
Warszawa, dnia 27 marca 2012 r. 
 
 
 

 

 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(druk nr 79) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

Celem opiniowanej ustawy jest implementacja do polskiego porządku prawnego 

dwóch dyrektyw Unii Europejskiej: 

1) dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu 

i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE L 155 z dnia 18.06.2009, str. 17) – zwanej dalej 

dyrektywą 2009/50/WE, 

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. 

w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie 

w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich 

(Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98) – zwanej dalej dyrektywą 2008/115/WE. 

 

Opiniowana ustawa, wdrażając dyrektywę 2009/50/WE, wprowadza do polskiego 

porządku prawnego nowe rozwiązania dotyczące pracowników – cudzoziemców 

posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe.  

Znowelizowane w powyższym zakresie przepisy regulują warunki na jakich ma być 

udzielane zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Polsce pracy 

w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieskiej karty). Takie zezwolenie 

będzie wydawane w ramach jednej procedury administracyjnej, obejmującej zarówno 

zezwolenie na zamieszkanie w Polsce, jak i zezwolenie na pracę. W toku postępowania 

wojewoda będzie badał, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na rynku lokalnym. Będzie też obowiązany 

ustalić, czy cudzoziemiec posiada odpowiednie kwalifikacje oraz czy spełnia kryterium progu 
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wynagrodzenia (określanego w odniesieniu do średniego rocznego wynagrodzenia w Polsce 

i uzależnionego od szczególnego zapotrzebowania na pracowników świadczących daną 

pracę).  

Kolejne przepisy wykonujące dyrektywę 2009/50/WE przewidują m. in.: możliwość 

pozostania na terytorium Polski cudzoziemca, pomimo czasowego braku zatrudnienia; 

okoliczności zmiany warunków zezwolenia; obowiązki informacyjne cudzoziemca oraz nowe 

definicje legalne (doświadczenia zawodowego, kwalifikacji uzyskanych w ramach kształcenia 

na poziomie studiów wyższych, wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji i wyższych kwalifikacji zawodowych).  

Termin wdrożenia dyrektywy 2009/50/WE upłynął w dniu 19 czerwca 2011 r. 

 

Opiniowana ustawa wdrażając dyrektywę 2008/115/WE wprowadza nowe 

rozwiązania dotyczące wydalania cudzoziemców nielegalnie przebywających na terytorium 

Polski.  

W powyższym zakresie nowelizacja wprowadza rozwiązania, zgodnie z którymi 

decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także decyzja o zobowiązaniu 

do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, określać będzie zakaz ponownego 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i państw obszaru Schengen) oraz okres obowiązywania tego zakazu.  

Zakaz ponownego wjazdu określać się będzie w granicach terminów 

zróżnicowanych dla poszczególnych przesłanek, na podstawie których wydano decyzję 

o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Organ który wydał decyzję o wydaleniu, 

decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Polski lub inną decyzję, w której określił 

zakaz ponownego wjazdu, na wniosek cudzoziemca, będzie mógł cofnąć zakaz ponownego 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (lub terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

i państw obszaru Schengen), w przypadku gdy cudzoziemiec wykaże, że wykonał wszystkie 

postanowienia decyzji o wydaleniu, decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innej decyzji, w której został orzeczony zakaz ponownego 

wjazdu lub gdy ponowny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium 

państw obszaru Schengen ma nastąpić ze względów humanitarnych.  

Wobec konieczności implementacji postanowień dyrektywy 2008/115/WE 

opiniowana ustawa zmienia także przesłanki do umieszczenia danych cudzoziemca 

w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Polski jest niepożądany. Nakłada 

wreszcie, na organ prowadzący postępowanie w sprawie wydalenia cudzoziemca z terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek zapewnienia tłumacza osobie niewładającej 

w wystarczającym stopniu językiem polskim, a także obowiązek zapewnienia tłumaczenia 

wydanej decyzji w języku zrozumiałym dla cudzoziemca.  

Termin wdrożenia dyrektywy 2008/115/WE upłynął w dniu 24 grudnia 2010 r. 

 

Opiniowana ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 10. posiedzeniu w dniu 16 marca 2012 r. 

w oparciu o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 206). Projekt stanowił przedmiot prac 

sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Poprawki Komisji mieściły się 

w meritum rozwiązań rządowych. W trakcie drugiego czytania (na posiedzeniu Sejmu) nie 

wniesiono poprawek. Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia wraz poprawkami 

zaproponowanymi przez Komisję.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1) art. 1 pkt 4 noweli, art. 54 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach. 

Wyjaśnienia wymaga, w świetle postanowień dyrektywy 2009/50/WE (art. 15), 

ograniczenie możliwości ubiegania się o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony 

przez członków rodziny cudzoziemca, jedynie do przypadków w których zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania wysoko wykwalifikowanej pracy 

wydane było cudzoziemcowi na okres pobytu nie krótszy niż rok. 

 

2) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63a ust. 1 pkt 1lit. a ustawy o cudzoziemcach. 

Wątpliwości budzi sformułowanie "wiążąca oferta pracy". Zgodnie z art. 66 kodeksu 

cywilnego (znajdującego zastosowanie do stosunków pracy w sprawach nieunormowanych 

kodeksem pracy) oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, i tym 

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

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

(pozostaje jedynie pytanie czy oferta pracy jako istotne postanowienie umowy powinna 

zawierać także oznaczenie konkretnego pracownika). Stąd sformułowanie "wiążąca oferta 

pracy" uznać należy za tautologię – każda oferta pracy jest ofertą wiążącą.  
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Propozycja poprawki mogłaby zakładać wykreślenie słowa "wiążącą". Wymagałoby 

to jednak przesądzenia, że ofertą pracy jest takie oświadczenie woli, które wskazuje 

konkretnego pracownika (z imienia i nazwiska). Tymczasem w polskim ustawodawstwie 

pojawia się określenie "oferta pracy" oznaczające w istocie ogłoszenie o pracę – w tym 

znaczeniu "ofertą pracy" posługuje się ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

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

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

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

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

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

TFUE). Zgodnie z tym wskazaniem implementacja dyrektywy powinna być dokonana w taki 

sposób, aby w jak największym zakresie wpisać się w polski porządek prawny. Z tego też 

względu koniecznym jest odchodzenie od dosłownego powtarzania przepisów dyrektywy na 

rzecz stosowania pojęć ustawodawstwa krajowego. (Należy też pamiętać, że dokonując 

interpretacji przepisów prawa wspólnotowego należy przede wszystkim kierować się sensem i 

celem całego aktu, a nie jego poszczególnymi słowami).  

Alternatywne propozycje poprawek zakładają pozostawienie wśród przesłanek 

ubiegania się o niebieską kartę posiadania oferty pracy (z jednoczesnym wskazaniem, że jest 

to oferta w rozumieniu kodeksu cywilnego albo przesądzenie, że "wiążąca oferta pracy" 

z dyrektywy 2009/50/WE, to w polskich uwarunkowaniach prawnych, w istocie 

przedwstępna umowa o pracę. 

 

Propozycje poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63a w ust. 1 w pkt 1: 

a) w lit. a: 

- skreśla się wyraz "wiążącą", 

- po wyrazach "ofertę pracy" dodaje się wyrazy "stanowiącą ofertę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego", 

b) w lit. e: 

- skreśla się wyraz "wiążącej", 

- po wyrazach "ofercie pracy" dodaje się wyrazy "stanowiącej ofertę w rozumieniu 

przepisów Kodeksu cywilnego"; 

lub 
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- w art. 1 w pkt 5, w art. 63a w ust. 1 w pkt 1: 

a) w lit. a wyrazy "wiążącą ofertę pracy" zastępuje się wyrazami "przedwstępną umowę o 

pracę", 

b) w lit. e wyrazy "wiążącej ofercie pracy" zastępuje się wyrazami "przedwstępnej 

umowie o pracę"; 

 

3) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63a ust. 1 pkt 1 (lit. a – e) ustawy o cudzoziemcach. 

1. Przepis art. 63a ustawy o cudzoziemcach formułując warunki jakie spełniać 

powinien cudzoziemiec ubiegający się o uzyskanie niebieskiej karty dokonuje przemieszania 

samych warunków do spełnienia (np. posiadanie umowy o pracę, posiadanie ubezpieczenia 

zdrowotnego), ze środkami dowodowymi potwierdzającymi spełnienie określonych 

warunków (np. posiadanie dokumentów potwierdzających wyższe kwalifikacje, a nie 

posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych). W tym zakresie wskazanym jest 

ujednolicenie przepisów.  

2. Dodatkowo art. 63a ust. 1 pkt 1 lit. e wskazuje na obowiązek przedłożenia 

dokumentu potwierdzającego, że roczne wynagrodzenie brutto, wynikające wynagrodzenia 

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

wynagrodzenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63o. Powstaje pytanie 

jakie dokumenty – poza samą umową o pracę lub ofertą pracy powinien przedstawić 

cudzoziemiec, aby sprostać wymaganiom powołanego przepisu. Z tych względów zasadnym 

powinno być skreślenie lit. e (art. 63a ust. 1 pkt 1).  

3. Jednocześnie w ustawie brak jest przepisu materialnego wskazującego na 

konieczność zatrudniania cudzoziemca za określone minimalne wynagrodzenie (przepis art. 

63a ust. 1 pkt 1 lit. e wskazuje jedynie na obowiązek posiadania dokumentów - innych niż 

umowa o pracę i oferta pracy – potwierdzających wysokość rocznego wynagrodzenia). Z tych 

względów koniecznym powinno być, dodatnie stosownego przepisu formułującego wprost 

obowiązek zatrudnienia cudzoziemca za wskazaną minimalną (co najmniej) płacę  

(w tym zakresie propozycja poprawki uwzględnia również uwagi z pkt 2 opinii, przyjęcie 

poprawki spowoduje modyfikację poprawki z pkt 2 opinii).  

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63a w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

- we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyraz "posiada", 
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- w lit. a wyrazy "umowę o pracę lub" zastępuje się wyrazami "jest stroną umowy o 

pracę lub otrzymał", 

- lit. b i c otrzymują brzmienie: 

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

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

dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394); 

 c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe;", 

- w lit. d przed wyrazem "ubezpieczenie" dodaje się wyraz "posiada", 

- skreśla się lit. e; 

- w lit. f przed wyrazem "zgodę" dodaje się wyraz "posiada", 

b) dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 

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

wynagrodzenia podanego w umowie o pracę lub w ofercie pracy, nie będzie niższe niż 

minimalne wynagrodzenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 63o."; 

 

4) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. 

Zgodnie z art. 63a ust. 2 zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieskiej karty) 

udziela się również cudzoziemcowi, który zamieszkiwał przez okres 18 miesięcy w innym 

państwie członkowskim UE na podstawie niebieskiej karty udzielonej przez to państwo - jeśli 

spełnia wymagania określone znowelizowaną ustawą. 

Pojawia się pytanie o normatywną wartość takiego przepisu.  

Jego brak oznaczałby w istocie możliwość ubiegania się w Polsce o zezwolenie przez 

każdego cudzoziemca, który posiadał wcześniej niebieską kartę innego państwa UE, bez 

względu na wcześniejszy okres zamieszkiwania w tym państwie – zgodnie z ogólną zasadą, 

że o przedmiotowe zezwolenie może ubiegać się każdy cudzoziemiec. Przepis art. 63a ust. 2 

w istocie ogranicza to uprawnienie, jedynie dla cudzoziemca zamieszkującego w pierwszym 

państwie przez 18 miesięcy (dodatkowo nieprecyzując, czy co najmniej przez 18 miesięcy, 

czy też co najwyżej przez 18 miesięcy). 

Wydaje się, że formułując art. 63a ust. 2 (także art. 63i) ustawy o cudzoziemcach 

projektodawcy ustawy chcieli umożliwić cudzoziemcowi, który przebywał na podstawie 

niebieskiej karty innego państwa, w tym państwie, przez okres (co najmniej) 18 miesięcy, 
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płynne podjęcie zatrudnienia w Polsce. Takie uregulowanie odzwierciedlałoby też 

odpowiednie przepisy dyrektywy 2009/50/WE (jej art. 18).  

Propozycja poprawki umożliwia podjecie cudzoziemcowi pracy w Polsce na 

podstawie niebieskiej karty innego państwa (jeśli zamieszkiwał w tym państwie na podstawie 

niebieskiej karty przez okres co najmniej 18 miesięcy) już w okresie oczekiwania na polskie 

zezwolenie w tym zakresie. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5: 

a) w art. 63a skreśla się ust. 2, 

b) w art. 63i: 

- dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1, 

- wyrazy "o którym mowa w art. 63a ust. 2" zastępuje się wyrazami "który 

zamieszkiwał przez okres co najmniej 18 miesięcy w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu opatrzonego napisem 

„Niebieska Karta UE” i zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wykonywać pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres 

dłuższy niż 3 miesiące", 

- dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

"2. Do czasu udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o 

którym mowa w art. 63a, cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszkuje i wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie dokumentu opatrzonego napisem „Niebieska Karta UE”, 

wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, lecz nie 

dłużej niż do upływu terminu na jaki zostało udzielone.", 

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

 

Powyższa propozycja poprawki nie uwzględnia sytuacji prawnej członków rodziny 

cudzoziemca w opisywanej wyżej sytuacji "przejściowej". Sformułowanie odpowiedniej 

regulacji wymagałoby poznania intencji projektodawców zmian, co do kształtu takich 

uregulowań. Odpowiednia poprawka wydaje się jednak niezbędna, aby dokonać poprawnej 

transpozycji dyrektywy 2009/50/WE w świetle jej art. 19 (przewidującego konieczność takich 

regulacji). 
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5) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63a ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. 

Przepis art. 63a ust. 2 odsyłając do niebieskiej karty UE, wydanej przez inny kraj niż 

Polska, posługuje się zwrotem "dokument opatrzony napisem „Niebieska Karta UE”". Takie 

wprowadzenie do ustawy pojęcia niebieskiej karty UE może budzić wątpliwości.  

Po pierwsze, nie każdy dokument (jakikolwiek dokument) opatrzony napisem 

"niebieska karta" to w istocie niebieska karta.  

Po drugie, trudno zakładać, że dokumenty poszczególnych państw UE zawierać będą 

napis w języku polskim "niebieska karta UE" na co wprost wskazuje brzmienie przepisu. 

 

6) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63b ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

Wskazana jest zmiana uwzględniająca, że ustalenie, czy podmiot powierzający 

cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych nie 

może (jak chce kwestionowany przepis) nastąpić na podstawie informacji starosty, o której 

mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

Przywołana informacja to informacja wydawana w konkretnej sprawie, konkretnego 

cudzoziemca, w postępowaniu o zezwolenie na pracę prowadzonym na podstawie ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Nie może więc być podstawą do 

udzielenia zezwolenia na zamieszkanie w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę 

o cudzoziemcach. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63b ust. 1 otrzymuje brzmienie  

"1. Ustalenie, czy podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, następuje 

na podstawie informacji starosty właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu 

o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku 

rekrutacji organizowanej dla pracodawcy."; 

 

7) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63d pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. 
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Wskazana jest zmiana uwzględniająca istotę przepisu, tak aby wyeliminować zbędne 

powtórzenia przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63d w pkt 1 wyrazy "w stosunku do których informacja starosty, o 

której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, nie jest wymagana z uwagi na sytuację na 

lokalnym rynku pracy, w szczególności przy uwzględnieniu liczby zarejestrowanych 

bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do liczby 

ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy" zastępuje się wyrazami "o którym 

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

i instytucjach rynku pracy"; 

 

8) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63d pkt 4 ustawy o cudzoziemcach. 

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

udzielenie zezwolenia na zamieszkanie w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji uzależnia się od niemożności zaspokojenia potrzeb 

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

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

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy może wynikać 

z odrębnych przepisów.  

Przepisowi temu można postawić dwa zasadnicze zarzuty. 

Po pierwsze, jest on niezgodny z § 156 Zasad techniki prawodawczej, formułującym 

dyrektywę zapewniającą dostateczną określoność przepisów ustawy, czyli obowiązek 

jednoznacznego wskazywania przepisów do których się odsyła. 

Po drugie wskazanie jakichkolwiek odrębnych przepisów modyfikujących zasadę 

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

karty jest instytucją nową - wprowadzaną przez opiniowaną nowelizację. Ustawodawca nie 

wprowadził innych wyjątków od opisywanej zasady, niż te sformułowane w art. 63d. Trudno 

więc jest zakładać, że istnieją inne (odrębne) wyjątki od zasady, niż te z art. 63d.  

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63d skreśla się pkt 4; 

 

9) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63f ustawy o cudzoziemcach. 
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Przepis art.63f zawiera materialne przesłanki które powodują wyłączenie spod 

przepisów rozdziału 4a ustawy o cudzoziemcach - "Zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji", 

wskazanej w przepisie kategorii cudzoziemców. Przepisowi temu można zarzucić 

nieadekwatne posłużenie się proceduralną instytucją pozostawienia wniosku bez rozpoznania.  

Zgodnie z art. 64 kpa, wniosek pozostawia się bez rozpoznania wyłącznie 

w przypadku, gdy w podaniu nie wskazano adresu wnoszącego i nie ma możności ustalenia 

tego adresu na podstawie posiadanych danych oraz gdy wnoszący podanie nie zadośćuczynił 

prawidłowemu wezwaniu organu do usunięcia braków w terminie siedmiu dni. 

"Rozciągniecie" instytucji pozostawienia wniosku bez rozpoznania na przypadki określone 

w art. 63f pozbawi wnoszącego cudzoziemca kontroli instancyjnej organów wyższego stopnia 

oraz uniemożliwi kontrolę sądową rozstrzygnięć (z wyjątkiem skargi na bezczynność organu). 

Z tych względów, także w świetle postanowień konstytucyjnych, rozwiązanie takie należy 

ocenić negatywnie. Propozycja poprawki zakłada, w miejsce pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania, konieczność wydania przez wojewodę (zaskarżalnej) decyzji. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5: 

a) w art. 63f wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, gdy:", 

b) art. 63f oznacza się jako art. 63s; 

 

10) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63g ust. 1 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach. 

Przesądzenia wymaga, czy przepis art. 63g ust. 1 pkt 4 dotyczy zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony (z rozdziału 4 ustawy o cudzoziemcach), czy też zezwolenia 

na zamieszkanie na czas oznaczony, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji (z rozdziału 4a). 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63g w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "na czas oznaczony" dodaje się 

wyrazy ", o którym mowa w art. 63a"; 

 

11) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63h ust. 3 ustawy o cudzoziemcach. 
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Przepis art. 63h ust. 3 wyłącza możliwość cofnięcia cudzoziemcowi zezwolenia, 

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

wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca 

i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu dotyczy okresu dozwolonego braku 

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

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

środków finansowych przy ubieganiu się o zezwolenie. 

 

Propozycja poprawki: 

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

 

12) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63k ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

Wskazana jest zmiana ujednolicająca przepisy. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63k w ust. 1 po wyrazach "powiadomić wojewodę" dodaje się 

wyrazy "właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca"; 

 

13) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63o pkt 1 ustawy o cudzoziemcach. 

1. Przepis art. 63o upoważnia ministra właściwego do spraw wewnętrznych do 

określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy, wysokości minimalnego 

wynagrodzenia cudzoziemca wymaganego do udzielenia mu niebieskiej karty. Wśród 

wytycznych dotyczących treści rozporządzenia przepis wskazuje, aby przy określeniu 

wysokości wynagrodzenia uwzględnić "pierwszą i drugą grupę wielką zawodów" 

w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 36 ust. 8 ustawy o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

Należy zauważyć, że sam art. 36 ust. 8 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy upoważnia właściwego ministra do określenia "klasyfikacji zawodów 

i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, przy uwzględnieniu 

zawodów i specjalności występujących na rynku pracy oraz potrzeb pośrednictwa 

i poradnictwa zawodowego". Konkretna klasyfikacja zawodów w podziale na (między 

innymi) grupę pierwszą i drugą wielką zawodów wynika już z samego rozporządzenia 

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

potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. Upoważnienie z art. 63o pkt 1 ustawy 
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o cudzoziemcach posługuje się więc terminologią rozporządzenia wydanego na podstawie 

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

zabieg uznać należy za niezgodny z zasadami poprawnej legislacji. W szczególności rodzi on 

niebezpieczeństwo modyfikowania norm ustawowych (ustawy o cudzoziemcach) normami 

aktu wykonawczego (rozporządzenia w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na 

potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania). Arbitralna zmiana przyporządkowania 

poszczególnych zawodów do określonych grup dokonana przez ministra właściwego do 

spraw pracy spowoduje bowiem zmianę zakresu stosowania ustawy o cudzoziemcach. 

2. Przepis art. 63o upoważnia do wydania rozporządzenia określającego jedynie 

wysokość minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca.  

W wytycznych do tak określonego zakresu spraw przekazanych do uregulowania 

ustawodawca nakazuje zróżnicowanie wysokości wynagrodzenia podając dwa progi - co 

najmniej 120% i co najmniej 150% - w zróżnicowaniu pomiędzy: kategorię cudzoziemców 

wykonujących pracę w zawodach, w których istnieje szczególne zapotrzebowanie oraz 

(jednocześnie) sklasyfikowanych jako "pierwsza lub druga grupa wielka zawodów" i 

kategorię cudzoziemców "pozostałych".  

Tymczasem żaden przepis materialny nie przesądza na jakich zasadach dzielić zawody 

cudzoziemców na dwie powyższe kategorie. Kategoria pierwsza zawodów ma bowiem 

spełniać kumulatywnie dwie przesłanki – być odpowiednio sklasyfikowaną w rozporządzeniu 

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

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

pracowników. Przy założeniu, że intencją przepisu było odesłanie do kategorii klasyfikacji 

z rozporządzenia wydanego na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, należałoby pozostać przy tej przesłance (odpowiednio zmodyfikowanej), jednocześnie 

skreślając warunek szczególnego zapotrzebowania na pracowników. Na taką intencję 

wnioskodawców wskazuje dołączony do projektu ustawy projekt rozporządzenia.  

3. W dalszym ciągu jednak wątpliwym byłoby, czy w dostatecznie jednoznaczny 

sposób określona została kategoria podmiotów uprawnionych do skorzystania z niższego 

progu wysokości wynagrodzenia, w szczególności zaś czy sytuacja prawna tych podmiotów 

może być regulowana materią rozporządzenia i czy nie należałoby określić wprost w ustawie 

kategorii zawodów, od wykonywania których uzależniony jest poziom wynagrodzenia co 

najmniej 120%.  
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4. Biorąc po uwagę powyższe należałoby postulować wprowadzenie do ustawy 

stosownego załącznika. Sformułowanie odpowiedniej poprawki wymagałaby jednak poznania 

intencji autorów projektu ustawy, co do merytorycznego kształtu załącznika. 

 

 

14) art. 1 pkt 5 noweli, art. 63r ustawy o cudzoziemcach. 

Przepis art. 63r ustawy o cudzoziemcach przesądza, że do zezwolenia na zamieszkanie 

na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a, stosuje się (wymienione) przepisy dotyczące 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, uregulowanego w rozdziale 4 ustawy. Zabieg 

ten ma umożliwić dopełnienie regulacji nowego rozdziału 4a traktującego o zezwoleniu na 

zamieszkanie w celu wykonywania pracy w zawodzie wysoko wykwalifikowanym. 

Tymczasem regulacje te w dalszym ciągu wydają się niepełne.  

1. Przepis art. 63r odsyła m. in. do odpowiedniego stosowania art. 63 ust. 1 ustawy. 

Ten ostatni zawiera upoważnienie dla właściwego ministra do określenia wzoru formularza 

wniosku oraz wzoru stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas oznaczony (uregulowanego w rozdziale 4 ustawy).  

Powyższe rozwiązanie należy uznać za wadliwe i w konsekwencji prowadzące do luki 

w przepisach. Poddając powyższe przepisy szczegółowej analizie trudno, na samej ich 

podstawie wskazać, jakie intencje przyświecały formułującemu je ustawodawcy.  

Jeżeli intencją ustawodawcy było, aby wzór wniosku i wzór stempla, w postępowaniu 

o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas określony w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym szczególnych kwalifikacji, był określony w sposób odrębny 

(odrębnym upoważnieniem) to należałoby dodać stosowny przepis upoważniający, wprost 

wskazujący na uzyskanie takich kompetencji przez ministra.  

Podstawą do wydania rozporządzenia nie może być bowiem przepis odsyłający do 

stosowania przepisu formułującego upoważnienie. Zgodnie z art. 92 ust. 1 Konstytucji 

rozporządzenia wydawane są na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego. 

Konstytucyjnym warunkiem poprawności przepisu upoważniającego (a co za tym idzie, 

zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego, również aktu wykonawczego 

wydanego na podstawie upoważnienia) jest określenie organu właściwego do wydania 

rozporządzenia, zakresu spraw przekazanych do uregulowania oraz wytycznych dotyczących 

treści aktu. Kwestionowany przepis – jedynie odsyłający do stosowania właściwego przepisu 

upoważniającego z art. 63 ust. 1 - nie zawiera żadnego z tych elementów.  
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Jeżeli intencją ustawodawcy było, aby wzór wniosku i wzór stempla, wydany na 

podstawie art. 63 ust. 1, znalazł zastosowanie do postępowania o wydanie zezwolenia na 

zamieszkanie na czas określony, w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

szczególnych kwalifikacji (innymi słowy, jeżeli ustawodawca chciał przesądzić, że przepisy 

wykonawcze wydane na podstawie art. 63 ust. 1 znajdą zastosowanie w tym postępowaniu) to 

należałoby zmienić sam zakres upoważnienia art. 63 ust. 1. W tej chwili upoważnia on 

bowiem do wydania stosownych wzorów jedynie w postępowaniach prowadzonych na 

podstawie rozdziału 4 ustawy (a nie rozdziału 4a). 

Propozycja poprawki (biorąc pod uwagę różnice pomiędzy warunkami jakie spełnić 

powinien cudzoziemiec przy ubieganiu się o zezwolenie na zamieszkanie z rozdziału 4 

ustawy, a warunkami zezwolenia na zamieszkanie w celu wykonywania pracy z rozdziału 4a 

ustawy) zakłada odrębne wzory wniosku i stempla, i tym samym odrębne upoważnienie do 

ich określenia. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5: 

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

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

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

rozporządzenia: 

1) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na 

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

dotyczących cudzoziemca, o których mowa w art. 12, w zakresie 

niezbędnym do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, o którym mowa w art. 63a oraz danych, o których mowa w 

art. 60 ust. 4; 

2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku o 

udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a; 

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa 

w art. 63a 
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- mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o 

udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a."; 

 

2. Przepisy wymienione w art. 63r ustawy o cudzoziemcach mają znaleźć 

zastosowanie wprost do zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w 

art. 63a ustawy. Tymczasem przynajmniej część ze wskazanych przepisów będzie możliwa do 

zastosowania odpowiednio. I tak np. wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na 

czas oznaczony (z rozdziału 4) zawiera, informację dotyczącą środków utrzymania. 

Tymczasem przepisy materialne ustawy dotyczące zezwolenia na zamieszkanie na czas 

oznaczony, o którym mowa w art. 63a, nie przewidują wymogu posiadania odpowiednich 

środków utrzymania.  

Z tych względów zasadnym byłoby wprowadzenie do ustawy stosownych przepisów 

materialnych albo wskazanie na odpowiednie stosowanie przepisów. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63r przed wyrazami "stosuje się" dodaje się wyraz "odpowiednio"; 

 

3. Przepisy ustawy o cudzoziemcach zakładają możliwość orzeczenia - w decyzji o 

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

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

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

zobowiązaniu do opuszczenia terytorium RP. Takiej możliwości nie przewidują nowe 

uregulowania dotyczące cofnięcia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym 

mowa w art. 63a. Pojawia się pytanie, czy taka była intencja ustawodawcy w tym zakresie.  

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 5, w art. 63r przed wyrazami "stosuje się przepisy" dodaje się wyrazy "art. 

58 ust. 4 i 5"; 

 

15) art. 1 pkt … noweli, art. 72 ustawy o cudzoziemcach. 

Wprowadzane do ustawy o cudzoziemcach zezwolenie na zamieszkanie na czas 

oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji jest 

nowym rodzajem zezwolenia uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (odrębnym od 
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zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego WE). Stąd też zasadnym jest przesądzenie, że kartę 

pobytu wydaje się również cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na zamieszkanie na 

czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 

(taką intencję ustawodawcy potwierdza też nowoprojektowany art. 76 ust. 1 pkt 9). 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

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

"1a) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 63a;"; 

 

16) art. 1 pkt 9 lit. b noweli, art. 90 ust. 1a ustawy o cudzoziemcach. 

Wskazana jest zmiana redakcyjna. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 9 w lit. b, w ust. 1a wyrazy "przepisy polskiego prawa wymagają od 

cudzoziemca" zastępuje się wyrazami "cudzoziemiec jest obowiązany do"; 

 

17) art. 1 pkt 10 noweli, art. 93a ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. 

Wskazana jest zmiana redakcyjna. 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 10, w art. 93a w ust. 1 skreśla się wyrazy ", a w szczególności pouczenia 

dotyczącego prawa do odwołania"; 

 

18) art. 1 pkt 14 noweli, art. 99b ustawy o cudzoziemcach. 

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

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

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

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

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

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

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

w decyzjach: o cofnięciu zezwolenia na zamieszkanie na czas określony (art. 58 ust. 4 ustawy 
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o cudzoziemcach), o cofnięciu zezwolenia na osiedlenie (art. 68 ust. 2 ustawy 

o cudzoziemcach), o cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE) oraz 

w decyzji przewidującej wydalenie cudzoziemca na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z tych 

względów zasadnym jest określenie terminu, w którym obowiązuje zakaz ponownego wjazdu, 

także do tych czterech wskazanych przypadków. 

Propozycja poprawki wymagałaby poznania intencji projektodawców co do długości 

takiego terminu. 

19) art. 2 noweli, art. 87 ust. 1 pkt 11a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy. 

Wskazana jest zmiana oddająca istotę przepisu i uwzględniająca, że zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji (uregulowane nowym rozdziałem 4a ustawy o cudzoziemcach) jest 

odrębnym zezwoleniem od zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (uregulowanego 

rozdziałem 4 tej ustawy). 

 

Propozycja poprawki: 

- w art. 2, pkt 11a otrzymuje brzmienie: 

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

oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

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

cudzoziemcach;". 

 

 

 

 

Szymon Giderewicz 

starszy legislator 

 


