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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

 

Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium  

Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 631) 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA 

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2012 r. poz. 680 oraz z 2013 r. 

poz. 1650) 

Art. 2. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)  areszt dla cudzoziemców - areszt dla cudzoziemców w rozumieniu ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); 

2) (uchylony); 

3) (uchylony); 

4)  cudzoziemiec - cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia 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 

obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony 

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 

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; 
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[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;] 

<9a) małoletni bez opieki – małoletniego cudzoziemca, który przybywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium bez 

opieki osób dorosłych, odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej;> 

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 12 grudnia 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 

rezolucją Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 428(V) z 

dnia 14 grudnia 1950 r. 

 

Art. 14. 

1. Przy ocenie powodów prześladowania bierze się pod uwagę, że: 

1) pojęcie rasy obejmuje w szczególności kolor skóry, pochodzenie lub przynależność 

do określonej grupy etnicznej; 

2) pojęcie religii obejmuje w szczególności: 

a) posiadanie przekonań teistycznych, nieteistycznych lub ateistycznych, 

b) udział lub powstrzymywanie się od udziału w obrzędach religijnych, 

sprawowanych publicznie lub prywatnie, indywidualnie lub zbiorowo, 

c) inne akty o charakterze religijnym, wyrażane przekonania lub formy zachowania 

indywidualnego lub zbiorowego, wynikające z wierzeń religijnych lub z nimi 

związane; 

3) pojęcie narodowości nie jest ograniczone do posiadania obywatelstwa lub jego 

braku, lecz obejmuje w szczególności przynależność do grupy określonej przez: 
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a) tożsamość kulturową, etniczną lub językową lub 

b) wspólne pochodzenie geograficzne lub polityczne, lub 

c) powiązanie z ludnością w innym państwie; 

4) pojęcie przekonań politycznych obejmuje w szczególności posiadanie opinii, myśli 

lub przekonań w sprawach związanych z podmiotami, o których mowa w art. 16 ust. 

1, dopuszczającymi się prześladowań, oraz w sprawach ich polityki lub metod 

działania, bez względu na to, czy osoba, która ubiega się o nadanie statusu uchodźcy, 

działała zgodnie z tą opinią, myślą lub przekonaniem; 

[5) grupa jest uznawana jako określona grupa społeczna, jeżeli w szczególności 

posiada odrębną tożsamość w kraju pochodzenia przez postrzeganie jej jako 

odrębnej od otaczającego społeczeństwa i jej członkowie mają wspólne cechy 

wrodzone lub wspólne pochodzenie, których nie można zmienić, albo mają wspólne 

cechy lub przekonania o takim znaczeniu dla ich tożsamości lub świadomości, że 

członek grupy nie może być zmuszony do ich zmiany.] 

<5) grupa jest uznawana jako określona grupa społeczna, w szczególności jeżeli 

posiada odrębną tożsamość w kraju pochodzenia przez postrzeganie jej jako 

odrębnej od otaczającego społeczeństwa, a jej członkowie mają wspólne cechy 

wrodzone, których nie można zmienić, lub wspólną przeszłość albo mają 

wspólne cechy lub przekonania o takim znaczeniu dla ich tożsamości lub 

świadomości, że członek grupy nie może być zmuszony do ich zmiany.> 

2. W zależności od warunków istniejących w kraju pochodzenia określona grupa społeczna 

może stanowić grupę, której członkowie mają wspólną orientację seksualną, przy czym 

orientacja seksualna nie może obejmować czynów, które według prawa polskiego są 

przestępstwami. 

3. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia może istnieć, chociażby 

cudzoziemiec nie posiadał cech powodujących prześladowanie z powodu rasy, religii, 

narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, 

jeżeli takie cechy są mu przypisywane przez podmioty dopuszczające się prześladowań. 

 

Art. 16. 

1. Podmiotami dopuszczającymi się prześladowań, o których mowa w art. 13, lub 

wyrządzającymi poważną krzywdę, o której mowa w art. 15, mogą być: 

1) organy władzy publicznej kraju pochodzenia; 

2) ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego 

terytorium; 

3) podmioty inne niż określone w pkt 1 i 2, w przypadku gdy podmioty, o których 

mowa w pkt 1 i 2, w tym organizacje międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą 

zapewnić ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej 

krzywdy. 

[2. Ochrona przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy jest 

zapewniona, gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym organizacje 

międzynarodowe, podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia prześladowaniom lub 

poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie skutecznego systemu prawnego 

w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania czynów stanowiących 
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prześladowania lub poważną krzywdę oraz karania za takie czyny, i gdy zapewniają 

osobom prześladowanym lub doznającym poważnej krzywdy dostęp do takiej ochrony.] 

<2. Ochronę przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy uważa 

się za zapewnioną, jeżeli jest udzielana w sposób skuteczny i trwały, 

a w szczególności gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym 

organizacje międzynarodowe, chcą i są w stanie zapobiegać prześladowaniom lub 

poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie skutecznego systemu 

prawnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania czynów 

stanowiących prześladowania lub poważną krzywdę oraz ścigania i karania za takie 

czyny, i gdy zapewniają osobom prześladowanym lub doznającym poważnej 

krzywdy dostęp do takiej ochrony.> 

 

Art. 18. 

[1. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające 

obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje 

uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie bez przeszkód mógł zamieszkać na 

tej części terytorium, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed 

prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju 

pochodzenia.] 

<1. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności 

uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej 

krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł 

bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część terytorium i zamieszkać na niej, 

uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub 

rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.> 

2. Przy ocenie, czy sytuacja na części terytorium kraju pochodzenia jest zgodna z ust. 1, 

bierze się pod uwagę okoliczności dominujące na tej części terytorium kraju oraz 

osobiste uwarunkowania cudzoziemca. 

 

Art. 22. 

1. Cudzoziemca pozbawia się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy: 

1) okoliczności, z powodu których była udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się w 

taki sposób, że ochrona nie jest już wymagana; 

2) po jej udzieleniu wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a 

lub b lub w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c; 

3) wyjdzie na jaw, że zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe 

informacje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla udzielenia ochrony 

uzupełniającej. 

2. Pozbawienie ochrony uzupełniającej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, może 

nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zmiana okoliczności ma charakter na tyle znaczący i 

długotrwały, że dalsza obawa cudzoziemca przed doznaniem poważnej krzywdy nie jest 

uzasadniona. 

<2a. Cudzoziemca nie pozbawia się ochrony uzupełniającej z przyczyny, o której mowa 

w ust. 1 pkt 1, jeżeli może powołać się na przekonywające powody związane 

z poprzednio doznaną poważną krzywdą, uzasadniające jego odmowę skorzystania 
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z ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada, albo – w przypadku 

bezpaństwowca – z ochrony państwa, w którym miał poprzednio stałe miejsce 

zamieszkania.> 

3. Cudzoziemca nie pozbawia się ochrony uzupełniającej z przyczyny, o której mowa w ust. 

1 pkt 3, jeżeli nadal spełnia warunki jej posiadania. 

4. Cudzoziemca można pozbawić ochrony uzupełniającej, jeżeli po jej udzieleniu wyjdą na 

jaw okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 3. 

 

Art. 37. 

1. Wnioskodawca jest obowiązany: 

[1) przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w 

szczególności dotyczące jego wieku, pochodzenia, tożsamości, obywatelstwa, 

krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków, trasy 

podróży oraz powodów złożenia wniosku;] 

<1) przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, 

a w szczególności dotyczące jego wieku, mających znaczenie dla sprawy 

przeszłych doświadczeń, 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 

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. 
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<Art. 37a. 

Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających okoliczności wskazane w 

uzasadnieniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy, okoliczności te można uznać za 

udowodnione, gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje niezbędne do 

ustalenia stanu faktycznego sprawy; 

2) wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody służące do 

ustalenia stanu faktycznego sprawy i szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku 

innych informacji i dowodów; 

3) wyjaśnienia wnioskodawcy są spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z 

zebranymi w sprawie dowodami i materiałami; 

4) wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o nadanie mu statusu uchodźcy 

w najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać uzasadniony 

powód, dlaczego tego nie zrobił.> 

 

Art. 43. 

1. Organ prowadzący postępowanie przesłuchuje wnioskodawcę w celu wyjaśnienia faktów 

istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przekazuje mu kopię protokołu przesłuchania. 

2. Wnioskodawcy nie przesłuchuje się, jeżeli wydanie decyzji o nadaniu statusu uchodźcy 

jest możliwe na podstawie zebranego materiału dowodowego albo wnioskodawca nie jest 

zdolny do uczestniczenia w przesłuchaniu lub nie jest w stanie w nim uczestniczyć z 

powodu stanu zdrowia lub ze względów psychologicznych oraz w przypadku, o którym 

mowa w art. 34 ust. 2 pkt 1. 

3. Przesłuchanie odbywa się bez obecności osoby, w imieniu której wnioskodawca 

występuje, chyba że organ prowadzący postępowanie uważa jej obecność za konieczną 

dla wyjaśnienia sprawy. Do osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, nie 

stosuje się przepisu art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego. 

4. Organ prowadzący postępowanie zapewnia podczas przesłuchania, w razie potrzeby, 

bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy. 

5. Organ prowadzący postępowanie może utrwalić przebieg przesłuchania za pomocą 

urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, jeżeli wnioskodawca został o tym 

poinformowany i względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie. 

 

<Art. 43a. 

Organ prowadzący postępowanie w sprawie o nadanie statusu uchodźcy ustala w 

szczególności: 

1) mające znaczenie dla sprawy okoliczności faktyczne odnoszące się do kraju 

pochodzenia, w tym także przepisy ustawowe i wykonawcze obowiązujące w 

tym kraju oraz sposób ich stosowania; 

2) czy ze względu na przeszłość, płeć lub wiek wnioskodawcy działania lub 

zaniechania, których doświadczył lub na które mógłby zostać narażony, 

stanowią prześladowanie lub narażają go na rzeczywiste ryzyko doznania 

poważnej krzywdy; 
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3) czy działalność wnioskodawcy od chwili opuszczenia kraju pochodzenia służyła 

wyłącznie lub głównie stworzeniu warunków koniecznych do ubiegania się 

o nadanie mu statusu uchodźcy; 

4) czy istnieją warunki, o których mowa w art. 16 ust. 2, aby wnioskodawca mógł 

skorzystać z ochrony innego państwa, którego obywatelstwo posiada.> 

 

[Art. 89d. 

Szef Urzędu informuje niezwłocznie na piśmie cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy 

lub udzielono ochrony uzupełniającej, o jego prawach i obowiązkach.] 

<Art. 89d. 

Szef Urzędu informuje niezwłocznie na piśmie cudzoziemca, któremu nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, w języku dla niego zrozumiałym, o jego 

prawach i obowiązkach.> 

 

Art. 89e. 

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej, 

udziela się pomocy w celu wspierania procesu jego integracji ze społeczeństwem, w trybie i 

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

<Art. 89ea. 

W przypadku gdy status uchodźcy nadano małoletniemu bez opieki lub udzielono mu 

ochrony uzupełniającej, Szef Urzędu, uwzględniając zakaz określony w art. 9, 

podejmuje działania mające na celu odnalezienie krewnych tego małoletniego, a w 

szczególności: 

1) informuje małoletniego o możliwości poszukiwania jego krewnych za 

pośrednictwem międzynarodowych organizacji pozarządowych; 

2) udziela małoletniemu pomocy w nawiązaniu kontaktu z międzynarodowymi 

organizacjami pozarządowymi; 

3) udziela małoletniemu pomocy w zainicjowaniu poszukiwań jego krewnych.> 

 

 

 

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. 
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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 późn. zm.) oraz obywateli państw trzecich posiadających 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).] 

<3. 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 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463); 

3) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.> 

 

Art. 2h. 

1. Lekarz weterynarii, będący obywatelem państwa członkowskiego i posiadający prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii w tym państwie, może czasowo wykonywać 

ten zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez konieczności wpisu do rejestru 

członków okręgowej izby lekarsko-weterynaryjnej prowadzonego przez okręgową radę 

lekarsko-weterynaryjną, jeżeli przed podjęciem czynności zawodowych złoży właściwej 

ze względu na miejsce, w którym zamierza wykonywać ten zawód, okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej: 

1) pisemne oświadczenie o zamiarze wykonywania tego zawodu, z podaniem miejsca i, 

jeżeli to możliwe, czasu jego wykonywania; 

2) dokument potwierdzający obywatelstwo; 

3) zaświadczenie, wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego, 

potwierdzające, że: 

a) posiada w tym państwie prawo wykonywania tego zawodu, które nie jest 

zawieszone lub ograniczone, 

b) wykonuje ten zawód; 

4) dokument potwierdzający kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. 

<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 
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lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, 

któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej.> 

2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest składane: 

1) po raz pierwszy przed rozpoczęciem wykonywania zawodu lekarza weterynarii na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) powtórnie w roku, w którym lekarz weterynarii zamierza czasowo wykonywać ten 

zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4, składa się właściwej okręgowej radzie 

lekarsko-weterynaryjnej przed rozpoczęciem po raz pierwszy wykonywania czasowo 

zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w przypadku 

każdej istotnej zmiany zawartych w nich informacji. 

4. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna wydaje lekarzowi weterynarii określonemu w ust. 

1 zaświadczenie potwierdzające prawo czasowego wykonywania zawodu lekarza 

weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna prowadzi ewidencję lekarzy weterynarii, 

określonych w ust. 1, czasowo wykonujących zawód lekarza weterynarii na terenie jej 

działania. 

6. Ewidencja, o której mowa w ust. 5, jest prowadzona przy użyciu systemu 

informatycznego i zawiera następujące dane: 

1) numer wpisu do ewidencji; 

2) imię i nazwisko lekarza weterynarii; 

3) nazwę państwa członkowskiego, którego lekarz weterynarii jest obywatelem lub z 

którego przybywa, i adres miejsca stałego wykonywania przez niego zawodu; 

4) oznaczenie czasu wykonywania czynności zawodowych podjętych na terenie 

działania okręgowej rady lekarsko-weterynaryjnej, jeżeli jest to możliwe; 

5) adres czasowego wykonywania zawodu, numery telefonu, faksu i adres poczty 

elektronicznej. 

7. Wpis do rejestru i wydanie zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje 

niezwłocznie. 

8. Do lekarza weterynarii określonego w ust. 1 stosuje się przepisy dotyczące wykonywania 

zawodu lekarza weterynarii, w tym przepisy dotyczące definicji zawodu lekarza 

weterynarii, używania tytułów zawodowych oraz przepisy art. 45-62. 

9. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może, podczas czasowego wykonywania przez 

lekarza weterynarii zawodu lekarza weterynarii na terenie jej działania, zwracać się do 

właściwych organów państwa członkowskiego, w którym lekarz ten posiada prawo do 

wykonywania tego zawodu (państwo siedziby) o przekazanie informacji 

potwierdzających, że wykonuje on zawód lekarza weterynarii w tym państwie zgodnie z 

prawem i że nie był karany w związku z wykonywaniem tego zawodu. 

10. Okręgowa rada lekarsko-weterynaryjna może oceniać, czy zawód lekarza weterynarii jest 

wykonywany czasowo, uwzględniając długość, częstotliwość, regularność i ciągłość 

wykonywania czynności zawodowych. 
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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: 

1) państwo członkowskie Unii Europejskiej - inne niż Rzeczpospolita Polska państwo 

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, z późn. zm.), 

cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, o którym mowa w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. poz. 1650), oraz obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie 

członkowskim Unii Europejskiej;] 

<2) obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej – obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a także: 

a) 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 Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

status uchodźcy lub którym udzielono ochrony uzupełniającej, 

e) 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". 

 

Art. 6c. 

Farmaceuta wykonujący tymczasowo i okazjonalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

czynności zawodowe farmaceuty podlega przepisom prawnym dotyczącym wykonywania 
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zawodu farmaceuty i zasadom etyki i deontologii zawodowej oraz podlega odpowiedzialności 

zawodowej przed sądami aptekarskimi za postępowanie sprzeczne z tymi przepisami lub 

zasadami. 

 

<Art. 6d. 

Przepisów art. 6a–6c nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, któremu w 

Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej.> 

 

 

 

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 Unii Europejskiej w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).] 

<3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich Unii 

Europejskiej, 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 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);  

3) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
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4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.> 

 

Art. 9. 

1. Lekarz o odpowiednio wysokich kwalifikacjach, nieposiadający prawa wykonywania 

zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale posiadający to prawo w innym 

państwie, może prowadzić teoretyczne i praktyczne nauczanie zawodu lekarza lub brać 

udział w konsylium lekarskim i wykonywać zabiegi, których potrzeba wynika z tego 

konsylium lub programu nauczania, jeżeli: 

1) został zaproszony przez lekarza posiadającego prawo wykonywania zawodu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, każdorazowo po uzyskaniu zgody właściwej 

okręgowej rady lekarskiej, lub 

2) został zaproszony przez lekarza wykonującego zawód w podmiocie leczniczym w 

rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, każdorazowo po uzyskaniu zgody 

kierownika tego podmiotu i właściwej okręgowej rady lekarskiej, lub 

3) został zaproszony przez szpital kliniczny lub medyczną jednostkę naukową, która 

informuje o tym właściwą okręgową radę lekarską. 

2. Lekarz, lekarz dentysta będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

który posiada prawo do wykonywania zawodu lekarza lub lekarza dentysty w innym niż 

Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej, może czasowo i 

okazjonalnie wykonywać zawód lekarza, lekarza dentysty bez konieczności uzyskania 

prawa wykonywania zawodu lekarza albo prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty 

albo bez konieczności uzyskania wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich 

lub rejestru indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, jeżeli złoży w 

okręgowej izbie lekarskiej właściwej ze względu na miejsce zamierzonego wykonywania 

zawodu: 

1) pisemne oświadczenie o zamiarze tymczasowego i okazjonalnego wykonywania 

zawodu lekarza, lekarza dentysty, z podaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu jego 

wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz 

2) dokument potwierdzający obywatelstwo, oraz 

3) zaświadczenie wydane przez właściwe organy państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, stwierdzające, że posiada w tym państwie prawo do wykonywania 

zawodu lekarza lub lekarza dentysty, które w czasie składania oświadczenia nie jest 

zawieszone lub ograniczone, i że wykonuje zawód lekarza, oraz 

4) dokument potwierdzający kwalifikacje formalne lekarza lub lekarza dentysty. 

<2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, 

któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej.> 

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, składa się przed rozpoczęciem po raz 

pierwszy wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ponawia w 

każdym roku, w którym lekarz lub lekarz dentysta zamierza wykonywać w sposób 

tymczasowy i okazjonalny zawód na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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4. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, dokumenty określone w ust. 2 pkt 2-4 

przedstawia właściwej okręgowej radzie lekarskiej przed rozpoczęciem po raz pierwszy 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdorazowo w 

przypadku istotnej zmiany zawartych w nim informacji. 

5. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, z chwilą złożenia oświadczenia oraz 

dokumentów, o których mowa w ust. 2, zostaje wpisany do rejestru lekarzy tymczasowo i 

okazjonalnie wykonujących zawód prowadzonym przez właściwą okręgową radę 

lekarską. 

6. Rejestr, o którym mowa w ust. 5, jest prowadzony w formie ewidencyjno-informatycznej 

i zawiera następujące dane: 

1) numer wpisu do rejestru; 

2) tytuł zawodowy; 

3) imiona i nazwisko; 

4) płeć; 

5) datę urodzenia; 

6) miejsce urodzenia; 

7) obywatelstwo; 

8) numer dokumentu tożsamości; 

9) nazwę i oznaczenie dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu 

lekarza w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Rzeczpospolita 

Polska; 

10) posiadane specjalizacje; 

11) miejsce, okres, formę i zakres świadczeń zdrowotnych udzielanych w ramach 

tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich określenie jest możliwe; 

12) datę wystawienia zaświadczenia przez okręgową radę lekarską o spełnieniu przez 

niego obowiązku złożenia oświadczenia; 

13) adres do korespondencji. 

7. Okręgowa rada lekarska dokonuje wpisu lekarza, lekarza dentysty do rejestru, o którym 

mowa w ust. 6, oraz wydaje lekarzowi, lekarzowi dentyście zaświadczenie o spełnieniu 

przez niego obowiązku złożenia zaświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 

2. Wpis do rejestru oraz wydanie zaświadczenia nie może powodować opóźnień lub 

utrudnień w tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu. 

8. Okręgowa rada lekarska, każdorazowo, w okresie, kiedy lekarz lub lekarz dentysta 

tymczasowo i okazjonalnie wykonuje zawód na terenie jej działania, może zwracać się do 

właściwych organów państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym lekarz ten 

posiada prawo do wykonywania zawodu, o przekazanie informacji potwierdzających, że 

wykonuje on zawód w tym państwie zgodnie z prawem i że nie był karany w związku z 

wykonywaniem zawodu. 

9. Przepis art. 6a ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

10. Lekarz, lekarz dentysta, o którym mowa w ust. 2, składa oświadczenie, że pomieszczenia, 

urządzenia i sprzęt medyczny, jeżeli je posiada, spełniają wymagania określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 50b ust. 3. 
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11. Do lekarza, lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy 

art. 54 i 56. 

12. Okręgowa rada lekarska każdorazowo może ocenić tymczasowy i okazjonalny charakter 

wykonywania zawodu, uwzględniając jego okres, częstotliwość, regularność i ciągłość. 

13. Lekarz, o którym mowa w ust. 2, jest zwolniony z obowiązku rejestracji w Zakładzie 

Ubezpieczeń Społecznych w celu dokonywania rozliczeń związanych z tymczasowym i 

okazjonalnym wykonywaniem zawodu lekarza. W takim przypadku lekarz informuje o 

tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu na piśmie właściwy ze względu na 

miejsce wykonywania zawodu oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo, przed 

rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych albo, w nagłych wypadkach, po ich 

wykonaniu. 

14. Do lekarza, o którym mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 31 i 45 ustawy 

z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708 oraz z 2011 r. Nr 

112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657). 

 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. O SAMORZĄDACH ZAWODOWYCH 

ARCHITEKTÓW, INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA ORAZ URBANISTÓW (Dz. U. z 

2013 r. poz. 932 i 1650) 

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 Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650).] 

<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: 

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 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463);  
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3) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

4) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej.> 

 

Art. 20a. 

1. Obywatel państwa członkowskiego posiadający kwalifikacje zawodowe architekta, 

inżyniera budownictwa lub urbanisty, który prowadzi zgodnie z prawem działalność w 

zakresie tego zawodu w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim ma 

prawo do tymczasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu odpowiednio architekta, 

inżyniera budownictwa lub urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego 

dalej "świadczeniem usług transgranicznych", bez konieczności uznawania kwalifikacji 

zawodowych, z zastrzeżeniem wymogów określonych w ust. 2-11. 

<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, 

któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej.> 

2. Przed rozpoczęciem świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej architekt, inżynier budownictwa lub urbanista przedkłada 

właściwej okręgowej radzie izby, właściwej ze względu na miejsce zamierzonego 

wykonywania czynności, pisemne oświadczenie o zamiarze świadczenia danej usługi, 

zawierające następujące informacje: 

1) o rodzaju czynności zawodowych, jakie zamierza wykonywać, oraz o miejscu i 

przybliżonym terminie ich rozpoczęcia, jeżeli ich określenie jest możliwe; 

2) o posiadanym ubezpieczeniu lub innych środkach indywidualnego lub zbiorowego 

ubezpieczenia w odniesieniu do odpowiedzialności zawodowej. 

3. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista jest obowiązany dołączyć do 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, następujące dokumenty, w przypadku 

świadczenia usług transgranicznych po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz w przypadku istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej tymi dokumentami: 

1) dokument potwierdzający obywatelstwo; 

2) zaświadczenie wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego, że architekt, 

inżynier budownictwa lub urbanista wykonuje faktycznie i zgodnie z prawem zawód 

lub działalność w tym państwie członkowskim oraz że w momencie składania 

zaświadczenia nie obowiązuje go zakaz, nawet tymczasowy, wykonywania zawodu 

lub działalności; 

3) dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. 

4. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, o którym mowa w ust. 1, zamierzający 

świadczyć usługi transgraniczne w kolejnych latach, przedkłada oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 2, ponownie raz w roku. 

5. Świadczenie usług transgranicznych podlega każdorazowo indywidualnej ocenie 

dokonywanej przez właściwą okręgową radę izby, przy uwzględnieniu w szczególności 

długości, częstotliwości, regularności oraz ciągłości usługi. 
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6. Właściwa okręgowa rada izby dokonuje tymczasowego wpisu na listę członków izby 

osób, o których mowa w ust. 1. Wpis ten jest dokonywany nieodpłatnie po złożeniu 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, i nie może powodować utrudnień lub opóźnień w 

świadczeniu usług transgranicznych. 

7. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista, o którym mowa w ust. 1, nie ma 

obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie ubezpieczeń społecznych w celu 

dokonywania rozliczeń związanych z transgranicznym świadczeniem usług na rzecz osób 

ubezpieczonych. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista jest obowiązany 

poinformować właściwy ze względu na miejsce ich wykonywania oddział Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych o świadczeniu usługi transgranicznej przed jej rozpoczęciem, a 

w nagłych wypadkach - po zakończeniu jej świadczenia. 

8. Architekt, inżynier budownictwa lub urbanista świadczący na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne podlega przepisom regulującym 

wykonywanie zawodu odpowiednio architekta, inżyniera budownictwa lub urbanisty na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są bezpośrednio związane z ochroną i 

bezpieczeństwem konsumentów, w tym przepisom odnoszącym się do definicji zawodu, 

używania tytułów zawodowych i poważnych uchybień zawodowych, z zastrzeżeniem ust. 

9. 

9. Inżynier budownictwa lub urbanista świadczący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

usługi transgraniczne posługuje się tytułem zawodowym nadanym w państwie 

członkowskim, w którym uzyskał kwalifikacje do wykonywania tego zawodu. 

10. Właściwa okręgowa rada izby może zwracać się do właściwych organów państwa 

członkowskiego o przedstawienie informacji potwierdzających, że architekt, inżynier 

budownictwa lub urbanista wykonuje działalność zgodnie z prawem, w sposób należyty 

oraz że nie zostały na niego nałożone kary dyscyplinarne lub sankcje karne związane z 

wykonywaniem zawodu lub prowadzeniem działalności. 

11. Właściwa okręgowa rada izby na wniosek właściwego organu państwa członkowskiego 

innego niż Rzeczpospolita Polska, udostępnia informacje, o których mowa w ust. 10, oraz 

informacje niezbędne przy rozpatrywaniu skargi złożonej na architekta, inżyniera 

budownictwa lub urbanistę przez usługobiorcę. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 kwietnia 2001 r. O RZECZNIKACH PATENTOWYCH (Dz. U. 

z 2011 r. Nr 155, poz. 925 oraz z 2013 r. poz. 1650) 

 

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, 
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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 Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650)[;]<,> 

<c) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;> 

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. 

 

Art. 19a. 

1. Osoba, która po raz pierwszy podejmuje świadczenie usług transgranicznych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana złożyć Krajowej Radzie 

Rzeczników Patentowych pisemne oświadczenie o podjęciu świadczenia takich usług. Do 

oświadczenia osoba ta dołącza: 

1) sporządzony w języku polskim lub przetłumaczony na język polski dokument 

potwierdzający, że jest uprawniona w państwie macierzystym do wykonywania 

czynności z zakresu pomocy w sprawach własności przemysłowej; 

2) dokument potwierdzający jej obywatelstwo; 

3) kopię dowodu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 

16. 
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2. Osoba świadcząca w Rzeczypospolitej Polskiej usługi transgraniczne w przypadku 

istotnej zmiany sytuacji potwierdzonej dokumentami, o których mowa w ust. 1, jest 

obowiązana do przedstawienia nowych dokumentów. 

<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, 

któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej.> 

 

 

 

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 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 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej,] 

<a) na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 

1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej,> 

b) w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze 

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 
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(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym prawo pobytu lub prawo 

stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 20. 

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy: 

[1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu integracji, oraz 

opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;] 

<1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status 

uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w zakresie indywidualnego 

programu integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie 

zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych;> 

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami 

psychicznymi; 

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, 

mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz 

rozwój specjalistycznego wsparcia; 

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji 

kryzysowej; 

5) (uchylony); 

6) (uchylony). 

2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa. 

3. (uchylony). 

 

Art. 91. 

[1. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale "cudzoziemcem", udziela się 

pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej "pomocą dla 

cudzoziemca".] 

<1. Cudzoziemcowi, który: 

1) uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą 

lub 

2) przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 

ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

– zwanemu dalej w niniejszym rozdziale „cudzoziemcem”, udziela się pomocy 

mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej „pomocą dla 

cudzoziemca”.> 
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2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania 

cudzoziemca. 

[3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za 

pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia 

uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej. 

4. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.] 

<3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, 

za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od 

dnia uzyskania przez cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub 

ochrony uzupełniającej lub uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 

lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

4. Wniosek cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego 

małżonka, jeżeli uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą lub uzyskali zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

5. Wniosek powinien zawierać: 

1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa; 

2) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się na 

terenie innego województwa; 

3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu 

integracji. 

6. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

do wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o nadaniu statusu uchodźcy; 

2) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej; 

3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy. 

7. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę 

uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi 

ochrony uzupełniającej; 

2) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej. 

<7a. W przypadku cudzoziemca, który przybywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, do wniosku należy dołączyć kopie: 

1) decyzji o zezwoleniu na pobyt czasowy udzielonym w związku z okolicznością, o 

której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 
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2) karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. 

c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu, które 

mogą pomóc w opracowaniu programu integracji. 

9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym 

cudzoziemiec złożył wniosek. 

10. Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających się o 

nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w którym 

cudzoziemiec opuścił ośrodek. 

11. Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem 

obywatela polskiego. 

 

 

 

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. 2. 

[1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

na zasadach określonych w ustawie mają prawo: 

1) osoby objęte powszechnym - obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem 

zdrowotnym, zwane dalej "ubezpieczonymi", 

2) inne, niż ubezpieczeni, osoby posiadające obywatelstwo polskie i posiadające 

miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełniają 

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o 

pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728), co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie 

określonych dla ubezpieczonych, 

3)  inne, niż wymienione w pkt 1 i 2, osoby posiadające obywatelstwo polskie: 

a) które nie ukończyły 18. roku życia, lub 

b) posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które 

są w okresie ciąży, porodu lub połogu 

- zwane dalej "świadczeniobiorcami".] 

<1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo: 

1) osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem 

zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”, 

2) inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie lub uzyskały w 

Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, lub 
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zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463), spełniające 

kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 

o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, ze zm.), co do których nie 

stwierdzono okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w 

zakresie określonych dla ubezpieczonych,  

3) inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku życia: 

a) posiadające obywatelstwo polskie lub 

b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, posiadające miejsce 

zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu lub 

połogu: 

a) posiadające obywatelstwo polskie lub 

b) które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

– zwane dalej „świadczeniobiorcami”.> 

2. Osobom nieposiadającym obywatelstwa polskiego, innym niż świadczeniobiorcy, 

świadczenia zdrowotne udzielane są na zasadach określonych w przepisach odrębnych i 

umowach międzynarodowych. 

 

Art. 13a. 

Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób i 

tryb finansowania z budżetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej: 

[1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3,] 

<1) udzielanych świadczeniobiorcom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4,> 

2)  o których mowa w art. 12 pkt 2-6 i 9-11, art. 12a oraz art. 26 

- uwzględniając zasady i sposób wydatkowania środków publicznych oraz zapewnienie 

skuteczności udzielania świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Art. 50a. 

1. Fundusz ustala podmioty, które powinny ponieść koszty rozliczonego przez Fundusz 

świadczenia opieki zdrowotnej i obciąża te podmioty kosztami, z uwzględnieniem art. 50 

ust. 15 i 16. 

2. W przypadku świadczeń opieki zdrowotnej trwających dłużej niż jeden dzień, dla których 

ustalono więcej niż jeden podmiot, który powinien ponieść koszt rozliczonego 
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świadczenia opieki zdrowotnej, poniesiony przez Fundusz koszt tego świadczenia 

dzielony jest proporcjonalnie do czasu jego trwania. Przy ustalaniu kosztu tego 

świadczenia nie stosuje się art. 44 i art. 45 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o 

działalności leczniczej. 

3. Należności z tytułu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych: 

1) ubezpieczonym, 

2) osobom uprawnionym do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji, 

[3) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9] 

<3) osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 12 pkt 2-4, 6 i 9> 

- świadczeniodawca może przedstawić na jednym rachunku łącznie. 

 

Art. 54. 

1. Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 

świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2, jest decyzja wójta (burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 

potwierdzająca to prawo. 

2. Decyzja, o której mowa w ust. 1, powinna zawierać numer PESEL świadczeniobiorcy. 

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się po: 

[1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów 

potwierdzających: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego, 

b) zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) przedłożeniu przez świadczeniobiorcę, o którym mowa w ust. 1, dokumentów 

potwierdzających zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

dokumentów potwierdzających: 

a) posiadanie obywatelstwa polskiego lub 

b) posiadanie statusu uchodźcy, lub 

c) objęcie ochroną uzupełniającą, lub 

d) posiadanie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku 

z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;> 

2) przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego; 

3) stwierdzeniu spełniania kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; 

4) stwierdzeniu braku okoliczności, o której mowa w art. 12 ustawy z dnia 12 marca 

2004 r. o pomocy społecznej, w wyniku przeprowadzenia rodzinnego wywiadu 

środowiskowego, o którym mowa w pkt 2. 

4. Decyzję, o której mowa w ust. 1, wydaje się na wniosek świadczeniobiorcy, a w 

przypadku stanu nagłego - na wniosek świadczeniodawcy udzielającego świadczenia 

opieki zdrowotnej, złożony niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

5. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może wszcząć postępowanie w celu wydania decyzji, o której mowa 
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w ust. 1, również z urzędu lub na wniosek właściwego oddziału wojewódzkiego 

Funduszu. 

6.  W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, wójt (burmistrz, prezydent) 

gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy jest 

obowiązany dostarczyć w terminie 7 dni od dnia jej wydania, kopię tej decyzji 

właściwemu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu. 

7. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 1, 

przysługuje przez okres 90 dni od dnia określonego w decyzji, którym jest: 

1) dzień złożenia wniosku, 

2) w przypadku udzielania świadczeń w stanie nagłym - dzień udzielenia świadczenia 

- chyba że w tym okresie świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem 

zdrowotnym. 

8. W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, z urzędu przez wójta (burmistrza, 

prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej przysługuje od dnia określonego w decyzji przez 

okres 90 dni od tego dnia. 

9. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy, o którym mowa w art. 7 ust. 2, niezwłocznie stwierdza wygaśnięcie 

decyzji, o której mowa w ust. 1, w przypadku gdy w okresie, o którym mowa w ust. 7 i 8: 

1) świadczeniobiorca zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym lub 

2) w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 10. 

10. Świadczeniobiorca, o którym mowa w art. 7 ust. 2, jest obowiązany niezwłocznie 

poinformować wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na swoje 

miejsce zamieszkania o: 

1) każdej zmianie w sytuacji dochodowej lub majątkowej; 

2) objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym. 

11. Wójt (burmistrz, prezydent) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania 

świadczeniobiorcy może upoważnić kierownika ośrodka pomocy społecznej do 

załatwiania spraw i wydawania decyzji w jego imieniu dotyczących potwierdzania prawa 

do świadczeń opieki zdrowotnej. 

12. Przepisów ust. 1-11 nie stosuje się do medycznych czynności ratunkowych udzielanych 

świadczeniobiorcom innym niż ubezpieczeni przez jednostki systemu, o których mowa w 

art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym, w warunkach pozaszpitalnych. 

 

Art. 97. 

1. Fundusz zarządza środkami finansowymi, o których mowa w art. 116. 

2. W zakresie środków pochodzących ze składek na ubezpieczenie zdrowotne Fundusz 

działa w imieniu własnym na rzecz ubezpieczonych oraz osób uprawnionych do tych 

świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji. 

3. Do zakresu działania Funduszu należy również w szczególności: 
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1) określanie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w 

zakresie niezbędnym dla prawidłowego zawierania umów o udzielanie świadczeń 

opieki zdrowotnej; 

2) przeprowadzanie konkursów ofert, rokowań i zawieranie umów o udzielanie 

świadczeń opieki zdrowotnej, a także monitorowanie ich realizacji i rozliczanie; 

[2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których mowa w 

art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3;] 

<2a) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych osobom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9;> 

3) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych świadczeniobiorcom innym 

niż ubezpieczeni spełniającym kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do których nie stwierdzono 

okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy; 

3a) finansowanie medycznych czynności ratunkowych świadczeniobiorcom; 

3b) finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 26; 

4)  wdrażanie, realizowanie, finansowanie, monitorowanie, nadzorowanie i 

kontrolowanie programów zdrowotnych; 

5) wykonywanie zadań zleconych, w tym finansowanych przez ministra właściwego do 

spraw zdrowia, w szczególności realizacja programów zdrowotnych; 

6) monitorowanie ordynacji lekarskich; 

7) promocja zdrowia; 

8) prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych; 

9) prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie 

ochrony zdrowia; 

10) wyliczanie kwot, o których mowa w art. 4 i art. 34 ustawy o refundacji oraz w art. 

102 ust. 5 pkt 29; 

11) monitorowanie i koordynowanie realizacji uprawnień wynikających z art. 24a-24c, 

art. 44 ust. 1a-1c, art. 47 ust. 2 i 2a, art. 47c oraz art. 57 ust. 2 pkt 10, 12 i 13. 

3a. Do zadań Funduszu należy rozliczanie z instytucjami właściwymi lub instytucjami 

miejsca zamieszkania w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub państwach 

członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA): 

1) kosztów świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych z budżetu państwa z części 

pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia, o których mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 4a, 

2) kosztów medycznych czynności ratunkowych wykonanych przez zespoły 

ratownictwa medycznego, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o 

Państwowym Ratownictwie Medycznym, z wyłączeniem kosztów medycznych 

czynności ratunkowych wykonywanych przez lotnicze zespoły ratownictwa 

medycznego 

- w stosunku do osób uprawnionych do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji. 

3b. Minister właściwy do spraw zdrowia, po ostatecznym rozliczeniu ze świadczeniodawcą 

świadczeń, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 4a, obciąża Fundusz kosztami tych 
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świadczeń oraz przekazuje niezbędną dokumentację dotyczącą udzielonych świadczeń 

wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo do tych świadczeń na podstawie 

przepisów o koordynacji. Środki zwrócone przez instytucję państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek urzędu ministra właściwego do spraw 

zdrowia w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy zwrotu. 

3c. W przypadku rozliczania przez Fundusz kosztów medycznych czynności ratunkowych 

udzielonych osobom uprawnionym do tych świadczeń na podstawie przepisów o 

koordynacji przez zespoły ratownictwa medycznego, Fundusz powiadamia właściwego 

wojewodę o należnościach przysługujących mu z tego tytułu. Środki zwrócone przez 

instytucję państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Fundusz przekazuje na rachunek 

urzędu właściwego wojewody w terminie 14 dni od dnia zidentyfikowania podstawy 

zwrotu. Przepisu nie stosuje się do lotniczych zespołów ratownictwa medycznego, o 

których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym. 

3d. Fundusz jest instytucją właściwą, instytucją miejsca zamieszkania, instytucją miejsca 

pobytu oraz instytucją łącznikową w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych, w 

rozumieniu przepisów o koordynacji, oraz prowadzi, w centrali Funduszu, punkt 

kontaktowy, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 

nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym wykonywania rozporządzenia (WE) 

nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, służący do 

wymiany danych w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji dotyczących 

Zabezpieczenia Społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych. 

4. Fundusz prowadzi Centralny Wykaz Ubezpieczonych w celu: 

1) potwierdzenia prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego; 

2) przetwarzania danych o ubezpieczonych w Funduszu; 

3) przetwarzania danych o osobach uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

4) przetwarzania danych o osobach innych niż ubezpieczeni uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów ustawy; 

5) wydawania poświadczeń i zaświadczeń w zakresie swojej działalności; 

6) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, w tym udzielanych na podstawie 

przepisów o koordynacji. 

5. Fundusz nie wykonuje działalności gospodarczej. 

6.  Fundusz nie może być właścicielem podmiotów wykonujących działalność leczniczą w 

rozumieniu przepisowo działalności leczniczej. 

7.  Zadania Funduszu określone w ust. 3 pkt 1, 2, 4, 6 i 11 w odniesieniu do podmiotów 

leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra 

Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych realizuje komórka 

organizacyjna oddziału wojewódzkiego Funduszu, o której mowa w art. 96 ust. 4. 

8. Fundusz otrzymuje dotację z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów realizacji 

zadania, o którym mowa w ust. 3 pkt 2a, 3 i 3b. Dotacja nie uwzględnia kosztów 

administracyjnych. 

9. (uchylony). 
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Art. 108. 

1. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje: 

1) świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na terenie województwa, z którym zawarto 

umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, koszty świadczeń opieki 

zdrowotnej udzielonych na terenie danego województwa świadczeniobiorcy innemu 

niż ubezpieczony, spełniającemu kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, co do którego nie stwierdzono 

istnienia okoliczności, o której mowa w art. 12 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2, 

2) aptece mającej siedzibę na terenie województwa, koszty leków, wyrobów 

medycznych i środków pomocniczych wydawanych osobie określonej w pkt 1 

- o ile finansowanie tych kosztów nie wynika z przepisów określonych w art. 12 i 13 lub 

umów międzynarodowych. 

[1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na 

terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 

koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego województwa osobom, 

o których mowa w art. 12 pkt 2-4, 6 i 9 oraz w art. 2 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2.] 

<1a. Oddział wojewódzki Funduszu finansuje świadczeniodawcy, mającemu siedzibę na 

terenie województwa, z którym zawarto umowę o udzielanie świadczeń opieki 

zdrowotnej, koszty świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych na terenie danego 

województwa osobom, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 oraz w art. 12 pkt 2–

4, 6 i 9, z zastrzeżeniem ust. 2.> 

2. Koszty leczenia uzdrowiskowego świadczeniobiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i w 

ust. 1a, ponosi oddział wojewódzki Funduszu właściwy ze względu na miejsce jego 

zamieszkania, a jeżeli nie można ustalić miejsca zamieszkania - oddział wojewódzki 

Funduszu właściwy ze względu na miejsce wystawienia skierowania, o którym mowa w 

art. 33 ust. 1. 

 

Art. 188. 

1. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych ubezpieczonych w celu: 

1)  stwierdzenia istnienia ubezpieczenia zdrowotnego oraz prawa do świadczeń opieki 

zdrowotnej finansowanych przez Fundusz; 

2) wystawienia dokumentów uprawniających do korzystania ze świadczeń 

finansowanych przez Fundusz; 

3) stwierdzenia obowiązku płacenia składki i ustalenia kwoty składki; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5) rozliczenia ze świadczeniodawcami; 

6) rozliczenia z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ich zobowiązań wobec 

Funduszu; 

7) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń zdrowotnych; 

8) monitorowania stanu zdrowia i zapotrzebowania ubezpieczonych na świadczenia 

zdrowotne oraz leki i wyroby medyczne; 
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9)  identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne. 

1a. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 2, w celu: 

1) rozliczania ze świadczeniodawcami; 

2) rozliczania dotacji, o której mowa w art. 116 ust. 1 pkt 5; 

3) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej. 

[1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których mowa w 

art. 2 ust. 1 pkt 3, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.] 

<1b. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4, w celu rozliczania kosztów refundacji leków.> 

2. Fundusz jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych osób uprawnionych do 

świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji oraz umów 

międzynarodowych w celu: 

1) potwierdzenia uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej; 

2) rozliczania kosztów świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych osobom uprawnionym 

na podstawie przepisów o koordynacji; 

3) rozliczania z innymi instytucjami lub osobami w zakresie ponoszonych przez 

świadczeniodawców i Fundusz kosztów świadczeń opieki zdrowotnej; 

4) kontroli rodzaju, zakresu i przyczyny udzielanych świadczeń; 

5) kontroli przestrzegania zasad legalności, gospodarności, rzetelności i celowości 

finansowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej; 

6) prowadzenia punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 97 ust. 3d. 

2a. Fundusz jest uprawniony do uzyskiwania i przetwarzania danych osobowych związanych 

z realizacją zadań określonych w art. 97 ust. 3 pkt 2 i 3a. 

3. Minister właściwy do spraw zdrowia jest uprawniony do przetwarzania danych 

osobowych: 

1) osób ubezpieczonych, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-8; 

2) osób uprawnionych do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o 

koordynacji, w celu określonym w ust. 2 pkt 2 i 3; 

[3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 i 3, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-

8.] 

<3) osób, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-4, w celu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 4-8.> 

4. Dla realizacji zadań, o których mowa w ust. 1-3, minister właściwy do spraw zdrowia i 

Fundusz mają prawo do przetwarzania następujących danych: 

1) nazwisko i imię (imiona); 

2) nazwisko rodowe; 

3) data urodzenia; 

4) płeć; 
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5) obywatelstwo; 

6) (uchylony); 

7) numer PESEL; 

8)  (uchylony); 

9)  seria i numer dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego 

tożsamość - w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL; 

10) adres zamieszkania; 

11) adres czasowego miejsca pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli dana 

osoba nie ma na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania; 

11a) adres zameldowania; 

11b) adres do korespondencji i inne dane pozwalające na skontaktowanie się z osobą, 

której dane Fundusz przetwarza w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych; 

12) numer ubezpieczenia; 

13) stopień pokrewieństwa z opłacającym składkę; 

14)  stopień niepełnosprawności; 

15)  rodzaj uprawnień oraz numer i termin ważności dokumentu potwierdzającego 

uprawnienia osób, o których mowa w art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1, art. 45 ust. 1, art. 

46 ust. 1 i art. 47, a także osób posiadających na podstawie odrębnych przepisów 

szersze uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej niż wynikające z ustawy; 

[16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3;] 

<16) dotyczące udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej świadczeniobiorcom, o 

których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4;> 

17) przyczyn udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej; 

18) nazwa instytucji właściwej osoby uprawnionej do świadczeń opieki zdrowotnej na 

podstawie przepisów o koordynacji; 

19) dane dotyczące lekarza lub felczera wystawiającego receptę na refundowane leki lub 

wyroby medyczne; 

20) dane dotyczące świadczeniodawcy zatrudniającego lekarza lub felczera, o którym 

mowa w pkt 19; 

21) dane dotyczące apteki realizującej receptę na refundowane leki i wyroby medyczne; 

22) data zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

22a) kod tytułu ubezpieczenia; 

22b) data powstania obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

22c) data wypełnienia zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego; 

23) data wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego; 

23a) data wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego; 

24)  okres, za który opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne, oraz dane dotyczące 

opłaconych, nieopłaconych, nieopłaconych w terminie i należnych składek na 

ubezpieczenie zdrowotne wraz ze wskazaniem okresu, jakiego dotyczą; 

25) dane o płatniku składki na ubezpieczenie zdrowotne; 
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26) typ dokumentu uprawniającego do świadczeń opieki zdrowotnej; 

27) data zgonu; 

28)  dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych, będące w posiadaniu 

ubezpieczonego, jego pracodawcy lub Zakładu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  informacje, określające ustawodawstwo właściwe zgodnie z przepisami o 

koordynacji, będące w posiadaniu ubezpieczonego, jego pracodawcy, Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego; 

30) dane o przychodach z tytułów rodzących obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego; 

31) okres uprawnień wynikających z art. 67 ust. 6 i 7; 

32) informacje, czy członek rodziny pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym; 

33) kod przyczyny wyrejestrowania z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego. 

5. Świadczeniodawcy działający w ramach umów z Funduszem obowiązani są do 

gromadzenia i przekazywania Funduszowi danych dotyczących udzielanych świadczeń 

zdrowotnych. 

6.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, osoby spośród wymienionych 

w art. 66 ust. 1 pkt 2-9, wobec których, z uwagi na konieczność zapewnienia 

bezpieczeństwa form i metod realizacji zadań podlegających ochronie zgodnie z 

przepisami o ochronie informacji niejawnych, stosuje się odrębny tryb przetwarzania 

danych, o których mowa w ust. 4. Rozporządzenie powinno w szczególności określać 

dane osobowe, które będą przetwarzane, sposób ich przetwarzania oraz podmiot 

uprawniony do ich gromadzenia i przetwarzania. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. – PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) 

Art. 191a. 

1. Dyplom wydany przez uprawnioną uczelnię działającą w systemie szkolnictwa wyższego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji 

Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państwa członkowskiego 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, potwierdzający ukończenie: 

1) trzyletnich studiów lub studiów pierwszego stopnia trwających co najmniej trzy lata - 

potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na 

poziomie studiów pierwszego stopnia; 

2) studiów drugiego stopnia - potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie 

wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia; 

3) co najmniej czteroletnich studiów jednolitych - potwierdza w Rzeczypospolitej 

Polskiej posiadanie wyższego wykształcenia na poziomie studiów drugiego stopnia, 

jeżeli jest uważany za równorzędny dyplomowi ukończenia studiów drugiego stopnia 

w kraju wydania. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do dyplomów potwierdzających ukończenie 

studiów wyższych prowadzonych wspólnie przez uczelnie działające w systemach 
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szkolnictwa wyższego państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich 

Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) lub państw członkowskich 

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

3. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą daje prawo do 

kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego 

systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, uprawnia on 

również do kontynuacji kształcenia odpowiednio: 

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w 

polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie 

badawczym albo 

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce 

naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce 

naukowej. 

4. Jeżeli dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych wspólnie 

przez uczelnie zagraniczne daje prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu 

doktorskiego przynajmniej w jednym państwie, w którego systemie szkolnictwa 

wyższego było prowadzone kształcenie, uprawnia on również do kontynuacji kształcenia 

odpowiednio: 

1) na studiach drugiego stopnia w polskiej uczelni lub studiach podyplomowych w 

polskiej uczelni, instytucie naukowym Polskiej Akademii Nauk lub instytucie 

badawczym albo 

2) na studiach trzeciego stopnia w polskiej uczelni, studiach doktoranckich w jednostce 

naukowej lub do otwarcia przewodu doktorskiego w polskiej uczelni lub jednostce 

naukowej. 

5. Dyplomy potwierdzające ukończenie studiów wyższych za granicą nie nadają w 

Rzeczypospolitej Polskiej uprawnień, o których mowa w ust. 1-4, jeżeli: 

1) instytucje, które je wydały lub instytucje, w których prowadzone było kształcenie: 

a) w rozumieniu prawa wewnętrznego państw, w których systemach szkolnictwa 

wyższego działają te instytucje, nie były akredytowanymi uczelniami w dniu 

wydania dyplomu lub realizowały program studiów nieposiadający akredytacji 

w dniu wydania dyplomu lub 

b) nie działają w systemie szkolnictwa wyższego żadnego państwa lub 

2) program studiów wyższych albo jego część była realizowana niezgodnie z 

przepisami państwa, na którego terenie było prowadzone kształcenie. 

6. W przypadku wątpliwości dotyczących właściwości dyplomu lub statusu uczelni 

zagranicznej, o których mowa w ust. 1-5, na wniosek zainteresowanego podmiotu 

minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub upoważniony przez niego 

podmiot wydają w tym przedmiocie opinię lub zaświadczenie. Przepisy ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio, z 

tym że termin, o którym mowa w art. 217 § 3 tej ustawy, wynosi dwadzieścia jeden dni. 

7. Dyplom ukończenia studiów wyższych lub tytuł zawodowy uzyskany za granicą mogą 

być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi 

zawodowemu na podstawie umowy międzynarodowej określającej równoważność, a w 

przypadku jej braku w drodze nostryfikacji. 
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<7a. Ukończenie studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez obywatela 

państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy lub ochronę 

uzupełniającą, lub obywatela państwa trzeciego posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który nie dysponuje 

dyplomem ukończenia studiów wyższych, może być potwierdzone na podstawie 

dokumentu umożliwiającego ustalenie faktu ukończenia studiów wyższych na tym 

poziomie kształcenia, składanego wraz z oświadczeniem o ich ukończeniu. 

7b. Do obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca, który uzyskał status uchodźcy 

lub ochronę uzupełniającą, lub do obywatela państwa trzeciego posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

który uzyskał potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia, stosuje się przepisy ust. 1–4. 

7c. Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia 

przez osobę, o której mowa w ust. 7a, pobierana jest opłata. 

7d. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 7c, ustala kierownik jednostki organizacyjnej 

uczelni, której rada przeprowadza postępowanie nostryfikacyjne lub postępowanie 

w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia, biorąc pod uwagę koszty poniesione w związku z tym postępowaniem. 

7e. W przypadku trudnej sytuacji materialnej zwracającego się z wnioskiem o 

nostryfikację dyplomu lub potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia kierownik jednostki organizacyjnej uczelni, której 

rada przeprowadza to postępowanie, może obniżyć wysokość opłaty, o której mowa 

w ust. 7c, lub zwolnić z niej zwracającego się z wnioskiem.> 

[8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb nostryfikacji, 

2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne, 

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do podań o nostryfikację 

dyplomu ukończenia studiów, 

4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne, 

5) warunki ustalania odpłatności za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego, 

uwzględniając możliwość obniżania lub zwalniania z opłat oraz sposób wnoszenia 

opłat, 

6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 

nostryfikacyjnego 

- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego przeprowadzania postępowań oraz 

przejrzyste zasady ich prowadzenia.] 

<8. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) tryb postępowania nostryfikacyjnego oraz tryb postępowania w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 
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2) organy przeprowadzające postępowanie nostryfikacyjne oraz postępowanie 

w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie 

kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

3) rodzaje dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku o nostryfikację 

dyplomu ukończenia studiów wyższych, oraz dokumentów, które mogą być 

dołączone przez osobę, o której mowa w ust. 7a, do wniosku o potwierdzenie 

ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, 

4) terminy, w których należy przeprowadzić postępowanie nostryfikacyjne oraz 

postępowanie w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, 

5) wysokość opłat za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego oraz 

postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której mowa w ust. 7a, a także 

tryb wnoszenia tych opłat, 

6) wzór zaświadczenia wydawanego po przeprowadzeniu postępowania 

nostryfikacyjnego oraz postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia 

studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez osobę, o której 

mowa w ust. 7a 

– uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego i obiektywnego 

przeprowadzania postępowań oraz przejrzystych zasad ich prowadzenia, a także 

możliwość wystąpienia różnic między programami kształcenia realizowanymi w 

uczelni, w której jest prowadzone postępowanie, i w uczelniach zagranicznych oraz 

dodatkowe warunki, jakie muszą być spełnione w celu nostryfikacji dyplomu 

ukończenia studiów wyższych lub potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia.> 

9. Osoba, której tytuł zawodowy na podstawie umowy międzynarodowej lub w drodze 

przeprowadzonego postępowania nostryfikacyjnego został uznany za równoważny 

polskiemu tytułowi zawodowemu, może posługiwać się odpowiednim polskim tytułem 

zawodowym. 

10. Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej określają odrębne przepisy. 

 

 

 

USTAWA 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 późń. 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); 
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[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.);] 

<2) dokument podróży – dokument podróży w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 

463);> 

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, 

c)  obywatela Konfederacji Szwajcarskiej; 

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 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650). 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 marca 2008 r. O ZASADACH UZNAWANIA KWALIFIKACJI 

ZAWODOWYCH NABYTYCH W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH UNII 

EUROPEJSKIEJ (Dz. U. Nr 63, poz. 394 oraz z 2013 r. poz. 1650) 

 

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 
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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 

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 
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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: 

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 
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– 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, 

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: 
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– 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; 

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; 
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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; 

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: 

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.); 
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2) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650); 

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 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.] 

<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 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463); 

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 przybywają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej lub przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są 

członkami rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub 

udzieleniem mu ochrony uzupełniającej; 

5) 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; 

6) 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 
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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; 

7) 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 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 1 lipca 2011 r. O SAMORZĄDZIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH 

(Dz. U. Nr 174, poz. 1038 oraz z 2013 r. poz. 779, 1247 i 1650) 

 

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 
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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 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);] 

<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, a 

także: 

a) 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 Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;> 

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 



- 43 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);] 

<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, a 

także: 

a) 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 Unii Europejskiej w rozumieniu przepisów ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 463), 

c) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

d) obywateli państw trzecich, którym w Rzeczypospolitej Polskiej nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej;> 

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. 24. 

1. Pielęgniarka lub położna będąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

może czasowo i okazjonalnie wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zawód 

pielęgniarki lub położnej bez konieczności stwierdzenia prawa wykonywania zawodu 

odpowiednio pielęgniarki lub położnej, jeżeli przed rozpoczęciem po raz pierwszy 

czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu złoży w okręgowej izbie pielęgniarek i 

położnych, właściwej ze względu na miejsce wykonywania zawodu: 

1) pisemne oświadczenie o zamiarze czasowego i okazjonalnego wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej, ze wskazaniem miejsca i, o ile to możliwe, czasu 

wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) dokument potwierdzający obywatelstwo; 

3) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że zgodnie z prawem wykonuje 

zawód pielęgniarki lub położnej w tym państwie oraz że w momencie wydania 

zaświadczenia nie obowiązuje jej zakaz wykonywania zawodu oraz nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej; 
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4) zaświadczenie, wydane przez odpowiednie władze lub organizacje państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, stwierdzające, że posiada jeden z dyplomów, 

świadectw lub innych dokumentów potwierdzających posiadanie formalnych 

kwalifikacji do wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej, lub inny dokument 

potwierdzający posiadanie formalnych kwalifikacji do wykonywania zawodu 

pielęgniarki lub położnej; 

5) oświadczenie o posiadaniu polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej 

dotyczącej wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej lub posiadaniu innego 

dokumentu potwierdzającego indywidualne lub zbiorowe środki zabezpieczenia w 

zakresie odpowiedzialności zawodowej. 

<1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, oraz cudzoziemca, 

któremu w Rzeczypospolitej Polskiej nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony 

uzupełniającej.> 

2. Jeżeli zaistniała nagła potrzeba udzielenia świadczenia przez pielęgniarkę lub położną, o 

której mowa w ust. 1, dokumenty, o których mowa w ust. 1, mogą być złożone 

niezwłocznie po udzieleniu świadczenia. 

3. Pielęgniarka lub położna zamierzająca czasowo i okazjonalnie wykonywać zawód na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w kolejnych latach oświadczenia, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1 i 5, składa raz w roku. 

4. Zaświadczenia oraz dokumenty, o których mowa w ust. 1, ponownie przedstawia się 

okręgowej izbie pielęgniarek i położnych tylko w przypadku istotnej zmiany okoliczności 

potwierdzonych zaświadczeniami lub dokumentami. 

5. Pielęgniarka lub położna, czasowo i okazjonalnie wykonujące zawód na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, nie mają obowiązku rejestracji swojej działalności w systemie 

ubezpieczeń celem dokonania rozliczeń związanych z czasowym i okazjonalnym 

wykonywaniem zawodu, ale są obowiązane poinformować właściwą instytucję 

ubezpieczeniową o tymczasowym i okazjonalnym wykonywaniu zawodu przed 

rozpoczęciem jego wykonywania, a w nagłych wypadkach - po zakończeniu jego 

wykonywania. 

6. W przypadku gdy okręgowa rada pielęgniarek i położnych - biorąc pod uwagę długość, 

częstotliwość, regularność i ciągłość oraz charakter udzielanych świadczeń zdrowotnych 

- uzna, że wykonywanie zawodu nie ma charakteru czasowego i okazjonalnego, 

informuje pielęgniarkę lub położną o konieczności uzyskania stwierdzenia prawa 

wykonywania zawodu. 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. 

poz. 463) 

Art. 165. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, cudzoziemcowi odmawia 

się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy: 
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1) dla członka rodziny - obywatela Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku 

cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej 

Polskiej lub 

2) w celu połączenia się z rodziną - w przypadku cudzoziemca pozostającego - w 

związku małżeńskim z cudzoziemcem, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 

- gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia niniejszej ustawy. 

2. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 8, w przypadku gdy cudzoziemiec 

ubiega się o kolejne zezwolenie. 

3. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 158 ust. 1 pkt 2 lub art. 160 pkt 2, nie można 

odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wyłączną przyczyną odmowy 

byłby nielegalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<4. Do odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną 

nie stosuje się przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku członka rodziny 

cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d, jeżeli rodzina 

istniała już w kraju pochodzenia cudzoziemca, a członek jego rodziny przebywał na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku o nadanie statusu 

uchodźcy przez tego cudzoziemca.> 

 

 


