
zawodowej, lub
– technicznej lub zawodowej - potwierdzające ukończenie, o ile jest to
wymagane, kształcenia lub szkolenia innego niż wymienione w pkt 11 lit. a
tiret pierwsze, w instytucji szkolnictwa, uzupełnionego dodatkowo okresem
próbnym lub okresem praktyki zawodowej,
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- 160 albo inne uznane w państwie wnioskodawcy za równorzędne, stanowiące
jednocześnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji wymaganych do
wykonywania zawodu regulowanego w państwie wnioskodawcy, jeżeli ponad
połowę kształcenia lub szkolenia odbyto w państwie członkowskim albo gdy
wnioskodawca uzyskał trzyletnie doświadczenie zawodowe poświadczone przez
państwo członkowskie, które uznało dokumenty uzyskane w państwie innym niż
państwo członkowskie, albo
b) dokumenty wydane przez uprawnioną instytucję po zakończeniu nauki z zakresu
szkoły średniej:
– ogólnej - świadczące o ukończeniu kształcenia lub szkolenia odbytego w
instytucji szkolnictwa, uzupełnionego dodatkowo okresem próbnym lub
okresem praktyki zawodowej, lub
– technicznej lub zawodowej - świadczące o ukończeniu, o ile jest to
wymagane, kształcenia lub szkolenia odbytego w instytucji szkolnictwa,
uzupełnionego dodatkowo okresem próbnym lub okresem praktyki
zawodowej,
albo inne uznane w państwie wnioskodawcy za równorzędne, stanowiące
jednocześnie potwierdzenie posiadania kwalifikacji do wykonywania zawodu,
który w państwie wnioskodawcy nie jest zawodem regulowanym, oraz
dodatkowo dokumenty poświadczające wykonywanie w państwie członkowskim
przez wnioskodawcę zawodu przez dwa lata w czasie odpowiadającym pełnemu
wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania
zawodu w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie ostatnich dziesięciu lat, z
tym, że wykonywanie zawodu przez dwa lata nie jest wymagane, jeżeli
wnioskodawca posiada dokument potwierdzający ukończenie kształcenia
regulowanego, albo
c) dokument potwierdzający ukończenie kształcenia regulowanego na poziomie, o
którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie;
13) zaświadczeniu potwierdzającym kompetencje - oznacza to:
a) dokument potwierdzający ukończenie istotnego dla zawodu regulowanego
kształcenia lub szkolenia innego niż wymienione w pkt 9-12, albo
b) dokument
potwierdzający
zdanie
egzaminu
specjalistycznego,
niepoprzedzonego kształceniem, albo
c) dokument potwierdzający wykonywanie w państwie członkowskim przez
wnioskodawcę zawodu przez trzy lata w czasie odpowiadającym pełnemu
wymiarowi czasu pracy lub odpowiednio dłużej w przypadku wykonywania
zawodu w niepełnym wymiarze czasu pracy, w okresie ostatnich dziesięciu lat,
albo
d) dokument potwierdzający ukończenie w państwie członkowskim ogólnego
kształcenia podstawowego lub średniego, stanowiący potwierdzenie uzyskania
przez wnioskodawcę wiedzy ogólnej;
14) dyplomie ukończenia szkoły wyższej - oznacza to dyplom ukończenia studiów
wyższych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, jeżeli przepisy regulacyjne tak stanowią,
dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych zawartych w tych
przepisach dla danego zawodu regulowanego;
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- 161 15) świadectwie ukończenia szkoły pomaturalnej - oznacza to świadectwo ukończenia
szkoły pomaturalnej w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, jeżeli przepisy regulacyjne
tak stanowią, dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych
zawartych w przepisach dla danego zawodu regulowanego;
16) świadectwie ukończenia szkoły średniej - oznacza to świadectwo ukończenia szkoły
ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej w Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
szkół, o których mowa w pkt 15;
17) kwalifikacjach do podejmowania lub wykonywania działalności - oznacza to
formalne kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe;
18) kierowniku przedsiębiorstwa - oznacza to:
a) członka
organu
zarządzającego
przedsiębiorstwa,
pełnomocnika
przedsiębiorstwa
do
spraw
zarządzania,
prokurenta,
kierującego
przedsiębiorstwem lub jego zastępcę, kierującego wyodrębnioną częścią
przedsiębiorstwa, posiadającego upoważnienie do zaciągania zobowiązań w
imieniu
przedsiębiorstwa
lub
kierującego
komórką
organizacyjną
przedsiębiorstwa, od którego wymaga się posiadania specjalistycznej wiedzy lub
doświadczenia zawodowego i który upoważniony jest do zaciągania zobowiązań
w imieniu przedsiębiorstwa,
b) osobę kierującą co najmniej jedną komórką organizacyjną przedsiębiorstwa, od
której wymaga się specjalistycznej wiedzy handlowej lub technicznej lub
doświadczenia zawodowego;
19) doświadczeniu zawodowym - oznacza to okres zgodnego z prawem wykonywania
przez wnioskodawcę zawodu albo działalności;
20) stażu adaptacyjnym - oznacza to okres przysposobienia do samodzielnego
wykonywania zawodu regulowanego, odbywanego w ramach stosunku pracy lub na
podstawie umowy cywilnoprawnej, pod nadzorem wykwalifikowanego
przedstawiciela zawodu regulowanego;
21) teście umiejętności - oznacza to czynności mające na celu sprawdzenie, z
uwzględnieniem wymagań zawodu regulowanego, zakresu i poziomu wiedzy
zawodowej wnioskodawcy niezbędnej do wykonywania tego zawodu;
22) organizacjach zawodowych - oznacza to organizację zawodową, stowarzyszenie
zawodowe lub samorząd zawodowy lub gospodarczy;
23) zasadniczej różnicy w kształceniu lub szkoleniu - oznacza to istotne różnice pod
względem czasu trwania i treści zakresu programu kształcenia lub szkolenia, którego
znajomość jest niezbędna do wykonywania zawodu przez wnioskodawcę, w
porównaniu z kształceniem lub szkoleniem wymaganym w Rzeczypospolitej
Polskiej;
24) formalnych kwalifikacjach - oznacza to dyplom, świadectwo lub inny dokument
potwierdzający wiedzę i umiejętności do wykonywania zawodu lub działalności,
wydany przez uprawnioną instytucję;
25) świadczeniu usług transgranicznych - oznacza to wykonywanie tymczasowo i
okazjonalnie zawodu regulowanego lub działalności w Rzeczypospolitej Polskiej
przez obywatela, o którym mowa w art. 1 ust. 1, uprawnionego do wykonywania
tego zawodu lub tej działalności w państwie członkowskim, w którym ma on swoją
siedzibę;
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- 162 26) usługodawcy - oznacza to obywatela, o którym mowa w art. 1 ust. 1, mającego
zamiar świadczyć lub świadczącego usługi transgraniczne.
[2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to
także członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818) oraz obywateli państw trzecich
posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170).]
<2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się
przez to także:
1) członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.);
2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …);
3) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców będących beneficjentami
ochrony międzynarodowej, posiadających status uchodźcy lub osoby
kwalifikującej się do otrzymania ochrony uzupełniającej w rozumieniu
odrębnych przepisów;
4) obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym
wysokich kwalifikacji w rozumieniu odrębnych przepisów;
5) obywateli państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celach innych niż wykonywanie pracy zgodnie z
prawem Unii Europejskiej lub prawem krajowym i mają prawo do
wykonywania pracy oraz posiadają dokument pobytowy zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.) oraz obywateli
państw trzecich, którzy zostali przyjęci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w celu wykonywania pracy zgodnie z prawem Unii Europejskiej lub prawem
krajowym w rozumieniu odrębnych przepisów;
6) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 8
listopada 2013 r. o cudzoziemcach.>
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poz. 161)
Art. 30.
[1. Za obywatela polskiego uznaje się:
1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub na podstawie prawa stałego
pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło
dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego pobytu,
który:
a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z obywatelem
polskim lub
b) nie posiada żadnego obywatelstwa;
3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w
związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) małoletniego cudzoziemca, którego jedno z rodziców jest obywatelem polskim,
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich lub prawa stałego pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające
obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę na to uznanie;
5) małoletniego cudzoziemca, którego co najmniej jednemu z rodziców zostało
przywrócone obywatelstwo polskie, jeżeli małoletni przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawa stałego
pobytu, a drugie z rodziców nieposiadające obywatelstwa polskiego wyraziło zgodę
na to uznanie;
6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie następujące
warunki:
a) posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich lub prawo stałego pobytu,
b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu oraz
tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, które uzyskał w
związku z polskim pochodzeniem.]
<1. Za obywatela polskiego uznaje się:
1) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej od 3 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego
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- 164 pobytu, który posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło
dochodu oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
2) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego
pobytu, który:
a) pozostaje co najmniej od 3 lat w związku małżeńskim zawartym z
obywatelem polskim lub
b) nie posiada żadnego obywatelstwa;
3) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które
uzyskał w związku z posiadaniem statusu uchodźcy nadanego w
Rzeczypospolitej Polskiej;
4) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego jedno z
rodziców jest obywatelem polskim, a drugie z rodziców, nieposiadające
obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to uznanie;
5) małoletniego cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawa stałego pobytu, którego co
najmniej jednemu z rodziców zostało przywrócone obywatelstwo polskie, a
drugie z rodziców, nieposiadające obywatelstwa polskiego, wyraziło zgodę na to
uznanie;
6) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie i legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od 10 lat, który spełnia łącznie
następujące warunki:
a) posiada zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej lub prawo stałego pobytu,
b) posiada w Rzeczypospolitej Polskiej stabilne i regularne źródło dochodu
oraz tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego;
7) cudzoziemca przebywającego nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej od 2 lat na podstawie zezwolenia na pobyt stały, które
uzyskał w związku z polskim pochodzeniem.>
2. Cudzoziemiec ubiegający się o uznanie za obywatela polskiego, z wyłączeniem
cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, jest obowiązany posiadać znajomość
języka polskiego potwierdzoną urzędowym poświadczeniem, o którym mowa w art. 11a
ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z późn.
zm.), świadectwem ukończenia szkoły w Rzeczypospolitej Polskiej lub świadectwem
ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem polskim.
[3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, stosuje się odpowiednio przepis art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.).]
<3. Do ustalenia, czy cudzoziemiec przebywa nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 8 listopada
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).>
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Art. 62.
1. Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa
w art. 59 ust. 3, podlegają ochronie na podstawie odrębnych przepisów, o ile ustawa nie
stanowi inaczej.
2. Dane lub informacje przechowywane w rejestrach udostępnia się:
1) organom administracji publicznej,
2) Policji,
3) Straży Granicznej,
4) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
5) Agencji Wywiadu,
6) sądom,
7) prokuraturze,
8) Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
[3. Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których
mowa w art. 59 ust. 3, są udostępniane na pisemny wniosek podmiotu, o którym mowa w
ust. 2.
4. Dane lub informacje przechowywane w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa
w art. 59 ust. 3, można udostępniać, bez konieczności składania pisemnego wniosku, o
którym mowa w ust. 3, za pomocą urządzeń do teletransmisji danych, podmiotom, o
których mowa w ust. 2, które spełniają łącznie warunki:
1) posiadają urządzenia umożliwiające odnotowanie w rejestrze, kto, kiedy i w jakim
celu oraz jakie dane uzyskał;
2) posiadają zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania.]
5. Dane lub informacje zawarte w rejestrze centralnym i rejestrach, o których mowa w art.
59 ust. 3, mogą być udostępniane organom lub instytucjom innych państw, gdy zezwala
na to umowa międzynarodowa, którą Rzeczpospolita Polska jest związana.
<6. Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w centralnym rejestrze
stosuje się odpowiednio przepisy art. 453–459 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach.>

USTAWA z dnia 24 września 2010 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI (Dz. U. Nr 217, poz.
1427, z późn. zm.)
Art. 7.
1. W rejestrze PESEL gromadzone są dane:
1) obywateli polskich zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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związku z ubieganiem się o polski dokument tożsamości;
3) cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z:
a) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez obywatela państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
b) uzyskaniem prawa stałego pobytu przez członka rodziny obywatela państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym i obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
[c) udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,]
<c) udzieleniem zezwolenia na pobyt stały,>
d) udzieleniem zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej,
e) uzyskaniem statusu uchodźcy,
f) uzyskaniem ochrony uzupełniającej,
g) uzyskaniem azylu,
h) uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany,
i) uzyskaniem ochrony czasowej[;]<,>
<j) uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych;>
4) członków rodziny cudzoziemców zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o których mowa w pkt 3 lit. e i f.
2. W rejestrze PESEL mogą być gromadzone dane osób obowiązanych na podstawie
odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL.
3. W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, o których mowa w ust. 1 i 2, które
wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.
Art. 43.
[1. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu
wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt
tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie
na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.]
<1. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia kartę pobytu
wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych, ochrony uzupełniającej, albo nadaniem statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, dokument „zgoda na pobyt tolerowany” albo zezwolenie
na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w

Objaśnienie oznaczeń: [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm
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humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.>
2. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt stały,
przedstawia ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość
i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu albo
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub oświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o
którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt stały - ważny
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej albo ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
[3. Cudzoziemiec, dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a w
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie
lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) dokument podróży, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu
albo zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.]
<3. Cudzoziemiec dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy przedstawia wizę, a
w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej
zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art.
206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...)
lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który
potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Unii Europejskiej – dokument podróży, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu, dokument „zgoda na pobyt
tolerowany” albo zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej lub decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w
Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów
humanitarnych albo zgody na pobyt tolerowany.>
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt
czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument
potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o
którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny
dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
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- 168 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. O SYSTEMIE INFORMACJI OŚWIATOWEJ (Dz. U.
Nr 139, poz. 814, z późn. zm.)
Art. 11.
Dane identyfikacyjne ucznia w bazie danych SIO obejmują imię, nazwisko i numer PESEL, a
w przypadku ucznia nieposiadającego numeru PESEL - imię (imiona), nazwisko, płeć, datę
urodzenia oraz - jeżeli uczeń nie jest obywatelem polskim - kraj pochodzenia i dane
dotyczące statusu ucznia:
[1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo członek
rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu;]
<1) obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo
członek rodziny takiej osoby posiadający prawo pobytu lub prawo stałego
pobytu;>
2) osoba pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;
[3) osoba, której udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;]
<3) osoba, której udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>
4) osoba posiadająca ważną Kartę Polaka;
5) osoba, której nadano status uchodźcy, albo członek rodziny takiej osoby;
6) osoba posiadająca zgodę na pobyt tolerowany;
<6a) osoba, której udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, albo
członek rodziny takiej osoby;>
7) osoba, której udzielono ochrony uzupełniającej, albo członek rodziny takiej osoby;
8) osoba korzystająca z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.);]
<9) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
10) osoba, której na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.
1, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
11) członek rodziny osoby ubiegającej się o nadanie statusu uchodźcy;
<11a) osoba, która posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, wizę
Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>
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- 169 12) osoba, której uprawnienie do nauki wynika z umowy międzynarodowej;
13) inny.

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. O WSPIERANIU RODZINY I SYSTEMIE PIECZY
ZASTĘPCZEJ (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.)
Art. 5.
1. Ustawę stosuje się do:
1) osób posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członków ich rodzin w
rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz.
1043, z późn. zm.), posiadających prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
[3) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej;
4) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na osiedlenie się,
b) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz.
589 i 769).]
<3) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie:
a) zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
b) uzyskania w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej;
4) cudzoziemców mających miejsce zamieszkania i przebywających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:
a) zezwolenia na pobyt stały,
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- 170 b) zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o
której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).>
2. Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3, nie traci uprawnień określonych w dziale IV w
przypadku podjęcia nauki poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Przepisy działu III stosuje się także do małoletniego cudzoziemca niewymienionego w
ust. 1 pkt 2-4, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH (Dz.
U. Nr 174, poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779 i 1247)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) izbie - należy przez to rozumieć okręgową izbę oraz Naczelną Izbę;
2) radzie - należy przez to rozumieć okręgową radę pielęgniarek i położnych oraz
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych;
3) okręgowym zjeździe, okręgowej radzie, okręgowym sądzie i okręgowym rzeczniku należy przez to rozumieć odpowiednio: okręgowy zjazd pielęgniarek i położnych,
okręgową radę pielęgniarek i położnych, okręgowy sąd pielęgniarek i położnych oraz
okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej;
4) Krajowym Zjeździe, Naczelnej Radzie, Naczelnym Sądzie i Naczelnym Rzeczniku należy przez to rozumieć odpowiednio: Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych,
Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych
oraz Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej;
5) rzeczniku odpowiedzialności zawodowej - należy przez to rozumieć okręgowego
rzecznika
odpowiedzialności
zawodowej
i
Naczelnego
Rzecznika
Odpowiedzialności Zawodowej;
6) sądzie pielęgniarek i położnych - należy przez to rozumieć okręgowy sąd
pielęgniarek i położnych oraz Naczelny Sąd Pielęgniarek i Położnych;
7) zawodzie - należy przez to rozumieć zawód pielęgniarki lub położnej;
8) państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć również
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację
Szwajcarską;
[9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, członków ich
rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających
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- 171 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.
1694, z późn. zm.);]
<9) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to
rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich
posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
10) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym
mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr
112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. O ZAWODACH PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ (Dz. U.
Nr 174, poz. 1039, z późn. zm.)
Art. 3.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) prawie wykonywania zawodu - należy przez to rozumieć odpowiednio prawo
wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej;
2) państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć również
państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację
Szwajcarską;
[3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, członków ich
rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.
1694, z późn. zm.);]
<3) obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej – należy przez to
rozumieć obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw
członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron
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- 172 umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej,
członków ich rodzin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich
posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...);>
4) podmiocie leczniczym - należy przez to rozumieć podmiot leczniczy, o którym
mowa w art. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr
112, poz. 654 i Nr 149, poz. 887).
Art. 35.
1. Cudzoziemcowi może być przyznane prawo wykonywania zawodu na stałe albo na czas
określony, jeżeli:
[1) posiada zezwolenie na osiedlenie się;]
<1) posiada zezwolenie na pobyt stały;>
2) włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania
zawodu pielęgniarki lub położnej;
3) przedstawi zaświadczenie o wykonywaniu zawodu pielęgniarki lub położnej na
podstawie przepisów obowiązujących w państwie, w którym dotychczas wykonywał
zawód;
4) przedstawi zaświadczenie odpowiedniego organu państwa, którego jest obywatelem,
że nie został pozbawiony prawa wykonywania zawodu lub prawo to nie zostało
zawieszone i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie w sprawie pozbawienia
lub zawieszenia prawa wykonywania zawodu;
5) posiada świadectwo ukończenia szkoły pielęgniarskiej lub szkoły położnych bądź
uzyskane w innym państwie świadectwo uznane w Rzeczypospolitej Polskiej za
równorzędne ze świadectwem ukończenia takiej szkoły, zgodnie z odrębnymi
przepisami, pod warunkiem że spełnia minimalne wymogi kształcenia określone w
przepisach prawa Unii Europejskiej;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
7) jego stan zdrowia pozwala na wykonywanie zawodu pielęgniarki lub wykonywanie
zawodu położnej;
8) odbył roczny staż adaptacyjny we wskazanym podmiocie leczniczym;
9) wykazuje nienaganną postawę etyczną.
2. Przepisu ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do cudzoziemców, którzy ukończyli szkołę
pielęgniarską lub szkołę położnych w Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych może przyznać prawo wykonywania zawodu na
czas określony cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, który spełnia warunki określone w ust. 1 pkt 2-8.
4. Okręgowa rada pielęgniarek i położnych przyznaje, w drodze uchwały, prawo
wykonywania zawodu albo odmawia przyznania tego prawa.
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- 173 5. Koszty stażu adaptacyjnego ponosi odbywający staż. Zasady finansowania stażu
adaptacyjnego reguluje umowa zawarta między odbywającym staż adaptacyjny a
podmiotem leczniczym przyjmującym na staż.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Naczelnej Rady Pielęgniarek
i Położnych, określi, w drodze rozporządzenia:
1) ramowy program stażu adaptacyjnego,
2) sposób i tryb odbywania oraz zaliczania stażu adaptacyjnego,
3) szczegółowy zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej w okresie
odbywania stażu adaptacyjnego,
4) warunki, jakie powinien spełniać podmiot leczniczy, w którym odbywają się staże
adaptacyjne
- uwzględniając zakres uprawnień zawodowych pielęgniarki i położnej określony w
ustawie.
Art. 42.
1. Prawo wykonywania zawodu albo ograniczone prawo wykonywania zawodu wygasa w
przypadku:
1) śmierci;
2) zrzeczenia się prawa wykonywania zawodu;
3) utraty prawa wykonywania zawodu w wyniku prawomocnego orzeczenia przez sąd
pielęgniarek i położnych lub orzeczonego przez sąd środka karnego polegającego na
zakazie wykonywania zawodu;
[4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na osiedlenie się;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego WE w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;]
<4) utraty obywatelstwa polskiego, obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
Europejskiej albo cofnięcia zezwolenia na pobyt stały;
5) cofnięcia statusu rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o cudzoziemcach;>
6) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych;
7) upływu czasu, na jaki zostało przyznane.
2. Jeżeli pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, mająca miejsce zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, zostanie pozbawiona w całości albo w części prawa wykonywania zawodu,
zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu oraz inne dokumenty świadczące o
posiadaniu tego prawa tracą swoją ważność z dniem pozbawienia jej w całości albo w
części prawa wykonywania zawodu.
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- 174 USTAWA z dnia 16 września 2011 r. O WYMIANIE INFORMACJI Z ORGANAMI
ŚCIGANIA PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 230, poz.
1371)
Art. 6.
1. Punkt kontaktowy, w celu realizacji swoich zadań, posiada bezpośredni dostęp do:
1) Krajowego Systemu Informacyjnego Policji;
2) rejestru PESEL;
3) centralnej ewidencji pojazdów;
4) centralnej ewidencji kierowców;
[5) Systemu Pobyt;]
<5) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;>
6) Krajowego Rejestru Karnego;
7) Krajowego Rejestru Sądowego;
8) Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej;
9) ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych;
10) Centralnej Ewidencji Wydanych i Unieważnionych Dokumentów Paszportowych;
11) Centralnej Bazy Danych Osób Pozbawionych Wolności;
12) danych udostępnianych za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego.
2. Punkt kontaktowy posiada pośredni dostęp do zbiorów danych zawierających informacje
o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA) oraz zbiorów danych
daktyloskopijnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.).
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