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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 17 stycznia 2019 r. 

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 1072) 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399)  

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1)
 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

1) dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 02.06.2001, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107); 

2) dyrektywy Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postanowienia art. 26 Konwencji 

Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001, str. 45; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 160); 

3) dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 

251 z 03.10.2003, str. 12, z późn. zm.); 

4) dyrektywy Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do 

celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 06.12.2003, str. 26, z późn. zm.); 

5) dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich 

będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44, z późn. zm.); 

6) dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego 

obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań 

ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 261, z 

06.08.2004, str. 19, z późn. zm.); 

[7) dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli 

państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez 

wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12, z późn. zm.); 

8) dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania 

obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15, z 

późn. zm.);] 

9) 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); 
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10) 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 18.06.2009, str. 17); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej 

minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających 

nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24, z późn. 

zm.); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 

handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 

2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 1, z późn. zm.); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/51/UE z dnia 11 maja 2011 r. zmieniającej dyrektywę 

Rady 2003/109/WE w celu rozszerzenia jej zakresu na osoby objęte ochroną międzynarodową (Tekst 

mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 132 z 19.05.2011, str. 1); 

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm 

dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony 

międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony 

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 9); 

15) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 

jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 

członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających 

legalnie w państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011, str. 1, z późn. zm.); 

16)  dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz. 

Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375); 

17) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE 

L 157 z 27.05.2014, str. 1) [.] <;> 

<18) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie 

warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, 

odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub 

projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair (wersja przekształcona) (Dz. 

Urz. UE L 132 z 21.05.2016, str. 21).> 

 

Art. 3. 

Użyte w ustawie określenia oznaczają: 

1)   azyl - azyl w rozumieniu art. 90 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1109 i 1669); 
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2)   cudzoziemiec - każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego; 

3)   dokument podróży - dokument uznany przez Rzeczpospolitą Polską, uprawniający do 

przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez organ państwa obcego, organ polski 

lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego 

lub obcą władzę o charakterze państwowym; 

4)   doświadczenie zawodowe - doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej w 

danym zawodzie; 

5)   granica - granicę Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1-3 ustawy z dnia 12 

października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 660 oraz z 

2018 r. poz. 50); 

5a)   grupa przedsiębiorstw - co najmniej dwie osoby prawne lub jednostki organizacyjne 

niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące 

działalność gospodarczą, które: 

a)  są powiązane ze sobą w sposób odpowiadający relacji spółki dominującej i spółki 

zależnej w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks 

spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398, 650 i 1544) 

lub 

b)  pozostają z inną osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, w takich stosunkach prawnych, że wynika z 

nich podstawa do wywierania przez tę osobę prawną lub jednostkę organizacyjną 

decydującego wpływu na ich działalność, z użyciem tożsamych wzorców i prawideł 

zarządzania; 

5b)   jednostka przyjmująca - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, do której jest przenoszony pracownik 

wewnątrz przedsiębiorstwa, i która: 

a)  jest w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego 

będącego przedsiębiorcą zagranicznym lub 

b)  należy do tej samej grupy przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty; 

<5c) jednostka naukowa – podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 

2024, 2245 i …);> 
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6)   kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych - kwalifikacje uzyskane 

w wyniku ukończenia z wynikiem pozytywnym, poświadczonego dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem wydanym przez właściwy organ programu studiów 

wyższych, czyli cyklu zajęć prowadzonych przez instytucję edukacyjną uznaną za 

instytucję szkolnictwa wyższego przez państwo, w którym ma ona siedzibę, pod 

warunkiem że czas trwania studiów niezbędny do ich uzyskania wynosi co najmniej 3 

lata; 

7)   mały ruch graniczny - wjazd cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do 

których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniające postanowienia 

Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), i ich pobyt 

na tym terytorium; 

[7a)   mobilność - uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej w celu wykonywania pracy w jednostce przyjmującej 

mającej siedzibę w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej w charakterze 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wynikające z posiadania ważnego dokumentu 

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

z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), zwanego dalej 

"rozporządzeniem nr 1030/2002", z adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta z tego 

uprawnienia;] 

<7a) mobilność – uprawnienie cudzoziemca do wjazdu i pobytu na terytorium państw 

członkowskich Unii Europejskiej, wynikające z posiadania ważnego dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów 

pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z 

późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), 

zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1030/2002”, lub z posiadania ważnej wizy 

długoterminowej, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 
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czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami 

Państw Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki 

Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. 

Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 19, t. 2, str. 9, z późn. zm.), zwanej dalej „Konwencją Wykonawczą 

Schengen”, albo wydanej zgodnie z prawem państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, niebędącego państwem obszaru Schengen, wydanych przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej niż to, w którym cudzoziemiec korzysta 

z tego uprawnienia;> 

[7b)   mobilność krótkoterminowa - korzystanie z mobilności przez okres do 90 dni w 

dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

7c)   mobilność długoterminowa - korzystanie z mobilności przez okres przekraczający 90 dni 

w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej;] 

<7d) mobilność długoterminowa członka rodziny naukowca – mobilność członka 

rodziny naukowca przez okres przekraczający 180 dni w danym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

7e) mobilność długoterminowa naukowca – mobilność naukowca przez okres 

przekraczający 180 dni w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

7f) mobilność długoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 

– mobilność pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, przez okres 

przekraczający 90 dni w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

7g) mobilność krótkoterminowa członka rodziny naukowca – mobilność członka rodziny 

naukowca przez okres nieprzekraczający 180 dni w każdym państwie członkowskim 

Unii Europejskiej; 

7h) mobilność krótkoterminowa naukowca – mobilność naukowca przez okres 

nieprzekraczający 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360 dni w każdym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

7i) mobilność krótkoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 

– mobilność pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, przez okres 
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nieprzekraczający 90 dni w dowolnym okresie liczącym 180 dni w każdym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej; 

7j) mobilność studenta – mobilność studenta lub doktoranta objętego programem 

unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności 

lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa 

wyższego, przewidującym mobilność wewnątrzunijną przez okres nieprzekraczający 

360 dni w każdym państwie członkowskim;> 

8)    naukowiec - cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający w 

Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu, 

umożliwiający ubieganie się o nadanie stopnia doktora; 

9)   ochrona czasowa - ochronę w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  ochrona uzupełniająca - ochronę w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

<10a) organizator stażu – osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, w której odbywa się staż, mającą 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

11)  państwa obszaru Schengen - państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen; 

11a)   pierwsza karta pobytu - kartę pobytu wydaną cudzoziemcowi bezpośrednio po 

udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych albo po uzyskaniu statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej; 

12)  powrót - powrót cudzoziemca do kraju jego pochodzenia, państwa tranzytu lub innego 

państwa trzeciego, do którego zdecydował się powrócić i przez które został przyjęty; 

12a)   pracodawca macierzysty - osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą 

prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadającą siedzibę poza terytorium 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia Wolnego Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, która zatrudnia pracownika 

przenoszonego do jednostki przyjmującej przed jego przeniesieniem wewnątrz 

przedsiębiorstwa i w czasie tego przeniesienia; 
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13)  pracodawca użytkownik - pracodawcę użytkownika w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z 

dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

594 i 1608); 

13a)   pracownik odbywający staż - cudzoziemca posiadającego dyplom ukończenia studiów 

wyższych, który zostaje przeniesiony do jednostki przyjmującej w celu rozwoju 

zawodowego, w tym związanego z przygotowaniem do objęcia w przyszłości stanowiska 

u pracodawcy macierzystego lub w grupie przedsiębiorstw, lub odbycia szkolenia w 

zakresie technik lub metod prowadzenia działalności gospodarczej i który w czasie 

trwania przeniesienia otrzymuje wynagrodzenie; 

13b)   przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa - czasowe oddelegowanie cudzoziemca, 

którego miejsce pobytu w chwili składania wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym 

mowa w art. 139a ust. 1, znajduje się poza terytorium państw członkowskich Unii 

Europejskiej, przez pracodawcę macierzystego do jednostki przyjmującej oraz korzystanie 

z mobilności; 

14)  przewoźnik - osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą 

osobowości prawnej zajmującą się zarobkowo przewozem osób drogą powietrzną, morską 

lub lądową; 

15)  sieć telekomunikacyjna - sieć w rozumieniu art. 2 pkt 35 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - 

Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1907, z późn. zm.); 

15a)   specjalista - cudzoziemca pracującego w ramach grupy przedsiębiorstw, posiadającego 

kluczową i specyficzną wiedzę dla obszarów działania jednostki przyjmującej, jej technik 

lub zarządzania nią, opartą na wysokich kwalifikacjach, w tym odpowiednim 

doświadczeniu zawodowym; 

16)  status uchodźcy - status w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 

udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

<16a) staż – niestanowiące wykonywania pracy wykonywanie przez cudzoziemca zadań 

w celu nabycia wiedzy, umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego na 

podstawie umowy z organizatorem stażu; 

16b) stażysta – cudzoziemca, który ukończył studia wyższe lub odbywa poza granicami 

Unii Europejskiej studia wyższe, odbywającego staż;> 

17)  strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego - teren lotniska międzynarodowego 

położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rozciągający się między pokładem 
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statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, obejmujący także płytę oraz 

pomieszczenia lotniska; 

18)  szkolenie zawodowe - zorganizowany proces dydaktyczny mający na celu uzyskanie, 

uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności, kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, 

potrzebnych do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

<18a) unijny program lub program wielostronny obejmujący środki w zakresie 

mobilności – program finansowany przez Unię Europejską lub przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej, który promuje przemieszczanie się obywateli 

państw trzecich w Unii Europejskiej lub w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej uczestniczących w tym programie;> 

19)  urządzenia telekomunikacyjne - urządzenia telekomunikacyjne w rozumieniu art. 2 pkt 

46 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne; 

20)  wiza - wizę Schengen lub wizę krajową; 

21)  wiza krajowa - wizę, o której mowa w art. 18 [Konwencji Wykonawczej z dnia 19 

czerwca 1990 r. do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw 

Unii Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej 

w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z 

22.09.2000, str. 19, z późn. zm.)] <Konwencji Wykonawczej Schengen> , wydaną przez 

organ polski; 

22)  wiza Schengen - wizę, o której mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, 

z późn. zm.); 

<22a) wolontariusz – cudzoziemca, który ochotniczo i bez wynagrodzenia, z wyjątkiem 

zwrotu kosztów lub kieszonkowego, wykonuje świadczenia w ramach udziału w 

programie wolontariatu europejskiego;> 

23)  wykonywanie pracy - wykonywanie pracy przez cudzoziemca w rozumieniu art. 2 ust. 1 

pkt 40 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669); 

24)  wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji - wykonywanie 

pracy przez cudzoziemca posiadającego kompetencje potwierdzone wyższymi 

kwalifikacjami zawodowymi, który, niezależnie od zachodzącego między stronami 
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stosunku prawnego, wykonuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem innej osoby za 

wynagrodzeniem; 

25)  wyższe kwalifikacje zawodowe - kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów 

wyższych albo co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe na poziomie 

porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów 

wyższych, niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie lub w ofercie pracy 

stanowiącej ofertę zawarcia umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 

1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104 i 1629). 

 

Art. 13. 

W rejestrach i ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy mogą być przetwarzane 

następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 

2)   imię (imiona) i nazwiska poprzednie; 

3)   nazwisko rodowe; 

4)   płeć; 

5)   imię ojca; 

6)   imię i nazwisko rodowe matki; 

7)   data urodzenia, a w razie braku dokumentu potwierdzającego datę urodzenia 

prawdopodobny rok urodzenia; 

8)   miejsce i państwo urodzenia; 

9)   rysopis: 

a)  wzrost w centymetrach, 

b)  kolor oczu, 

c)  znaki szczególne; 

10)  odciski linii papilarnych; 

11)  obywatelstwo; 

12)  narodowość; 

13)  stan cywilny; 

14)  wykształcenie; 

15)  zawód wykonywany; 

16)  krajowy numer identyfikacyjny; 

17)  numer dokumentu podróży; 
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18)  oznaczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy; 

<18a) nazwę, adres siedziby, podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer 

wpisu w rejestrze, numer REGON organizatora stażu; 

18b) nazwę, adres siedziby, podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer 

wpisu w rejestrze, numer REGON jednostki organizacyjnej, na rzecz której 

cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz; 

18c) nazwę, adres siedziby, podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer 

wpisu w rejestrze, numer REGON jednostki naukowej; 

18d) nazwę i adres siedziby jednostki prowadzącej studia pierwszego stopnia, studia 

drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie w szkole 

doktorskiej;> 

19)  miejsce zamieszkania lub pobytu; 

20)  numer telefonu; 

21)  adres poczty elektronicznej; 

22)  informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko cudzoziemcowi postępowaniach 

karnych i postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do 

niego orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym; 

23)  numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL); 

24)  wizerunek twarzy; 

25)  informacja o zamieszkiwaniu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to 

państwo dokumentu pobytowego z adnotacją "Niebieska Karta UE"; 

26)  dane zapraszającego, o których mowa w art. 54 pkt 1. 

 

Art. 22. 

1. Do zadań Szefa Urzędu należy: 

1)   wydawanie decyzji i postanowień w pierwszej instancji oraz rozpatrywanie odwołań 

od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w pierwszej instancji przez inne organy 

w sprawach uregulowanych: 

a)  w niniejszej ustawie, 

b)  w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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c)  w ustawie 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. z 2017 r. poz. 900 

oraz z 2018 r. poz. 650); 

2)   organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie spraw należących do kompetencji 

Szefa Urzędu; 

3)   przekazywanie właściwym organom innych państw obszaru Schengen, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, informacji dotyczących podstawy 

prawnej i faktycznej wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen do celów 

określonych w art. 25 [Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu 

z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej 

Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie 

stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach, zwanej dalej "Konwencją 

Wykonawczą Schengen"] ; <Konwencji Wykonawczej Schengen> 

4)   kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w ustawach 

wymienionych w pkt 1; 

[5)   przekazywanie właściwym organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

na ich wniosek, informacji o pobycie czasowym cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 144, jeżeli zamierza on na terytorium 

tych państw kontynuować lub uzupełnić studia podjęte na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej;] 

6)    pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach: 

a)  przekazywania organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o: 

–  udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, 

–  odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy lub cofnięciu takiego 

zezwolenia cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, lub członkowi rodziny tego cudzoziemca, 
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–  udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

gdy posiada on takie zezwolenie udzielone przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, 

b)  uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o: 

–  udzieleniu zezwolenia pobytowego przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, 

–  odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia pobytowego lub cofnięciu takiego 

zezwolenia przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej cudzoziemcowi 

posiadającemu zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

członkowi rodziny tego cudzoziemca, 

–  udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, gdy posiada on zezwolenie na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

7)   pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 12 ust. 2 

rozporządzenia nr 1931/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 

2006 r. ustanawiającego przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na 

zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmieniającego 

postanowienia Konwencji z Schengen, zwanego dalej "rozporządzeniem nr 

1931/2006", oraz przekazywanie właściwym organom państw stosujących to 

rozporządzenie oraz Komisji Europejskiej informacji przechowywanych w rejestrze 

przypadków nadużycia zasad małego ruchu granicznego oraz sankcji za nadużycie 

tych zasad, o którym mowa w art. 17 ust. 3 rozporządzenia nr 1931/2006; 

8)   pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach: 

a)  udzielania informacji o długości pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania 

pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, gdy informacje te są 

niezbędne do uzyskania przez niego statusu rezydenta długoterminowego UE w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

b)   uzyskiwania informacji o długości pobytu cudzoziemca w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002, z adnotacją 

"Niebieska Karta UE", gdy informacje te są niezbędne do obliczania długości 
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pobytu uprawniającego do uzyskania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

c)  udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o 

udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi posiadającemu w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej dokument pobytowy, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "Niebieska Karta UE", 

d)  uzyskiwania od innych państw członkowskich Unii Europejskiej informacji o 

udzieleniu lub odmowie udzielenia cudzoziemcowi, który posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania 

pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, dokumentu pobytowego, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją 

"Niebieska Karta UE", 

e)  udzielania Komisji Europejskiej informacji w zakresie danych statystycznych 

dotyczących liczby obywateli państw trzecich, którym udzielono zezwolenia na 

pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji lub którym cofnięto to zezwolenie, oraz liczby członków rodziny 

takich obywateli, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia z rodziną; 

[8a)   pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do celów korzystania przez 

cudzoziemców z mobilności w sprawach: 

a)  udzielania informacji organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej o 

udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 

długoterminowej, 

b)  udzielania informacji organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej o 

cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa cudzoziemcowi, który korzysta z 

mobilności w tych państwach, 

c)  uzyskiwania od organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o wydaniu cudzoziemcowi, który posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 

w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, dokumentu pobytowego, o 
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którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją 

"mobile ICT", 

d)  uzyskiwania od organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o cofnięciu cudzoziemcowi, który posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z 

mobilności długoterminowej, dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "ICT", 

e)  przyjmowania zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1, 

f)  przyjmowania zawiadomień o zamiarze korzystania z mobilności w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 

pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa oraz przyjmowania informacji o sprzeciwie państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej wobec wykonywania pracy przez tego 

cudzoziemca na terytorium tego państwa, 

g)  przekazywania Komisji Europejskiej danych statystycznych dotyczących liczby: 

–  cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania 

pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

–  cudzoziemców, którym udzielono po raz pierwszy zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu korzystania z mobilności długoterminowej, 

–  cudzoziemców, którym cofnięto zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania 

pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenie na pobyt 

czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej, 

–  zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1, 

h)  udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o 

obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach dotyczących 

mobilności;] 

<8a) pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do celów korzystania przez 

cudzoziemców z mobilności w sprawach: 

a) udzielania informacji organom innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy w celu: 

– mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, 
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– mobilności długoterminowej naukowca, 

– mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca, 

b) udzielania informacji organom innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej o cofnięciu: 

– wizy krajowej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole 

doktorskiej, z adnotacją „student”, 

– wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa cudzoziemcowi, który korzysta z 

mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w tych państwach, 

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach 

cudzoziemcowi, który korzysta z mobilności studenta w tych państwach, 

– zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych 

cudzoziemcowi, który korzysta z mobilności krótkoterminowej naukowca lub 

mobilności długoterminowej naukowca w tych państwach, 

– zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, 

cudzoziemcowi, który korzysta z mobilności krótkoterminowej członka 

rodziny naukowca lub mobilności długoterminowej członka rodziny 

naukowca w tych państwach, 

c) uzyskiwania od organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o: 

– wydaniu dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „mobile ICT”, cudzoziemcowi, 

który posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt 

czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, 

– wydaniu dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, o której mowa w 

art. 18 Konwencji Wykonawczej Schengen, przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, albo wizy długoterminowej wydanej zgodnie z prawem 
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krajowym państwa członkowskiego Unii Europejskiej, niebędącego państwem 

obszaru Schengen, zwanymi dalej „wizą długoterminową”, z adnotacją 

„naukowiec – mobilność”, cudzoziemcowi, który posiada na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 

badań naukowych lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

– udzieleniu zezwolenia pobytowego lub wydaniu wizy długoterminowej, 

odpowiadających zezwoleniu na pobyt czasowy w celu mobilności 

długoterminowej członka rodziny naukowca cudzoziemcowi, który posiada na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy, o którym 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, 

d) uzyskiwania od organów innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o cofnięciu dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

lit. a rozporządzenia nr 1030/2002: 

– z adnotacją „ICT”, cudzoziemcowi, który korzysta na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub posiada na tym terytorium 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

– lub wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, cudzoziemcowi, który 

korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności studenta, 

– lub wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, cudzoziemcowi, który 

korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności 

krótkoterminowej naukowca lub posiada na tym terytorium zezwolenie na 

pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca, 

– wydanego w związku z udzieleniem zezwolenia pobytowego w celu połączenia 

z rodziną naukowca przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, które 

wydało naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”, cudzoziemcowi, który korzysta na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca lub 
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posiada na tym terytorium zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności 

długoterminowej członka rodziny naukowca, 

e) przyjmowania zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3, art. 

149b ust. 1 pkt 5, art. 156b ust. 1 pkt 3 i art. 169a ust. 1 pkt 3, 

f) przyjmowania zawiadomień o zamiarze korzystania w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej z: 

– mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa przez cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

– mobilności studenta przez cudzoziemca posiadającego wizę krajową w celu 

odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją 

„student”, lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, 

– mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej naukowca przez 

cudzoziemca posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia badań naukowych, 

– mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej członka rodziny 

naukowca przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy, o 

którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, 

g) przyjmowania informacji o sprzeciwie państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej wobec mobilności, o których mowa w lit. f, na terytorium tego 

państwa, 

h) udzielania organom innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o wydanych przez Szefa Urzędu decyzjach o sprzeciwie 

w przypadkach określonych w art. 139n ust. 12, art. 149b ust. 12, art. 156b 

ust. 12 i art. 169a ust. 12, 

i) przekazywania Komisji Europejskiej danych statystycznych dotyczących 

liczby: 

– cudzoziemców, którym wydano wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 



- 18 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją 

„student”, wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, z adnotacją „naukowiec”, wizę krajową w celu odbycia stażu, 

wizę krajową w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego, lub 

którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu kształcenia się na studiach, zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu prowadzenia badań naukowych, zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

mobilności długoterminowej naukowca, zezwolenia na pobyt czasowy dla 

stażysty, zezwolenia na pobyt czasowy dla wolontariusza, zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca, lub 

zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 i 7, 

– cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, 

– cudzoziemców, którym cofnięto zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, wizę krajową w celu odbycia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją 

„student”, zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, 

zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca, 

zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty, zezwolenie na pobyt czasowy dla 

wolontariusza, zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1 

pkt 1 lit. f, zezwolenie na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności 

długoterminowej członka rodziny naukowca, zezwolenie na pobyt czasowy, o 

którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6, 
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– zawiadomień, o których mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3, art. 149b ust. 1 pkt 5, 

art. 156b ust. 1 pkt 3 i art. 169a ust. 1 pkt 3, i sprzeciwów, o których mowa w 

art. 139n ust. 6, art. 149b ust. 6, art. 156b ust. 6 i art. 169a ust. 6, 

j) udzielania informacji innym państwom członkowskim Unii Europejskiej o: 

– obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach 

dotyczących mobilności, 

– obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przepisach 

dotyczących zatwierdzania instytucji badawczych lub zatwierdzania instytucji 

szkolnictwa wyższego, 

– wielostronnych programach dla studentów i naukowców, które obejmują 

środki w zakresie mobilności, oraz o porozumieniach między dwiema lub 

większą liczbą instytucji szkolnictwa wyższego przewidujących mobilność 

wewnątrzunijną;> 

9)    przekazywanie do organów wizowych w Rzeczypospolitej Polskiej informacji i 

dokumentów, o których mowa w art. 16 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie Wizowego 

Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami 

członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, 

str. 60, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 767/2008"; 

10)  pełnienie funkcji krajowego punktu kontaktowego do: 

a)  występowania, na wniosek wojewody, do właściwego organu innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej o udzielenie informacji, czy cudzoziemiec 

nadal posiada ochronę międzynarodową w tym państwie członkowskim, 

b)  przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej, na ich wniosek, informacji, czy cudzoziemiec nadal posiada ochronę 

międzynarodową w Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  przekazywania właściwym organom innych państw członkowskich Unii 

Europejskiej informacji o udzieleniu cudzoziemcowi ochrony międzynarodowej 

lub przejęciu odpowiedzialności za ochronę międzynarodową, w przypadku gdy 

cudzoziemiec posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE w 

innym państwie członkowskim Unii Europejskiej; 

10a)   pełnienie funkcji: 
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a)  punktu kontaktowego do udzielania innym państwom członkowskim Unii 

Europejskiej informacji w sprawach udzielania ochrony międzynarodowej oraz 

pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, 

b)  organu wyznaczonego do celów określonych w art. 1 ust. 1 rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w 

sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu 

skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia 

kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 

rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym 

z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca 

oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy 

ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku 

publicznego, oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające 

Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami 

Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości 

(wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013, str. 1), o którym mowa 

w art. 27 ust. 2 tego rozporządzenia, z wyłączeniem obowiązków wynikających z 

art. 9 ust. 1 i art. 14 ust. 1 i 2 tego rozporządzenia; 

11)  wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych. 

2. Szef Urzędu jest organem wyższego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu 

postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach uregulowanych w 

ustawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1. 

 

Art. 25. 

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany: 

1)   uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu; 

2)   posiadać oraz okazać na żądanie: 

a)  dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 

1544, 1552 i 1669) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o 

minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres 

planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym 

terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów 

medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym 

lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz 

podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten 

podmiot rachunku - w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej, 

b)  środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów 

tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument 

potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem. 

[1a. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z 

mobilności w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia 

dodatkowo kopię zawiadomienia, o którym mowa w art. 139n ust. 1, lub pismo jednostki 

przyjmującej posiadającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym 

podaje się, co najmniej, okres korzystania z mobilności na tym terytorium oraz adres 

jednostki przyjmującej.] 

<1a. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

korzystania z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, mobilności studenta, mobilności krótkoterminowej naukowca lub 

mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca, który posiada dokument 

pobytowy lub wizę długoterminową, o których mowa odpowiednio w art. 139n ust. 1 

pkt 2, art. 149b ust. 1 pkt 3, art. 156b ust. 1 pkt 2 lub art. 169a ust. 1 pkt 2, wydane 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, niebędące państwem obszaru 

Schengen, przedstawia dodatkowo kopię wysłanego zawiadomienia, o którym mowa 

w: 

1) art. 139n ust. 1 pkt 3, lub pismo jednostki przyjmującej posiadającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym podaje się, co najmniej, okres 

korzystania z mobilności na tym terytorium oraz adres jednostki przyjmującej – 

w przypadku korzystania z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 
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kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa; 

2) art. 149b ust. 1 pkt 5 – w przypadku korzystania z mobilności studenta; 

3) art. 156b ust. 1 pkt 3 – w przypadku korzystania z mobilności krótkoterminowej 

naukowca; 

4) art. 169a ust. 1 pkt 3 – w przypadku korzystania z mobilności krótkoterminowej 

członka rodziny naukowca.> 

2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w 

celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 

lit. a realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej 

kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego 

ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć 

podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z 

powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym 

lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu 

udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. 

3. Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość 

uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających 

granicę: 

1)   na podstawie: 

a)  umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku 

posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez 

polskie organy państwowe lub instytucje publiczne, lub 

b)  wizy w celu repatriacji, lub 

c)  wizy w celu wykonywania pracy, lub 

ca)   wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, lub 

cb)   wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, lub 

d)  wizy w celu korzystania z ochrony czasowej, lub 

e)   wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin, lub 

f)  karty pobytu, lub 
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g)  wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub 

2)   w związku z niesieniem pomocy charytatywnej, lub 

3)   w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej. 

4. Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a lub ust. 2, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada 

odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową. 

5. Kontroli dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu, środków 

finansowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, dokonuje 

funkcjonariusz Straży Granicznej podczas przekraczania przez cudzoziemca granicy. 

 

Art. 28. 

1. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy: 

1)   nie posiada ważnego dokumentu podróży, ważnej wizy lub innych ważnych 

dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i do 

pobytu na tym terytorium, lub 

2)   nie posiada dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 lit. a albo art. 25 ust. 2, 

lub 

3)   wykorzystał dopuszczalny okres pobytu na terytorium państw obszaru Schengen 

wynoszący 90 dni w każdym okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe 

stanowią inaczej, lub 

4)   nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków 

planowanego pobytu, lub 

5)   nie posiada wystarczających środków finansowych w wysokości uzależnionej od 

czasu trwania i celu planowanego pobytu lub środków finansowych na podróż 

powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt przez terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 

albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z 

prawem, lub 

6)   posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument 

uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym 

terytorium, lub 

7)   jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 
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8)   jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, lub 

9)   jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium może 

stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, lub 

10)  wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe 

Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który: 

1)   posiada wizę Schengen wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

2)    podczas kontroli granicznej: 

a)  zadeklarował zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

przypadku, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, lub 

3)   posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 181 ust. 1. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 1-6 i 8-10 nie stosuje się do cudzoziemca, który przejeżdża przez 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 

5 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 

2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice 

(kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 77 z 23.03.2016, str. 1, z późn. zm.), 

zwanego dalej "kodeksem granicznym Schengen". 

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 90 dni. 

5. Przepisów ust. 1 pkt 3-5 nie stosuje się do cudzoziemców będących członkami załóg 

statków morskich przypływających do polskich portów morskich, przekraczających 

granicę w celu zejścia na ląd i pobytu w granicach miasta portowego oraz gmin z nim 

graniczących w trakcie pobytu statku w porcie. 

6. Wyłącznej podstawy do odmowy wjazdu cudzoziemcowi nie mogą stanowić okoliczności, 

o których mowa w ust. 1: 

1)   pkt 3 - w przypadku cudzoziemca, który posiada wizę krajową lub wizę Schengen 

upoważniającą tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na 

tym terytorium; 
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2)   pkt 8 - w przypadku cudzoziemca, który posiada wizę krajową, kartę pobytu lub wizę 

Schengen upoważniającą tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

pobytu na tym terytorium. 

7. Przepisu: 

1)   ust. 1 pkt 1 - w zakresie, w jakim odnosi się do braku posiadania ważnej wizy lub 

innych ważnych dokumentów uprawniających do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, 

2)   ust. 1 pkt 3 

[- nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu korzystania z mobilności krótkoterminowej.] 

<– nie stosuje się do cudzoziemca, który wjeżdża na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu korzystania z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, mobilności studenta, mobilności 

krótkoterminowej naukowca lub mobilności krótkoterminowej członka rodziny 

naukowca.> 

[8. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który bezpośrednio przed wjazdem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystał z mobilności w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, które zażądało opuszczenia swojego terytorium, jeżeli 

posiadana przez niego karta pobytu z adnotacją "ICT" utraciła ważność.] 

<8. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który bezpośrednio przed wjazdem na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej korzystał z mobilności w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej, które zażądało opuszczenia swojego terytorium, w 

przypadku upływu okresu ważności albo cofnięcia: 

1) wizy krajowej w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole 

doktorskiej, z adnotacją „student”, lub wizy krajowej w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych lub 

2) zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 144, art. 151 

ust. 1 lub art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f.> 

 

Art. 60. 

1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu: 
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1)   turystycznym; 

2)   odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 

3)   udziału w imprezach sportowych; 

4)   prowadzenia działalności gospodarczej; 

5)    wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

5a)   wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 

miesięcy w roku kalendarzowym; 

6)    wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a; 

7)   prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach; 

8)   wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub 

organizacji międzynarodowej; 

[9)    odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo kształcenia w szkole doktorskiej;] 

<9) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej;> 

10)  szkolenia zawodowego; 

11)  kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10; 

12)  dydaktycznym; 

13)  prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

<13a) odbycia stażu; 

13b) udziału w programie wolontariatu europejskiego;> 

14)  tranzytu; 

15)  tranzytu lotniczego; 

16)  leczenia; 

17)  dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub 

przebywania z nim; 

18)  udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy 

humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej; 
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18a)  przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny 

repatrianta; 

19)  (uchylony); 

19a)   przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny 

osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na 

podstawie Karty Polaka; 

20)  korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; 

21)  repatriacji; 

22)  korzystania z ochrony czasowej; 

23)  przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe; 

24)  realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; 

24a)   realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa; 

25)   innym niż określone w pkt 1-24a. 

2. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1: 

1)   pkt 8 - może być wydana w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa; 

2)   pkt 14 lub 15 - może być wydana tylko jako wiza Schengen; 

[3)    pkt 18a-22 - może być wydana tylko jako wiza krajowa.] 

<3) pkt 9, 13–13b i 18a–22 – może być wydana tylko jako wiza krajowa.> 

<3. Na naklejce wizowej w polu „uwagi”, obok oznaczenia celu wydania wizy, 

zamieszcza się następujące adnotacje: 

1) „student” – w przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, 

gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych: studiów pierwszego stopnia, studiów 

drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenie się w 

szkole doktorskiej, zwanych dalej „studiami”, a w przypadku gdy cudzoziemiec 

jest objęty unijnym programem lub programem wielostronnym obejmującym 

środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między przynajmniej dwiema 

uznanymi instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność 

wewnątrzunijną, także adnotację o tym programie lub porozumieniu; 

2) „naukowiec” – w przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 13, a w przypadku gdy cudzoziemiec jest objęty unijnym programem lub 
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programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub 

porozumieniem między przynajmniej dwiema uznanymi instytucjami 

szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną, także 

adnotację o tym programie lub porozumieniu; 

3) „stażysta” – w przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 

13a; 

4) „wolontariusz” – w przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w ust. 1 

pkt 13b. 

4. Wizę w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, wydaje się również 

obywatelowi państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 144 ust. 

18, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odbywanie 

kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na studiach. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu corocznie, nie 

później niż do dnia 15 czerwca, o liczbie poszczególnych wiz, o których mowa w ust. 

3, wydanych w poprzednim roku kalendarzowym.> 

 

<Art. 64a. 

1. Wiza krajowa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, 

może być wydana cudzoziemcowi, który spełnia warunki, o których mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 1 oraz pkt 2 lit. b, jeżeli jednostka prowadząca studia, która podlega 

obowiązkowi zatwierdzenia, została zatwierdzona przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4–14, albo w stosunku do jednostki 

prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została 

wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a 

ust. 1. 

2. Wiza krajowa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13, może być wydana 

cudzoziemcowi, który przedstawi umowę, o której mowa w art. 151 ust. 1 pkt 2, 

zawartą z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, zatwierdzoną przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

podstawie przepisów art. 151 ust. 4–5, oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 

151 ust. 1 pkt 1 lit. b i c. 

3. Wiza krajowa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13a, może być wydana 

cudzoziemcowi, który spełnia warunki, o których mowa w art. 157a ust. 1 pkt 1 lit. a, 
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c, d i e oraz pkt 2–4, jeżeli organizator stażu został zatwierdzony przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 157a ust. 6–15. 

4. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13a, wydaje się na okres 

pobytu niezbędny do realizacji umowy, na podstawie której cudzoziemiec będzie 

odbywał staż, nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

5. Wiza krajowa w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13b, może być wydana 

cudzoziemcowi, który spełnia warunki, o których mowa w art. 157g ust. 1 pkt 1 lit. b 

i c oraz pkt 2, jeżeli jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec ma 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, została zatwierdzona przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 157g ust. 5–14. 

6. Cudzoziemiec, któremu przed dniem, o którym mowa w art. 144b ust. 1, została 

wydana wiza krajowa, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, 

może kontynuować kształcenie w jednostce prowadzącej studia, w stosunku do 

której została wydana decyzja, o której mowa w art. 144b ust. 1. 

7. W postępowaniach w sprawie wydania wizy krajowej, o której mowa w art. 60 ust. 1 

pkt 9, z adnotacją „student”, cudzoziemcowi kontynuującemu kształcenie 

w jednostce prowadzącej studia, w stosunku do której została wydana decyzja, o 

której mowa w art. 144b ust. 1, nie stosuje się wymogu związanego z obowiązkiem 

zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia. 

8. Cudzoziemiec, któremu przed dniem, o którym mowa w art. 151a ust. 1, wydano wizę 

krajową, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13, może kontynuować badania naukowe 

lub prace rozwojowe w jednostce, w stosunku do której została wydana decyzja, o 

której mowa w art. 151a ust. 1. 

9. W postępowaniu w sprawie wydania kolejnej wizy krajowej, o której mowa w art. 60 

ust. 1 pkt 13, cudzoziemcowi kontynuującemu odpowiednio badania naukowe lub 

korzystanie z mobilności długoterminowej naukowca w jednostce naukowej, 

w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w art. 151a ust. 1, nie 

stosuje się jednorazowo wymogu związanego z obowiązkiem zatwierdzania jednostki 

naukowej.> 

Art. 65. 

1. Wydania wizy krajowej odmawia się cudzoziemcowi, gdy zachodzi co najmniej jedna z 

poniższych przesłanek: 
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1)   obowiązuje wpis jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

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

wjazdu, lub 

3)   nie posiada on wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa 

pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli 

pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem, 

lub 

4)   nie posiada on ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 lit. a, lub ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2, lub 

5)   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6)   dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 77 ust. 5, z 

wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 77 ust. 5 pkt 1, zostało 

pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca, lub 

7)   w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej: 

a)  złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe 

informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 

informacje, lub 

b)  zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu 

użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, 

lub 

8)   nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu, lub 

9)    zachodzą uzasadnione wątpliwości co do jego zamiaru opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy, lub 

10)   zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez 

cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne 

okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż 

deklarowany. 

<1a. Wydania wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją 

„student”, odmawia się cudzoziemcowi także, gdy: 
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1) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub 

doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, i okoliczności sprawy wskazują, że 

poprzedzająca ją wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została 

wydana. 

1b. Wydania kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z 

adnotacją „student”, można odmówić cudzoziemcowi, gdy został skreślony z listy 

studentów lub doktorantów. 

1c. Wydania wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13, odmawia się 

cudzoziemcowi także, gdy: 

1) jednostka naukowa działa głównie w celu ułatwiania naukowcom niezgodnego z 

prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 13, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca ją wiza 

była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana. 

1d. Wydania wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13a, odmawia się 

cudzoziemcowi także, gdy: 

1) organizator stażu działa głównie w celu ułatwiania stażystom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) organizator stażu: 

a) jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, 

lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600 i 2077), zwanej 

dalej „Kodeksem karnym”, lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 
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c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

lub 

d) nie prowadzi działalności gospodarczej, a staż pozostaje w bezpośrednim 

związku z taką działalnością, lub 

3) została ogłoszona upadłość organizatora stażu albo jest on likwidowany, lub 

4) cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 13a, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca ją wiza 

była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana. 

1e. Wydania wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13b, odmawia się 

cudzoziemcowi także, gdy: 

1) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, działa głównie w celu ułatwiania 

wolontariuszom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz: 

a) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, 

lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, 

lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

lub 
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3) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, jest likwidowana, lub 

4) cudzoziemiec ubiega się o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 13b, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca ją wiza 

była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana. 

1f. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją „student”, 

lub w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13, 13a lub 13b, albo decyzję o 

odmowie wydania takiej wizy, wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku 

w tej sprawie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych 

we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy. 

1g. Jeżeli do wniosku, o którym mowa w ust. 1f, nie zostały dołączone wszystkie 

dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo 

do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.> 

2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia poważnych przyczyn 

uzasadniających jej wydanie, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu 

zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które dokonało 

wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen. 

[3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych 

lub kształcenie w szkole doktorskiej, w tym kontynuacja lub uzupełnienie studiów 

podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.] 

<3. Przepisu ust. 1 pkt 9 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów, prowadzenie badań 

naukowych lub prac rozwojowych, odbycie stażu lub udział w programie 

wolontariatu europejskiego.> 

4. Przepisów ust. 1 pkt 3 i 4 nie stosuje się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia 

się z rodziną udzielonego członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 159 ust. 

1 pkt 1 lit. c lub d. 
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Art. 69. 

1. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen zwraca się do Szefa Urzędu o 

przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania 

cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi 

Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, w przypadku gdy: 

1)   wniosek o wydanie wizy Schengen złożył obywatel państwa trzeciego, w stosunku do 

którego istnieje wymóg zasięgnięcia opinii polskich organów przy rozpatrywaniu tego 

wniosku lub 

2)   taka konieczność wynika z dwustronnych umów międzynarodowych o reprezentacji 

wizowej, zawartych przez Rzeczpospolitą Polską z innymi państwami obszaru 

Schengen na podstawie art. 8 ust. 4 lit. c Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. 

2. Szef Urzędu przekazuje informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 10 dni od dnia 

otrzymania wniosku konsula w tej sprawie. 

3. Przed przekazaniem informacji, o której mowa w ust. 1, Szef Urzędu konsultuje się z: 

1)   Komendantem Głównym Straży Granicznej; 

2)   Komendantem Głównym Policji; 

3)   Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego; 

4)   Szefem Agencji Wywiadu; 

5)   ministrem właściwym do spraw zagranicznych; 

6)   innym organem niż wymienione w pkt 1-5, w razie potrzeby. 

4. Do konsultacji, o których mowa w ust. 3, stosuje się przepis art. 68 ust. 3. 

5. W innych przypadkach niż określone w ust. 1 konsul może zwrócić się do Szefa Urzędu o 

przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę wydania 

cudzoziemcowi: 

1)   wizy Schengen - o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego 

Kodeksu Wizowego, albo 

2)   wizy krajowej - o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 lub 8 [.] <,> <albo> 

<3) wizy krajowej – o których mowa w art. 65 ust. 1a lub 1c–1e.> 

<6. Szef Urzędu przekazuje informację, o której mowa w ust. 5 pkt 3, w terminie 30 dni 

od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie. 

7. Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Główny Policji, Szef Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szef Agencji Wywiadu, minister właściwy do spraw 

zagranicznych lub inny organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, przekazują Szefowi 
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Urzędu informacje niezbędne do ustalenia okoliczności, o których mowa w art. 65 

ust. 1a lub 1c–1e, w terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie. 

Nieprzekazanie informacji w tym terminie uważa się za zgodę tych organów na 

wydanie wizy.> 

Art. 70. 

1. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, 

Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, ministra 

właściwego do spraw zagranicznych lub innego organu, o którym mowa w art. 69 ust. 3 

pkt 6, złożony przed upływem 5-dniowego terminu wyznaczonego na przekazanie przez 

te organy Szefowi Urzędu informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę 

wydania cudzoziemcowi wizy Schengen, o których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub 

vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, albo wizy krajowej, o których mowa w art. 65 

ust. 1 pkt 5 lub 8, Szef Urzędu może przedłużyć ten termin o 20 dni. 

<1a. Na wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego 

Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, 

ministra właściwego do spraw zagranicznych lub innego organu, o którym mowa w 

art. 69 ust. 3 pkt 6, złożony przed upływem 20-dniowego terminu, o którym mowa w 

art. 69 ust. 7, Szef Urzędu może przedłużyć ten termin o 25 dni.> 

2. W przypadku uwzględnienia przez Szefa Urzędu wniosku o przedłużenie terminu, o 

którym mowa w ust. 1, lub konieczności przeprowadzenia przez niego dodatkowego 

postępowania wyjaśniającego 10-dniowy termin wyznaczony Szefowi Urzędu na 

przekazanie informacji konsulowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż do 30 dni. 

<2a. W przypadku uwzględnienia przez Szefa Urzędu wniosku o przedłużenie terminu, 

o którym mowa w ust. 1a, lub konieczności przeprowadzenia przez niego 

dodatkowego postępowania wyjaśniającego 30-dniowy termin wyznaczony Szefowi 

Urzędu na przekazanie informacji konsulowi ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak 

niż do 55 dni.> 

3. O przedłużeniu terminu, o którym mowa w [ust. 2] <ust. 2 lub 2a> , Szef Urzędu 

powiadamia konsula. 

 

Art. 77. 

1. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej składa osobiście: 

1)   wypełniony formularz wniosku o wydanie tej wizy, zawierający: 
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a)  dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13, 

b)  informację o obywatelstwie cudzoziemca w chwili urodzenia, 

c)  następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży: 

–  rodzaj, 

–  serię i numer, 

–  datę wydania i datę upływu ważności, 

–  nazwę organu wydającego, 

d)  adres poczty elektronicznej cudzoziemca, 

e)  nazwisko, imię, adres oraz obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską 

nad cudzoziemcem lub opiekuna prawnego cudzoziemca - w przypadku osoby 

małoletniej, 

f)  nazwę i adres szkoły lub uczelni - w przypadku cudzoziemców będących uczniami 

[lub studentami] <albo studentami lub doktorantami>, 

g)  numer telefonu podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, 

h)  posiadany przez cudzoziemca krajowy numer identyfikacyjny, 

i)  informację o wydanych cudzoziemcowi w okresie ostatnich 5 lat wizach Schengen 

lub wizach krajowych, 

j)  wskazanie i uzasadnienie celu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

k)  wskazanie państwa członkowskiego Unii Europejskiej, do którego następuje 

pierwszy wjazd cudzoziemca na terytorium Unii Europejskiej, 

l)  informację o stałym zamieszkiwaniu cudzoziemca na terytorium innego państwa 

niż państwo, którego jest obywatelem, oraz o dokumencie uprawniającym go do 

pobytu na tym terytorium, 

m)  liczbę wjazdów cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do których 

uprawniać ma wiza krajowa, 

n)  wskazanie planowanego okresu pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

o)  informację o pobraniu odcisków linii papilarnych od cudzoziemca w toku 

poprzedniego postępowania w sprawie wydania mu wizy, 

p)  dane kontaktowe zapraszającego albo tymczasowy adres cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
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r)  planowaną datę wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

wyjazdu z tego terytorium, 

s)  informację dotyczącą pokrycia kosztów podróży cudzoziemca i jego utrzymania, 

t)  następujące dane lub informacje dotyczące obywatela innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, będącego członkiem 

rodziny cudzoziemca: 

–  imię (imiona) i nazwisko, 

–  datę urodzenia, 

–  numer dokumentu podróży lub dowodu tożsamości, 

–  informację o obywatelstwie, 

–  informację o stopniu pokrewieństwa z cudzoziemcem; 

2)   aktualną fotografię; 

3)   dokumenty potwierdzające: 

a)  cel i warunki planowanego pobytu, 

b)  posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania 

przez cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania 

takich środków zgodnie z prawem, 

c)  posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 

ust. 1 pkt 2 lit. a, 

d)  wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy, 

e)  inne okoliczności podane we wniosku. 

2. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 

ust. 1 pkt 5 lub 6, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych, składa dokument potwierdzający posiadanie 

podróżnego ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 2. 
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3. Do wymogu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 lit. c lub ust. 2, stosuje się przepis art. 25 ust. 4. 

4. Konsul, dokonując oceny, czy cudzoziemiec spełnia wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 

lit. c lub ust. 2, ustala, czy ubezpieczenie zapewnia podmiotom udzielającym świadczeń 

zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rzeczywistą możliwość 

zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela. 

5. Cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej przedstawia do wglądu dokument 

podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria: 

1)   jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu 

ważności wizy, o którą się ubiega; 

2)   zawiera przynajmniej dwie wolne strony; 

3)   został wydany w ciągu ostatnich 10 lat. 

6. W pilnych przypadkach uzasadnionych słusznym interesem cudzoziemca kryterium, o 

którym mowa w ust. 5 pkt 1, może być pominięte. 

7. W szczególnych przypadkach uzasadnionych osobistą sytuacją cudzoziemca konsul może 

odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku. 

8. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie podróży 

cudzoziemca. 

Art. 90. 

1. Wizę krajową cofa się z urzędu, jeżeli okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy 

krajowej, o których mowa w [art. 65 ust. 1 pkt 1 i 3-9] <art. 65 ust. 1 pkt 1 i 3–10>, 

powstały po jej wydaniu, albo na wniosek jej posiadacza. 

<1a. Wizę krajową wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9, z adnotacją 

„student”, cofa się także, gdy: 

1) ustał cel pobytu, który był powodem wydania tej wizy lub 

2) cudzoziemiec przestał spełniać wymogi wydania wizy ze względu na deklarowany 

cel pobytu, lub 

3) okoliczności sprawy wskazują, że wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w 

jakim została wydana, lub 

4) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

5) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub 

doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 
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1b. Wizę krajową wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13, cofa się także, 

gdy: 

1) ustał cel pobytu, który był powodem wydania tej wizy lub 

2) cudzoziemiec przestał spełniać wymogi wydania wizy ze względu na deklarowany 

cel pobytu, lub 

3) okoliczności sprawy wskazują, że wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w 

jakim została wydana, lub 

4) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

5) jednostka naukowa działa głównie w celu ułatwiania naukowcom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

1c. Wizę krajową wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13a, cofa się także, 

gdy: 

1) ustał cel pobytu, który był powodem wydania tej wizy lub 

2) cudzoziemiec przestał spełniać wymogi wydania wizy ze względu na deklarowany 

cel pobytu, lub 

3) okoliczności sprawy wskazują, że wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w 

jakim została wydana, lub 

4) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

5) organizator stażu działa głównie w celu ułatwiania stażystom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6) organizator stażu: 

a) jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie 

lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, 

lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 
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c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

lub 

d) nie prowadzi działalności gospodarczej, a staż pozostaje w bezpośrednim 

związku z taką działalnością, lub 

7) została ogłoszona upadłość organizatora stażu albo jest on likwidowany. 

1d. Wizę krajową wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13b, cofa się także, 

gdy: 

1) ustał cel pobytu, który był powodem wydania tej wizy lub 

2) cudzoziemiec przestał spełniać wymogi wydania wizy ze względu na deklarowany cel 

pobytu, lub 

3) okoliczności sprawy wskazują, że wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim 

została wydana, lub 

4) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 4, 5 

lub 8, lub 

5) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, działa głównie w celu ułatwiania 

wolontariuszom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz: 

a) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w ciągu 2 lat od 

ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

7) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, jest likwidowana.> 
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2. W przypadku gdy inne państwo obszaru Schengen zasięga opinii, o której mowa w art. 25 

ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen, organ właściwy do cofnięcia wizy ustala, czy 

zachodzą przesłanki do cofnięcia cudzoziemcowi wizy krajowej i informuje o tym, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ tego państwa. 

3. Organ, który unieważnił lub cofnął wizę krajową, umieszcza informacje o tej wizie w 

Systemie Informacyjnym Schengen, o ile w dokumencie podróży lub na osobnym 

blankiecie wizowym nie została odnotowana decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu tej 

wizy. 

Art. 95. 

<1.> Organ, który unieważnił lub cofnął wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy, 

informuje o tym starostę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, gdy 

decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. 

<2. Organ, który cofnął wizę krajową wydaną w celu odbycia studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 

kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, lub wizę krajową w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, informuje o tym Szefa 

Urzędu, gdy decyzja w tej sprawie stanie się ostateczna. 

3. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o cofnięciu wizy krajowej wydanej w 

celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych 

studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją 

„student”, lub wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych organom państw członkowskich Unii Europejskiej, w których 

cudzoziemiec, któremu została wydana taka wiza, korzysta z mobilności studenta lub 

mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej naukowca.> 

 

DZIAŁ V 

[Zezwolenie na pobyt czasowy] 

<Zezwolenie na pobyt czasowy. Mobilność> 

 

Art. 106. 

1. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwoleń, o których 

mowa w art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1, cudzoziemiec składa na formularzu 

zawierającym: 
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1)   dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13, w zakresie niezbędnym 

do wydania zezwolenia; 

2)   (uchylony); 

3)   (uchylony); 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

6)   imię, nazwisko, datę urodzenia oraz informacje o płci, obywatelstwie i miejscu 

zamieszkania członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z określeniem stopnia pokrewieństwa, a także informację o 

ubieganiu się przez nich o zezwolenie na pobyt czasowy oraz o tym, czy pozostają na 

utrzymaniu cudzoziemca; 

7)   informację o poprzednich pobytach oraz aktualnym pobycie cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

8)   informację o podróżach i pobytach zagranicznych cudzoziemca w okresie ostatnich 5 

lat; 

9)   (uchylony); 

10)  informację o środkach finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca; 

11)  informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym; 

12)  informację o deklarowanym celu pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

13)  informację o zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku lub 

w areszcie dla cudzoziemców, zakazie opuszczania przez niego kraju, odbywaniu kary 

pozbawienia wolności lub jego tymczasowym aresztowaniu; 

14)  informację o zobowiązaniach cudzoziemca wynikających z orzeczeń sądowych, 

postanowień i decyzji administracyjnych, w tym o zobowiązaniach alimentacyjnych 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub poza tym terytorium; 

15)  wzór podpisu cudzoziemca; 

16)   pisemne oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe. 

1a. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji albo zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli celem pobytu cudzoziemca jest wykonywanie pracy poprzez 
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pełnienie funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki 

akcyjnej, którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył lub prowadzenie 

spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub 

działanie w charakterze prokurenta, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy dołącza do niego wypełniony przez podmiot powierzający mu wykonywanie 

pracy załącznik zawierający: 

1)   informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy i pracodawcy 

użytkownika: 

a)  nazwę lub imię i nazwisko, 

b)  adres siedziby lub miejsce zamieszkania, 

c)  podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze, a w 

przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej - nazwę 

dokumentu tożsamości, serię i numer, 

d)  numer PESEL, 

e)  numer REGON; 

2)   informacje na temat pracy, która ma być powierzona cudzoziemcowi: 

a)  stanowisko lub rodzaj pracy, 

b)  miejsce wykonywania pracy, 

c)  podstawę prawną wykonywania pracy, 

d)  wymiar czasu pracy, 

e)  wysokość wynagrodzenia, 

f)  zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy, 

g)  okres, na jaki podmiot powierzający wykonywanie pracy lub pracodawca 

użytkownik chce powierzyć cudzoziemcowi wykonywanie pracy; 

3)    oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, w przedmiocie 

niekaralności za przestępstwa i wykroczenia, o których mowa w art. 117 pkt 1. 

1b. W przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy będącego osobą prawną albo 

jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 1a pkt 3, składa osoba działająca w imieniu i na rzecz tego podmiotu. 

1c. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji składając wniosek 
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o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dołącza do niego załącznik zawierający 

informację o: 

1)   posiadanych przez cudzoziemca wyższych kwalifikacjach zawodowych niezbędnych 

do wykonywania pracy; 

2)   zamieszkiwaniu przez cudzoziemca w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to 

państwo dokumentu pobytowego z adnotacją "Niebieska Karta UE". 

<1d. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty 

lub zezwolenia na pobyt czasowy dla wolontariusza, składając wniosek o udzielenie 

zezwolenia na pobyt czasowy, dołącza do niego załącznik zawierający następujące 

informacje dotyczące organizatora stażu albo jednostki organizacyjnej, na rzecz 

której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz: 

1)  nazwę; 

2)  adres siedziby; 

3)  podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze; 

4) numer REGON. 

1e. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności 

długoterminowej naukowca, składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy, dołącza do niego załącznik zawierający: 

1) informacje dotyczące jednostki naukowej, mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) nazwę, 

b) adres siedziby, 

c) podstawę prawną działalności, nazwę rejestru i numer wpisu w rejestrze, 

d) numer REGON; 

2) informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem 

wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem 

między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym 

mobilność wewnątrzunijną, oraz informacje dotyczące tego programu lub 

porozumienia.> 

2. Składając wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, cudzoziemiec przedstawia 

ważny dokument podróży i dołącza do wniosku: 
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1)   aktualne fotografie; 

2)   dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego 

dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania, może przedstawić inny 

dokument potwierdzający tożsamość. 

4. Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy pobiera się 

odciski linii papilarnych. 

5. W przypadku gdy z przyczyn zależnych od wojewody nie jest możliwe pobranie odcisków 

linii papilarnych od cudzoziemca w dniu, w którym nastąpiło jego osobiste stawiennictwo, 

wojewoda wyznacza termin na ich złożenie, nie krótszy niż 7 dni. 

 

Art. 107. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)    wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, 

o którym mowa w art. 106 ust. 1; 

1a)   wzór załączników do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 

czasowy, o których mowa w art. 106 [ust. 1a i 1c] <ust. 1a i 1c-1e>; 

1b)   wzór formularza wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwoleń na pobyt 

czasowy, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1; 

2)   liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na 

pobyt czasowy i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do 

wniosku; 

3)   wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy; 

4)   sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu; 

5)   sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do 

spersonalizowania karty pobytu. 

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych 

uwzględni potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie udzielenia 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i możliwości skutecznej weryfikacji 

przesłanek udzielenia tego zezwolenia. 
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<Art. 113b. 

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, państwa, których obywatelom 

ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 144, 

art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 157a ust. 1 oraz art. 157g ust. 1, przy ustalaniu 

wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na pokrycie 

kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów 

zamieszkania, uwzględniając potrzeby polskiej polityki migracyjnej.> 

 

Art. 116. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy w dniu 

składania wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia: 

1)   jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej - przez cały okres delegowania lub 

2)    przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych 

w umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu 

niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub 

inwestycjami, lub 

3)   prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

4)    przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, o której 

mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy [.] <,> < lub> 

<5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej 

w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 

6) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu turystycznym lub w celu 

odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne państwo 

obszaru Schengen.> 

Art. 117. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę cudzoziemcowi odmawia się, gdy: 

1)    podmiot powierzający wykonywanie pracy lub podmiot zarządzający nim lub 

kontrolujący go: 
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a)  został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i w 

ciągu 2 lat od ukarania został ponownie ukarany za podobne wykroczenie lub 

b)  został prawomocnie ukarany za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3-5 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

lub 

c)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 218-221[ ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1600), zwanej dalej "Kodeksem karnym"] <Kodeksu karnego> , lub 

d)   jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym 

mowa w art. 270-275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w 

sprawie wydania zezwolenia na pracę, lub 

e)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 

w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania 

wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

f)  został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 

15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   cudzoziemiec: 

a)   nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są 

wymagane, w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65 oraz z 2018 r. poz. 650 i 1669), lub 

b)  został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 270-

275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie wydania 

zezwolenia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, lub 

c)   nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych tego podmiotu. 
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3)   
(5)

 w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit 

udzielonych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, określony w przepisach wydanych na 

podstawie art. 114a ust. 1. 

Art. 131. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127, gdy w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec: 

1)   ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie lub 

<1a) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151b, lub posiada takie 

zezwolenie, lub> 

2)   jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez 

pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3)    przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań 

określonych w umowie międzynarodowej dotyczącej ułatwienia wjazdu i czasowego 

pobytu niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub 

inwestycjami, lub 

4)   posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a, lub 

5)    przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, o 

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

i instytucjach rynku pracy [.] <,> <lub> 

<6) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w 

celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub 

7) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu turystycznym lub 

w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół, na podstawie wizy wydanej przez inne 

państwo obszaru Schengen.> 

Rozdział 3a 

[Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa] 

<Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa> 
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Art. 139e. 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139a ust. 1, gdy: 

1)   pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium Unii Europejskiej w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub 

2)   cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

a)  ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144, lub posiada takie zezwolenie lub 

b)  ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie, lub 

<ba) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151b, lub posiada takie 

zezwolenie, lub> 

c)  jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w 

celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

d)  prowadzi działalność gospodarczą, lub 

e)  jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące 

się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego 

przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 

pośrednictwa pracy, lub 

f)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że ubiega się o udzielenie 

kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, i bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku o jego udzielenie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie tego zezwolenia, lub 

g)  przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

 

Art. 139j. 

[1. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 139a 

ust. 1, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o których mowa 

w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. c, lub zawiadomienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. 

f, uzyskane od innych państw członkowskich Unii Europejskiej.] 

<1. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w 

art. 139a ust. 1, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o 
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których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. c tiret pierwsze, lub zawiadomienie, o 

którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. f tiret pierwsze, oraz informacje o sprzeciwie 

wobec mobilności, której dotyczy to zawiadomienie, uzyskane od innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej.> 

2. Jeżeli cudzoziemcowi, który korzysta z mobilności <krótkoterminowej lub 

długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa>w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, cofnięto zezwolenie, o którym mowa w art. 

139a ust. 1, wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji w sprawie cofnięcia tego 

zezwolenia. 

3. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o cofnięciu zezwolenia, o którym mowa 

w art. 139a ust. 1, organom państw członkowskich Unii Europejskiej, w których, zgodnie 

z przekazanymi informacjami, cudzoziemiec, któremu zostało udzielone to zezwolenie, 

korzysta z mobilności <krótkoterminowej lub długoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa>. 

<Art. 139ma. 

Jednostka przyjmująca mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zawiadamia o zamiarze korzystania z mobilności krótkoterminowej lub 

długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej przez cudzoziemca posiadającego zezwolenie, 

o którym mowa w art. 139a ust. 1, właściwy organ innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, w którym cudzoziemiec zamierza korzystać z tej mobilności, oraz Szefa 

Urzędu, jeżeli przepisy obowiązujące w tym państwie członkowskim przewidują wymóg 

takiego zawiadomienia.> 

[Rozdział 3b 

Pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu korzystania z 

mobilności] 

 

Art. 139n. 

[1. Warunkiem korzystania przez cudzoziemca z mobilności krótkoterminowej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest otrzymanie przez Szefa Urzędu zawiadomienia od jednostki 
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przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które 

wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "ICT", o zamiarze korzystania przez 

cudzoziemca z tej mobilności.] 

<1. Mobilność krótkoterminowa pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie 

są spełnione następujące warunki: 

1) celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

pracownikiem kadry kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym 

staż jest wykonywanie pracy w jednostce przyjmującej mającej siedzibę w 

Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa; 

2) posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo członkowskie 

Unii Europejskiej, zawiera adnotację „ICT”; 

3) Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki przyjmującej mającej siedzibę 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które wydało temu 

cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, zawierający adnotację „ICT”, o zamiarze 

korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał decyzji o sprzeciwie w 

terminie 20 dni.> 

2. [Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w języku polskim i zawiera ono 

następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca:] 

<Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim i wnosi 

się je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 

3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570, z 2018 r. poz. 1000, 1544 i 

1669 oraz z 2019 r. poz. 60). Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub 

informacje dotyczące cudzoziemca:> 

1)   imię (imiona) i nazwisko; 
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2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   płeć; 

4)   obywatelstwo; 

5)   stanowisko, na którym cudzoziemiec będzie wykonywał pracę; 

6)   planowany okres lub okresy wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7)   nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, z adnotacją "ICT"; 

<7a) okres ważności dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”> 

8)   nazwę i adres jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz pracodawcy macierzystego cudzoziemca [.] <;> 

<9) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania jednostki przyjmującej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.> 

[3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej.] 

<3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka przyjmująca mająca 

siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej dołącza: 

1) dowód, że jednostka przyjmująca mająca siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej spełnia warunki, o których mowa w art. 3 pkt 5b; 

2) dowód, że cudzoziemiec posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, 

które są wymagane w przypadku zamiaru wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej; 

3) umowę, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawartą 

w formie pisemnej, lub dokument, o którym mowa w art. 139a ust. 1 pkt 2; 

4) kopię ważnego dokumentu podróży cudzoziemca.> 

<4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz 

z tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 
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5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1) jednostka przyjmująca mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nie spełnia warunków, o których mowa w art. 3 pkt 5b, lub 

2) cudzoziemiec nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych 

warunków, które są wymagane w przypadku zamiaru wykonywania pracy 

w zawodzie regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 

2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, lub 

3) wynagrodzenie określone w umowie, na podstawie której cudzoziemiec ma 

wykonywać pracę, lub w dokumencie, o którym mowa w art. 139a ust. 1 pkt 2, 

jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej pracę porównywalnego rodzaju i na porównywalnym 

stanowisku, lub 

4) okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, 

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

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierającego adnotację 

„ICT”, nie obejmuje okresu planowanej mobilności krótkoterminowej 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, 

w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, lub 

5) przemawiają za tym względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub 

6) zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

7) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Szef Urzędu zwraca się 

do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa 
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Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych 

organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w 

ust. 6 pkt 5. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 15 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie 

przekaże informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, 

może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w 

art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, wydany przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, z adnotacją „ICT”, o wydaniu decyzji 

o sprzeciwie.> 

Art. 139o. 

1.[ Zezwolenia na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności długoterminowej udziela 

się, gdy celem pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

korzystanie z mobilności długoterminowej oraz spełnione są łącznie następujące 

warunki:] 

<Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa udziela się cudzoziemcowi będącemu pracownikiem 

kadry kierowniczej, specjalistą lub pracownikiem odbywającym staż, gdy celem jego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w jednostce 

przyjmującej mającej siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze 

pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz spełnione są łącznie 

następujące warunki:> 

1)   cudzoziemiec: 

a)  posiada formalne kwalifikacje i spełnia inne warunki, które są wymagane w 

przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 
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regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o 

zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 

członkowskich Unii Europejskiej, 

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

rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją „ICT”, wydany przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej,> 

b)  posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c)  ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania, 

d)  po zakończeniu okresu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa będzie mógł 

przenieść się z powrotem do pracodawcy macierzystego lub innego 

przedsiębiorstwa należącego do tej samej grupy przedsiębiorstw, mającego 

siedzibę poza terytorium Unii Europejskiej; 

2)   umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę, zawarta w formie 

pisemnej, lub dokument wydany przez pracodawcę macierzystego, stanowiący 

podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, określa: 

a)  okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa, 

b)  siedzibę jednostki przyjmującej, 

c)  stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej, 

d)  wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. d, jest: 

1)   wyższe niż dochód uprawniający do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu; 

2)   nie niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w tym samym wymiarze czasu pracy pracę 

porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

3)   nie niższe niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w województwie, w którym jednostka przyjmująca ma siedzibę, w roku 

poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia, ogłaszanego przez Prezesa 
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Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 

października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

 

Art. 139r. 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o 

którym mowa w art. 139o ust. 1, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie 

tego zezwolenia: 

1)   ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144, lub posiada takie zezwolenie lub 

2)   ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie, lub 

<2a) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151b, lub posiada takie 

zezwolenie, lub> 

3)   jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie 

członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w 

celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

4)   prowadzi działalność gospodarczą, lub 

5)   jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo 

zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem 

innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale 

podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług 

pośrednictwa pracy. 

Art. 139w. 

1. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu 

zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1. 

2. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 

139o ust. 1, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o których 

mowa w[ art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. d] <art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. d tiret pierwsze>. 

 

Rozdział 6 

[Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach] 

<Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach. Mobilność studenta> 
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Art. 144. 

1. [Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, 

studiach drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo w szkole 

doktorskiej udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów stacjonarnych lub 

kształcenia w szkole doktorskiej, zwanych dalej "studiami", także wtedy, gdy studia te 

stanowią kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, oraz gdy spełnione są 

łącznie następujące warunki:] 

<Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się 

cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

podjęcie lub kontynuacja studiów w jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej 

przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie 

podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w jednostce prowadzącej studia, która nie 

podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana 

decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1, 

oraz gdy są spełnione łącznie następujące warunki:> 

1)   cudzoziemiec przedłoży: 

a)  zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji 

studiów, 

b)  dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne; 

2)   cudzoziemiec posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów studiów. 

[1a. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na pokrycie 

kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest wyższa niż wysokość 

dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w 
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ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz 

każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.] 

<1a. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków 

przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, jest wyższa niż 

wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.> 

<1b. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 1a, obejmują co 

najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w 

rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za 

dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości 

ciekłych. 

1c. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec 

posiada na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na 

pokrycie kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1b, jeżeli 

cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 113b.> 

[2. Zezwolenia w celu kształcenia się na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego 

stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej 

udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia 

nauki na tych studiach i spełnia warunki określone w ust. 1.] 

<2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się także 

cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na 

tych studiach i spełnia warunki określone w ust. 1, jeżeli jest obywatelem państwa 

określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 18.> 

<3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się 

cudzoziemcowi także, gdy studia stanowiące kontynuację lub uzupełnienie studiów 

podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie są 

objęte programem unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki 

w zakresie mobilności ani porozumieniem między przynajmniej dwiema 

instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym mobilność wewnątrzunijną i są 

spełnione łącznie następujące warunki: 
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1) cudzoziemiec spełnia warunki określone w ust. 1; 

2) jednostka prowadząca studia została zatwierdzona przez ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi 

zatwierdzenia albo w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie 

podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została wydana decyzja o zakazie 

przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1. 

4. Jednostkę prowadzącą studia zatwierdza się na potrzeby przyjmowania 

cudzoziemców w celu podjęcia lub kontynuacji studiów, w drodze decyzji, na 

wniosek tej jednostki, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) jednostka prowadząca studia istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem 

wniosku i w tym czasie prowadziła ona działalność polegającą na prowadzeniu 

studiów; 

2)  nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Obowiązkowi zatwierdzenia na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu 

podjęcia lub kontynuacji studiów nie podlegają: 

1) uczelnie akademickie, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

2) uczelnie zawodowe, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, które są publicznymi uczelniami 

zawodowymi; 

3) uczelnie wojskowe, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

4) uczelnie służb państwowych, o których mowa w art. 433 ust. 1 pkt 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; 

5) uczelnie prowadzone przez kościoły i związki wyznaniowe, których stosunek do 

Rzeczypospolitej Polskiej reguluje umowa międzynarodowa lub ustawa. 

6. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu jednostki prowadzącej studia minister 

właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego i ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w razie potrzeby 
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także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności 

istotne dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3. 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, przekazują informację, o której mowa w ust. 6, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

8. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 

60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 6, nie 

przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 7 i 8, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

10. Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia 

minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do ministra właściwego do 

spraw szkolnictwa wyższego i nauki o opinię w tej sprawie. 

11. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje opinię, o której 

mowa w ust. 10, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania żądania opinii. 

12. W przypadku braku opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki w terminie, o którym mowa w ust. 11, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za 

spełniony. 

13. Jednostkę prowadzącą studia zatwierdza się na okres 5 lat, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach na okres krótszy. 

14. Do przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia stosuje się 

przepisy ust. 4–13. 

15. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o odmowie 

przedłużenia okresu zatwierdzenia lub cofnięciu zatwierdzenia jednostki 

prowadzącej studia, gdy ta jednostka: 

1) podlega likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej na 

prowadzeniu studiów, uzasadniającej przyjmowanie cudzoziemców w celu 

podjęcia lub kontynuacji studiów lub 

2) działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3) nie dokonuje zawiadomień, o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5, lub 
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4) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 149 ust. 3 lub w art. 149b 

ust. 13, lub 

5) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie: 

a) ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, 

lub 

b) ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

c) skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, 

lub 

6) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

7) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, lub 

8) nie dopełnia obowiązku wprowadzania do Zintegrowanego Systemu Informacji o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on danych, o których mowa w art. 344 ust. 1 

lub art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce. 

16. Jednostka prowadząca studia, której odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia 

lub której cofnięto zatwierdzenie, ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 

15 pkt 2 lub 3, nie może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat 

od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy przedłużenia lub cofnięcia stała się 

ostateczna. 

17. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek prowadzących studia jest ogłaszana w 

dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

18. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, państwa, których 

obywatelom odbywającym kurs przygotowawczy do podjęcia nauki na studiach 

udziela się zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach, 

uwzględniając potrzeby polskiej polityki migracyjnej.> 
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<Art. 144a. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych z urzędu lub na wniosek Komendanta 

Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub ministra właściwego do spraw zagranicznych 

może wydać decyzję o zakazie przyjmowania cudzoziemców przez jednostkę 

prowadzącą studia, o której mowa w art. 144 ust. 5, na okres do 5 lat, jeżeli: 

1) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub 

2) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3) jednostka ta: 

a) podlega likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej na 

prowadzeniu studiów, uzasadniającej przyjmowanie cudzoziemców w celu 

podjęcia lub kontynuacji studiów lub 

b) działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c) nie dokonuje zawiadomień, o których mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5, lub 

d) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 149 ust. 3 lub w art. 149b 

ust. 13, lub 

e) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, 

lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, 

lub 

f) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

g) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

lub 
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h) nie dopełnia obowiązku wprowadzania do Zintegrowanego Systemu 

Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on danych, o których mowa 

w art. 344 ust. 1 lub art. 345 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce. 

2. Przed wydaniem decyzji o zakazie przyjmowania cudzoziemców minister właściwy do 

spraw wewnętrznych zwraca się do ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki o opinię w tej sprawie. 

3. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje opinię, o której 

mowa w ust. 2, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni od 

dnia otrzymania żądania opinii. 

4. W przypadku braku opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki w terminie, o którym mowa w ust. 3, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za 

spełniony. 

5. Aktualna lista jednostek prowadzących studia, w stosunku do których wydano 

decyzję, o której mowa w ust. 1, jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 144b. 

1. Jednostka prowadząca studia, w stosunku do której została wydana decyzja o: 

1) odmowie zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia, 

2) odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia, 

3) cofnięciu zatwierdzenia jednostki prowadzącej studia, 

4) zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa w art. 144a ust. 1 

– od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie może prowadzić przyjęć 

cudzoziemców na studia. 

2. Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w 

art. 144, przed dniem, o którym mowa w ust. 1, może kontynuować kształcenie w 

jednostce prowadzącej studia, w stosunku do której została wydana decyzja, o której 

mowa w ust. 1. 

3. W postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym 

mowa w art. 144, cudzoziemcowi kontynuującemu kształcenie w jednostce 

prowadzącej studia, w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa 
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w ust. 1, nie stosuje się wymogu związanego z obowiązkiem zatwierdzenia jednostki 

prowadzącej studia.> 

Art. 145. 

[1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, cudzoziemcowi, który podejmuje 

studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na okres 15 

miesięcy. 

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144 

ust. 1, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 

krótszy niż 1 rok, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, który podejmuje studia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, udziela się na czas trwania roku 

akademickiego lub studiów przedłużony o 3 miesiące.] 

<1. Pierwszego zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 i 3, cudzoziemcowi, który 

podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, 

udziela się na okres 15 miesięcy, a w przypadku gdy studia są objęte programem 

unijnym lub programem wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności 

lub porozumieniem między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego 

przewidującym mobilność wewnątrzunijną, pierwszego zezwolenia, o którym mowa 

w art. 144 ust. 1, udziela się na okres 2 lat. 

2. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie, o którym mowa w art. 

144 ust. 1 i 3, uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres krótszy niż określony w ust. 1, pierwszego zezwolenia cudzoziemcowi, 

który podejmuje studia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pierwszym roku, 

udziela się na czas trwania roku akademickiego lub studiów przedłużony o 3 

miesiące.> 

3. Zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1, w okolicznościach, o których mowa w art. 

144 ust. 2, udziela się na okres trwania kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w celu 

kształcenia się na studiach przedłużony o 3 miesiące. 

4. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, udziela się na okres studiów lub na 

okres kursu przygotowawczego do podjęcia nauki na tych studiach przedłużony o 3 

miesiące, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 
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<Art. 145a. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się 

na studiach, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielone w celu 

wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze 

pracownika odbywającego staż lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 127, lub posiada takie zezwolenie.> 

 

[Art. 147. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9, cudzoziemcowi odmawia 

się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy: 

1)   posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu podjęcia lub kontynuacji studiów lub 

szkolenia zawodowego, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. b, lub 

2)   wykonuje pracę lub prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, chyba że ubiega się o udzielenie mu kolejnego zezwolenia, o którym mowa w 

art. 144. 

Art. 148. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1, cudzoziemcowi można odmówić 

udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy nie zaliczył roku studiów 

w określonym terminie. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, cudzoziemcowi można cofnąć kolejne 

zezwolenie, o którym mowa w art. 144, gdy nie zaliczył roku studiów w określonym 

terminie.] 

<Art. 147. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, cudzoziemcowi 

odmawia się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy: 

1) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub 

doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez 

cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne 
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okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż 

deklarowany. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, 

w przypadku ponownego ubiegania się o udzielenie pierwszego zezwolenia albo 

ubiegania się o udzielenie kolejnego zezwolenia, cudzoziemcowi odmawia się 

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy okoliczności sprawy wskazują, 

że poprzedzające je zezwolenie na pobyt czasowy było wykorzystane w innym celu 

niż cel, w jakim zostało udzielone. 

3. W przypadku ponownego ubiegania się o udzielenie pierwszego zezwolenia albo 

ubiegania się o udzielenie kolejnego zezwolenia, cudzoziemcowi można odmówić 

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 144, gdy cudzoziemiec został 

skreślony z listy studentów lub doktorantów. 

 

Art. 148. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, zezwolenie, o którym 

mowa w art. 144, cofa się, gdy: 

1) okoliczności sprawy wskazują, że jest wykorzystywane w innym celu niż cel, 

w jakim zostało udzielone lub 

2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

3) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub 

doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Cudzoziemcowi można cofnąć zezwolenie, o którym mowa w art. 144, gdy został 

skreślony z listy studentów lub doktorantów.> 

 

Art. 148a. 

1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, zawiera następujące dane lub 

informacje dotyczące cudzoziemca: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę i miejsce urodzenia; 

3)   obywatelstwo; 

[4)   numer dokumentu tożsamości i nazwę państwa, które go wydało;] 
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<4) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które go 

wydało;> 

5)   nazwę i adres jednostki prowadzącej studia; 

6)   termin rozpoczęcia kształcenia na studiach; 

7)   okres kształcenia na studiach, na jaki cudzoziemiec został przyjęty; 

8)    kierunek studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej - dyscypliny naukowe albo 

artystyczne; 

9)    określenie rodzaju studiów i informację o ich odpłatności [.] <;> 

<10) informację, w jakim języku odbywają się studia, oraz o poziomie biegłości 

językowej wymaganym do ich odbycia; 

11) informację, czy cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem 

wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem 

między przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym 

mobilność wewnątrzunijną oraz nazwę programu lub porozumienia i nazwę oraz 

adres jednostek prowadzących studia, objętych tym porozumieniem; 

12) jeżeli zaświadczenie dotyczy kontynuacji studiów – informację dotyczącą 

dotychczasowej realizacji toku studiów i zaliczenia przez niego wymaganych 

programem studiów przedmiotów.> 

<1a. Jednostka prowadząca studia, wydając zaświadczenie, o którym mowa w art. 144 

ust. 1 pkt 1 lit. a, dołącza wydruk karty okresowych osiągnięć studenta, o której 

mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię tej karty, obrazujące dotychczasowy przebieg procesu kształcenia cudzoziemca 

w tej jednostce, jeżeli dotyczy ono kontynuacji studiów.> 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zaświadczenia, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, mając na uwadze konieczność 

uzyskania informacji niezbędnych do wydania zezwolenia, o którym mowa w art. 144 ust. 

1, oraz ujednolicenia danych zawartych w zaświadczeniu i jego formy. 

 

<Art. 148b. 

1. Organ prowadzący postępowanie w sprawie udzielenia lub cofnięcia cudzoziemcowi 

zezwolenia w celu kształcenia się na studiach dokonuje sprawdzenia danych 
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cudzoziemca w wykazie studentów, o którym mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub w wykazie osób 

ubiegających się o stopień doktora, o którym mowa w art. 345 ust. 1 tej ustawy. 

2. Domniemywa się, że dane wpisane do wykazów, o których mowa w ust. 1, są 

prawdziwe. Domniemanie to może być obalone tylko wskutek przeprowadzenia 

dowodu z dokumentu urzędowego, w szczególności zaświadczenia, o którym mowa w 

art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a, wydanego przez jednostkę prowadzącą studia.> 

 

Art. 149. 

1. Postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 

144, prowadzi się z uwzględnieniem terminu rozpoczęcia nauki przewidzianego 

programem studiów [oraz w sposób ułatwiający przyjmowanie cudzoziemców, którzy 

uczestniczą w programach Unii Europejskiej, służących przemieszczaniu do Unii 

Europejskiej jako obszaru docelowego lub w obrębie Unii Europejskiej, w celu podjęcia 

lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1a. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 

144, wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z 

dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i 

okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia. 

1b. Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 144, nie zostały 

dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we 

wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, 

bieg terminu, o którym mowa w ust. 1a, zawiesza się do dnia ich doręczenia 

wojewodzie.> 

2. O udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 144, wojewoda 

zawiadamia rektora uczelni lub kierownika innej jednostki prowadzącej studia, wskazanej 

przez cudzoziemca we wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia. 

[3. Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie zawiadamia 

pisemnie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 144, 

o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów, a także o niezaliczeniu roku studiów w 

określonym terminie.] 
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<3. Rektor uczelni lub kierownik innej jednostki prowadzącej studia niezwłocznie 

zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi zezwolenia, o którym 

mowa w art. 144, o skreśleniu cudzoziemca z listy studentów lub doktorantów.> 

<4. Wojewoda dokonuje sprawdzenia danych cudzoziemców, którym udzielił zezwoleń 

na pobyt czasowy na podstawie art. 144 ust. 1 lub 3, w wykazie studentów, o którym 

mowa w art. 344 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, lub w wykazie osób ubiegających się o stopień doktora, o którym 

mowa w art. 345 ust. 1 tej ustawy, w każdym roku okresu ważności zezwolenia 

w okresie przypadającym bezpośrednio po dniu 1 marca i 1 czerwca. 

5. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, 

sprawdzenia, o którym mowa w ust. 4, dokonuje wojewoda, który orzekał w sprawie 

udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.> 

 

<Art. 149a. 

Jeżeli cudzoziemiec posiadający wizę krajową w celu odbycia studiów pierwszego 

stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo 

kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, lub zezwolenie na pobyt 

czasowy w celu kształcenia się na studiach zamierza korzystać z mobilności studenta 

w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jednostka prowadząca studia, 

w której cudzoziemiec odbywa studia, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub jednostka prowadząca studia, w której cudzoziemiec zamierza odbywać 

studia, mająca siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym 

cudzoziemiec zamierza korzystać z tej mobilności, lub cudzoziemiec zamierzający 

korzystać z tej mobilności, zawiadamiają o tym zamiarze właściwy organ tego państwa 

członkowskiego oraz Szefa Urzędu, o ile przepisy obowiązujące w tym państwie 

członkowskim przewidują wymóg takiego zawiadomienia. 

 

Art. 149b. 

1. Mobilność studenta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w 

przypadku gdy łącznie są spełnione następujące warunki: 

1) celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

studentem lub doktorantem jest kontynuacja lub uzupełnienie studiów podjętych 

na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 
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2) cudzoziemiec jest objęty programem unijnym lub programem wielostronnym 

obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem między 

przynajmniej dwiema instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującym 

mobilność wewnątrzunijną; 

3) posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wiza długoterminowa, wydane przez 

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawiera adnotację „student”; 

4) okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu kontynuacji lub 

uzupełnienia studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej nie przekracza 360 dni; 

5) Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki prowadzącej studia mającej 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4–14, chyba że ta 

jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, albo od jednostki prowadzącej 

studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie 

została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców, o której mowa 

w art. 144a ust. 1, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i 

nie wydał decyzji o sprzeciwie w terminie 30 dni. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, sporządza się w języku polskim 

i wnosi się je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 

3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub 

informacje dotyczące cudzoziemca: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) płeć; 

4) obywatelstwo; 

5) serię, numer i termin ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu 

podróży; 

6) planowany okres lub okresy kontynuacji lub uzupełnienia studiów; 
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7) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „student”; 

8) okres ważności dokumentu pobytowego lub okres ważności i dopuszczalny okres 

pobytu wskazany w wizie długoterminowej, o których mowa w pkt 7; 

9) nazwę programu unijnego lub programu wielostronnego obejmującego środki 

w zakresie mobilności lub porozumienia między przynajmniej dwiema 

instytucjami szkolnictwa wyższego przewidującego mobilność wewnątrzunijną; 

10) nazwę i adres jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7, w której 

dotąd cudzoziemiec odbywał studia; 

11) nazwę i adres jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w której cudzoziemiec zamierza kontynuować lub 

uzupełniać studia podjęte na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej; 

12) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania jednostki prowadzącej studia mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jednostka prowadząca studia 

załącza dowód: 

1) posiadania przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, wydanych 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierających adnotację 

„student”; 

2) posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) posiadania przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na 

pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 
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długoterminową, z adnotacją „student”, w wysokości określonej w art. 144 ust. 1a 

i w przepisach wydanych na podstawie art. 150; 

4) uiszczenia przez cudzoziemca opłaty za studia, jeżeli kontynuacja lub 

uzupełnienie studiów podjętych na terytorium innego państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej następuje odpłatnie. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1) okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy 

długoterminowej, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

zawierających adnotację „student”, nie obejmuje okresu planowanej mobilności 

studenta lub 

2) cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3) cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie 

kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, 

z adnotacją „student”, w wysokości określonej w art. 144 ust. 1a i w przepisach 

wydanych na podstawie art. 150, lub 

4) cudzoziemiec nie uiścił opłaty za studia, lub 

5) jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub 

doktorantom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6) jednostka prowadząca studia nie prowadzi rzeczywistej działalności polegającej 

na prowadzeniu studiów lub jest likwidowana, lub 
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7) zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

8) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

9) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, lub 

10) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, Szef Urzędu zwraca się 

do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych 

organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w 

ust. 6 pkt 5 lub 10. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie 

przekaże informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, 

może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z 

adnotacją „student”, o wydaniu decyzji o sprzeciwie. 

13. Jednostka prowadząca studia mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, która dokonała zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, niezwłocznie 

zawiadamia pisemnie Szefa Urzędu o skreśleniu z listy studentów lub doktorantów 

cudzoziemca korzystającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności 

studenta. 

14. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 13, Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje 

Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. 
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15. Cudzoziemiec, który rozpoczął korzystanie z mobilności studenta, przed dniem, o 

którym mowa w art. 144b ust. 1, może kontynuować kształcenie w jednostce 

prowadzącej studia, w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa 

w art. 144b ust. 1. 

Art. 149c. 

1. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu kształcenia się na studiach, zawiadomienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 

8a lit. f tiret drugie, oraz informacje o sprzeciwie wobec mobilności, której dotyczy 

to zawiadomienie, uzyskane od innych państw członkowskich Unii Europejskiej, 

dotyczące cudzoziemca, któremu to zezwolenie zostało udzielone. 

2. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu kształcenia się na studiach udzielonego cudzoziemcowi, który 

korzysta z mobilności studenta w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. 

3. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu kształcenia się na studiach organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w których cudzoziemiec, któremu zostało udzielone to zezwolenie, 

korzysta z mobilności studenta. 

4. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje Komendantowi Głównemu Straży Granicznej 

informację o cofnięciu dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, z adnotacją „student”, 

wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, cudzoziemcowi, 

który korzysta na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności studenta.> 

 

Rozdział 7 

[Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych] 

<Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych. Mobilność 

krótkoterminowa i długoterminowa naukowca> 

 

Art. 151. 

[1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się 

cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na 

podstawie umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartej z 
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podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668), zwanym dalej "jednostką 

naukową", zatwierdzoną w tym celu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki na podstawie decyzji oraz gdy cudzoziemiec przedstawi: 

1)   umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z jednostką 

naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do 

poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu pokrytych ze 

środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli 

podstawą do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego 

nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd albo przedstawi dokumenty 

potwierdzające posiadanie tych środków.] 

<1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się 

cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych 

w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, oraz są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec posiada: 

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 
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tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo 

przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych środków, 

c) pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się ona do 

zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do 

powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia umowy o przyjęciu cudzoziemca, jeżeli przesłanką wydania 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, zawarta z jednostką naukową mającą siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia 

lub inna umowa cywilnoprawna, określa: 

a) tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot, 

b) zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

c) zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do 

zrealizowania jego zobowiązania, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

e) wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy, 

f) informację na temat planowanych badań naukowych lub prac rozwojowych 

na terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej.> 

[1a. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na pokrycie 

kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 4, jest wyższa niż wysokość dochodu 

uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego 

członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.] 

<1a. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków 

przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, jest wyższa niż 

wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 

określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do 

cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.> 
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<1b. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 1a, obejmują co 

najmniej wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w 

rozliczeniu na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za 

dostawy do lokalu energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości 

ciekłych. 

1c. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec 

posiada na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na 

pokrycie kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 1b, jeżeli 

cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 113b.> 

[2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się także 

cudzoziemcowi, który posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją "naukowiec", wydany przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu go w celu realizacji 

projektu badawczego zawarta z właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje 

przeprowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych także na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 2, zamiast umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 1, 

przedstawia umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu badawczego zawartą z 

instytucją naukową mającą siedzibę na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej.] 

[4. Decyzję w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej wydaje się, na wniosek tej jednostki, 

na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy.] 

<4. Jednostkę naukową zatwierdza się na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w drodze decyzji, na wniosek 

tej jednostki, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) jednostka naukowa istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym 

czasie prowadziła ona działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły; 

2) nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.> 

<4a. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu jednostki naukowej, minister właściwy do 

spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, 
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Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w razie potrzeby także do innych 

organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny 

spełnienia warunków, o których mowa w ust. 4 pkt 2 lub 3. 

4b. Organy, o których mowa w ust. 4a, przekazują informację, o której mowa w ust. 4a, 

w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

4c. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 

60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

4d. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 4a, nie 

przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 4b i 4c, uznaje się, że 

wymóg uzyskania informacji został spełniony. 

4e. Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej minister 

właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do ministra właściwego do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki o opinię w tej sprawie. 

4f. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przekazuje opinię, o której 

mowa w ust. 4e, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni 

od dnia otrzymania żądania opinii. 

4g. W przypadku braku opinii ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i 

nauki w terminie, o którym mowa w ust. 4f, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za 

spełniony. 

4h. Jednostkę naukową zatwierdza się na okres 5 lat, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach na okres krótszy.> 

[5. Do przedłużenia zatwierdzenia jednostki naukowej stosuje się przepisy ust. 4.] 

<5. Do przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki naukowej stosuje się przepisy ust. 

4–4h.> 

6. [Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może wydać decyzję o odmowie 

przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej w 

przypadku, gdy:] 

<Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o odmowie 

przedłużenia okresu zatwierdzenia albo o cofnięciu zatwierdzenia jednostki 

naukowej, w przypadku gdy:> 
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1)   jednostka naukowa zaprzestała prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, 

lub 

[2)   jednostka naukowa nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 152 ust. 4 i art. 

156, lub 

3)   umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego została 

zawarta wskutek poświadczenia nieprawdy.] 

<2) jednostka naukowa nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 152 ust. 4 

i art. 156, o ile mają do niej zastosowanie, lub 

3) umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych została zawarta wskutek poświadczenia nieprawdy lub bez 

dochowania należytej staranności, lub> 

<4) w postępowaniu w sprawie zatwierdzenia jednostki naukowej osoba składająca 

wniosek w imieniu i na rzecz tej jednostki: 

a) złożyła wniosek zawierający fałszywe informacje lub dołączyła do niego 

dokumenty zawierające takie informacje lub 

b) zeznała nieprawdę lub zataiła prawdę albo podrobiła lub przerobiła 

dokument w celu użycia go jako autentycznego lub takiego dokumentu 

używała jako autentycznego.> 

7. Jednostka naukowa, której odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia lub której 

cofnięto zatwierdzenie ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 2 i 3, nie 

może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od dnia 

uprawomocnienia się decyzji o odmowie przedłużenia jego okresu lub cofnięciu 

zatwierdzenia. 

[8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.] 

<8. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek naukowych jest ogłaszana w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych.> 

 

<Art. 151a. 

1. Jednostka naukowa, w stosunku do której została wydana decyzja o: 

1) odmowie zatwierdzenia jednostki naukowej, 

2) odmowie przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki naukowej, 

3) cofnięciu zatwierdzenia jednostki naukowej 
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– od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna, nie może przyjmować 

cudzoziemców w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Cudzoziemiec, któremu przed dniem, o którym mowa w ust. 1, udzielono zezwolenia 

na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub art. 151b, może kontynuować 

badania naukowe lub prace rozwojowe w jednostce, w stosunku do której została 

wydana decyzja, o której mowa w ust. 1. 

3. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa 

w art. 151 lub art. 151b, cudzoziemcowi kontynuującemu odpowiednio badania 

naukowe lub korzystanie z mobilności długoterminowej naukowca w jednostce 

naukowej, w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w ust. 1, nie 

stosuje się jednorazowo wymogu związanego z obowiązkiem zatwierdzenia jednostki 

naukowej. 

Art. 151b. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca udziela 

się cudzoziemcowi będącemu naukowcem, gdy celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie części badań naukowych lub prac 

rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na 

podstawie art. 151 ust. 4–5, oraz są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

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

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”, wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

b) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania, 

d) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 

i kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, 
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z adnotacją „naukowiec”, albo przedstawi dokumenty potwierdzające 

posiadanie tych środków; 

2) umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, na podstawie której cudzoziemiec ma prowadzić część badań 

naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zawarta z tą jednostką jako umowa o 

pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa cywilnoprawna, określa: 

a) tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot, 

b) zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

c) zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do 

zrealizowania jego zobowiązania, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

e) wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy. 

2. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych 

na pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów 

utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, jest wyższa niż wysokość dochodu 

uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca 

oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. 

3. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej 

wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu 

na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu 

energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

4. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec 

posiada na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się kosztów środków 

przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami 

określonymi w ust. 3, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 113b.> 
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Art. 152. 

[1. Jednostka naukowa zawiera z naukowcem umowę o przyjęciu go w celu realizacji projektu 

badawczego, gdy: 

1)   projekt ten został zatwierdzony przez właściwe organy jednostki naukowej; 

2)   naukowiec posiada na czas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu i kosztów podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<1. Jednostka naukowa zawiera z naukowcem umowę o przyjęciu go w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, gdy ich prowadzenie zostało 

zatwierdzone przez właściwe organy jednostki naukowej.> 

2. [Organy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozpatrując zatwierdzenie projektu badawczego, 

uwzględniają:] 

<Organy jednostki naukowej, rozpatrując zatwierdzenie prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych, uwzględniają:> 

1)   cel i czas trwania badań naukowych lub prac rozwojowych oraz środki finansowe 

niezbędne do ich przeprowadzenia; 

2)   dokumenty potwierdzające kwalifikacje naukowca istotne ze względu na prowadzone 

badania naukowe lub prace rozwojowe. 

[3. Umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawiera się jako 

umowę o pracę, umowę o dzieło lub umowę zlecenia, obejmującą w szczególności: 

1)   zobowiązanie: 

a)  naukowca do uczestniczenia w realizacji projektu badawczego, 

b)  jednostki naukowej do stworzenia naukowcowi warunków do realizacji jego 

zobowiązania; 

2)   określenie wynagrodzenia naukowca oraz warunków jego pracy.] 

[4. Jednostka naukowa wydaje naukowcowi pisemne oświadczenie, w którym zobowiązuje się 

do poniesienia kosztów pobytu naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także 

kosztów wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, pokrytych ze 
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środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli 

przesłanką wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu będzie jego 

nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego wygasa, w 

przypadku gdy cudzoziemcowi odmówi się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.] 

<4. Jednostka naukowa wydaje naukowcowi pisemne oświadczenie, w którym 

zobowiązuje się do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem 

decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w przypadku, o którym mowa 

w art. 337 ust. 5. 

5. Umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych wygasa, w przypadku gdy odmówiono cudzoziemcowi wjazdu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy.> 

 

[Art. 153. 

Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy uzasadnia 

zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 

lata, zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udziela się na okres 

realizacji projektu badawczego lub na okres prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 154. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych odmawia się w 

przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9.] 

 

<Art. 153. 

1. Jeżeli okoliczność będąca podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w 

celu prowadzenia badań naukowych uzasadnia pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenia udziela się na 

okres prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca udziela 

się na okres prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy jednak niż okres ważności dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub 

okres pobytu wynikający z wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, 

wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej. 

 

Art. 154. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, cudzoziemcowi 

odmawia się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 151, gdy jednostka 

naukowa działa głównie w celu ułatwiania naukowcom niezgodnego z prawem 

wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, 

udzielenia kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 

naukowych odmawia się, gdy okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzające je 

zezwolenie na pobyt czasowy było wykorzystane w innym celu niż cel, w jakim 

zostało udzielone. 

3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca odmawia 

się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, oraz 

gdy upłynął okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy 

długoterminowej, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, 

z adnotacją „naukowiec”, lub dopuszczalny okres pobytu wskazany w tej wizie.> 

 

<Art. 154a. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, zezwolenie na pobyt czasowy 

w celu prowadzenia badań naukowych albo zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

mobilności długoterminowej naukowca cofa się, gdy: 

1) okoliczności sprawy wskazują, że jest wykorzystywane w innym celu niż cel, 

w jakim zostało udzielone lub 

2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

3) jednostka naukowa działa głównie w celu ułatwiania naukowcom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 
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[Art. 155. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 

naukowych, gdy cudzoziemiec: 

1)    zamierza prowadzić, w ramach kształcenia w szkole doktorskiej, działalność naukową w 

rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce lub  

2)    jest oddelegowany przez instytucję naukową z siedzibą na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej do jednostki naukowej z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.] 

<Art. 155. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia 

badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności 

długoterminowej naukowca, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie 

tego zezwolenia: 

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielone w celu 

wykonywania pracy w charakterze pracownika odbywającego staż lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 127, lub posiada takie zezwolenie. 

2. Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 

na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca także, gdy wniosek 

o udzielenie tego zezwolenia został złożony w tym samym dniu lub w terminie 14 

dni od dnia otrzymania przez Szefa Urzędu zawiadomienia, o którym mowa 

w art. 156b ust. 1 pkt 3.> 

<Art. 155a. 

1. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności 

długoterminowej naukowca wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku w 

tej sprawie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych 

we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego 

zezwolenia. 

2. Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia 

badań naukowych lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności 



- 86 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

długoterminowej naukowca nie zostały dołączone dokumenty niezbędne do 

potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających 

ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, 

zawiesza się do dnia ich doręczenia wojewodzie.> 

 

[Art. 156. 

1. Jednostka naukowa informuje niezwłocznie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy lub przed którym toczy się postępowanie w sprawie 

udzielenia cudzoziemcowi takiego zezwolenia, o zdarzeniach mogących stanowić 

przeszkodę w wykonaniu umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu 

badawczego. 

1a. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych udzielił Szef 

Urzędu w drugiej instancji, informację, o której mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, 

który orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w pierwszej instancji. 

2. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa 

wyższego i nauki pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub prac 

rozwojowych w ramach projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu 

cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia 

wygaśnięcia umowy.] 

<Art. 156. 

1. Jednostka naukowa informuje niezwłocznie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub zezwolenia 

na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca lub przed którym 

toczy się postępowanie w sprawie udzielenia cudzoziemcowi takich zezwoleń, o 

zdarzeniach mogących stanowić przeszkodę w wykonaniu umowy o przyjęciu 

cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych. 

2. Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych lub 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca udzielił 

Szef Urzędu w drugiej instancji lub przed Szefem Urzędu toczy się postępowanie 

w sprawie udzielenia cudzoziemcowi takich zezwoleń, informację, o której mowa 

w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt czasowy w pierwszej instancji. 
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3. Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw 

wewnętrznych pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych lub 

prac rozwojowych, których dotyczyła umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w terminie 2 miesięcy od 

dnia wygaśnięcia umowy.> 

<Art. 156a. 

Jeżeli cudzoziemiec posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych lub zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 

naukowych zamierza korzystać z mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej 

naukowca w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, jednostka naukowa, w 

której ten cudzoziemiec prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca 

siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub instytucja naukowa, w której 

cudzoziemiec zamierza prowadzić badania naukowe lub prace rozwojowe, mająca 

siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym cudzoziemiec zamierza 

korzystać z tej mobilności, lub cudzoziemiec zamierzający korzystać z tej mobilności, 

zawiadamiają o tym zamiarze właściwy organ tego państwa członkowskiego oraz Szefa 

Urzędu, o ile przepisy obowiązujące w tym państwie członkowskim przewidują wymóg 

takiego zawiadomienia. 

Art. 156b. 

1. Mobilność krótkoterminowa naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

dopuszczalna, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

naukowcem jest prowadzenie części badań naukowych lub prac rozwojowych 

w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie 

art. 151 ust. 4–5; 

2) posiadany przez cudzoziemca dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 

2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wiza długoterminowa, wydane przez 

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawiera adnotację „naukowiec”; 

3) Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki naukowej, o której mowa 

w pkt 1, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności i nie wydał 

decyzji o sprzeciwie w terminie 30 dni. 
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2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim 

i wnosi się je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 

3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub 

informacje dotyczące cudzoziemca: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) płeć; 

4) obywatelstwo; 

5) serię, numer i termin ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu 

podróży; 

6) planowany okres lub okresy prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych przez naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, lub wizę długoterminową z adnotacją „naukowiec”; 

8) okres ważności dokumentu pobytowego lub okres ważności i dopuszczalny okres 

pobytu wskazany w wizie długoterminowej, o których mowa w pkt 7; 

9) nazwę i adres instytucji naukowej z siedzibą na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7, w której 

cudzoziemiec prowadzi lub dotąd prowadził badania naukowe lub prace 

rozwojowe; 

10) nazwę i adres jednostki naukowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w której mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe; 

11) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka naukowa załącza: 

1) dowód posiadania przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy długoterminowej, 

wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, zawierających 

adnotację „naukowiec”; 
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2) dowód posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez 

ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) dowód posiadania przez cudzoziemca wystarczających środków finansowych na 

pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 

długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, w wysokości określonej w art. 151 

ust. 1a i w przepisach wydanych na podstawie art. 157; 

4) umowę o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, na podstawie której cudzoziemiec ma prowadzić część badań 

naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zawartej z tą 

jednostką jako umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa 

cywilnoprawna, i określającej: 

a) tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot, 

b) zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

c) zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do 

zrealizowania jego zobowiązania, 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych 

lub prac rozwojowych, 

e) wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy. 

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1) okres ważności posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizy 

długoterminowej, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
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zawierających adnotację „naukowiec”, nie obejmuje okresu planowanej 

mobilności krótkoterminowej naukowca lub 

2) cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

3) cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie 

kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, 

z adnotacją „naukowiec”, w wysokości określonej w art. 151 ust. 1a i w 

przepisach wydanych na podstawie art. 157, lub 

4) jednostka naukowa działa głównie w celu ułatwiania niezgodnego z prawem 

wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

5) jednostka naukowa nie prowadzi rzeczywistej działalności naukowej lub została 

ogłoszona jej upadłość albo jest ona likwidowana, lub 

6) zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

7) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, lub 

9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 

7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Szef Urzędu zwraca się 

do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych 

organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w 

ust. 6 pkt 4 lub 9. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 
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9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie 

przekaże informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, 

może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z 

adnotacją „naukowiec”, o wydaniu decyzji o sprzeciwie. 

13. Cudzoziemiec, który rozpoczął korzystanie z mobilności krótkoterminowej 

naukowca, przed dniem, o którym mowa w art. 151a ust. 1, może kontynuować 

prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych w jednostce naukowej, 

w stosunku do której została wydana decyzja, o której mowa w art. 151a ust. 1. 

 

Art. 156c. 

1. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu prowadzenia badań naukowych, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu 

zostało ono udzielone, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. c tiret drugie, lub 

zawiadomienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. f tiret trzecie, oraz 

informacje o sprzeciwie wobec mobilności, której dotyczy to zawiadomienie, 

uzyskane od innych państw członkowskich Unii Europejskiej. 

2. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu prowadzenia badań naukowych cudzoziemcowi, który korzysta 

z mobilności krótkoterminowej naukowca lub mobilności długoterminowej 

naukowca. 

3. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu prowadzenia badań naukowych organom państw członkowskich Unii 

Europejskiej, w których cudzoziemiec, któremu zostało udzielone to zezwolenie, 

korzysta z mobilności krótkoterminowej naukowca lub mobilności długoterminowej 

naukowca. 
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Art. 156d. 

1. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca. 

2. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu mobilności długoterminowej naukowca, informacje, o których mowa w art. 22 

ust. 1 pkt 8a lit. d tiret trzecie, dotyczące cudzoziemca, któremu to zezwolenie zostało 

udzielone.> 

[Art. 157. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace 

rozwojowe dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie 

kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 

tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając 

zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego cudzoziemiec 

przybył; 

2)   dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których 

mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca 

oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 151 ust. 1 pkt 4, zgodnie z prawem, 

uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji możliwości uzyskania tych środków.] 

 

<Art. 157. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej badania naukowe lub prace 

rozwojowe dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na 

pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo 

kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, 

uwzględniając zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, 

z którego cudzoziemiec przybył; 

2) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

korzystający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z mobilności długoterminowej 

naukowca dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na 



- 93 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

które wydało cudzoziemcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. 

a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, 

uwzględniając konieczność posiadania przez cudzoziemca tych środków w wysokości 

zapewniającej rzeczywistą możliwość odbycia podróży powrotnej do tego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej; 

3) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1 i 2, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 151 ust. 

1 pkt 1 lit. c i art. 151b ust. 1 pkt 1 lit. d, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę 

skutecznej weryfikacji możliwości uzyskania tych środków.> 

 

<Rozdział 7a 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty 

 

Art. 157a. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy dla stażysty udziela się cudzoziemcowi, gdy celem jego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest odbycie stażu u organizatora 

stażu zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz są 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) przedstawi dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 

lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia 

lub dokument potwierdzający odbywanie poza granicami Unii Europejskiej 

studiów wyższych, 

b) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania, 

d) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 

i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 
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tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz 

kosztów odbywania stażu, 

e) posiada pisemne oświadczenie organizatora stażu, w którym zobowiązuje się 

on do poniesienia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji 

o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, w przypadku, o którym mowa 

w art. 337 ust. 6; 

2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, zawarta w formie 

pisemnej z organizatorem stażu, określa: 

a) opis programu stażu, zawierający informacje o jego celu edukacyjnym lub 

składnikach edukacyjnych, szkoleniu teoretycznym i praktycznym, 

stanowisku, na którym będzie odbywać się staż, języku, w którym będzie 

odbywał się staż, poziomie biegłości językowej niezbędnej do odbywania 

stażu, zakresie i rodzaju wykonywanych zadań, zakresie wiedzy, umiejętności 

praktycznych i doświadczenia zawodowego, przewidzianych do nabycia, 

b) czas trwania stażu, 

c) warunki odbywania i nadzorowania stażu, w tym określenie miejsca 

wykonywania stażu oraz wyznaczenie opiekuna stażysty, 

d) godziny odbywania stażu, 

e) prawa i obowiązki stron dotyczące: 

– pokrywania kosztów odbywania stażu, 

– niezbędnych badań lekarskich, 

– ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, 

– dni wolnych, 

– warunków rozwiązania umowy, 

f) sposób potwierdzenia zdobytej wiedzy, umiejętności praktycznych 

i doświadczenia zawodowego; 

3) staż będzie adekwatny do dziedziny i poziomu ukończonych lub odbywanych 

studiów; 

4) cudzoziemiec ukończył kurs języka polskiego lub innego języka, w którym 

odbywa się staż, lub odbywa taki kurs, na poziomie biegłości językowej 

niezbędnym do odbywania stażu. 
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2. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, organizator stażu jest 

obowiązany do przedstawienia cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla 

niego zrozumiały. 

3. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych 

na pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów 

utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, jest wyższa niż wysokość dochodu 

uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca 

oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. 

4. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 3, obejmują co najmniej 

wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu 

na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu 

energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

5. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec 

posiada na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na 

pokrycie kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 4, jeżeli 

cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 113b. 

6. Organizatora stażu zatwierdza się na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu 

podjęcia stażu, w drodze decyzji, na wniosek tego organizatora, jeżeli są spełnione 

łącznie następujące warunki: 

1) organizator stażu istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym 

czasie prowadził działalność uzasadniającą przyjmowanie stażystów; 

2) nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu organizatora stażu minister właściwy do 

spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta Głównego Straży Granicznej, 

Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i 

ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w razie potrzeby także do innych 

organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności istotne dla oceny 

spełnienia warunków, o których mowa w ust. 6 pkt 2 lub 3. 
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8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 

60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

10. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie 

przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 8 i 9, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

11. Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia organizatora stażu minister 

właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do ministra właściwego do spraw pracy 

o opinię w tej sprawie. 

12. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje opinię, o której mowa w ust. 11, 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania żądania opinii. 

13. W przypadku braku opinii ministra właściwego do spraw pracy w terminie, 

o którym mowa w ust. 12, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

14. Organizatora stażu zatwierdza się na okres 2 lat, a w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach na okres krótszy. 

15. Do przedłużenia okresu zatwierdzenia organizatora stażu stosuje się przepisy ust. 6–

14. 

16. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o odmowie 

przedłużenia okresu zatwierdzenia lub cofnięciu zatwierdzenia organizatora stażu, 

gdy ten organizator stażu: 

1) podlega likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności uzasadniającej 

przyjmowanie cudzoziemców w celu podjęcia stażu lub 

2) działa głównie w celu ułatwiania stażystom niezgodnego z prawem wjazdu lub 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

17. Organizator stażu, któremu odmówiono przedłużenia okresu zatwierdzenia lub 

któremu cofnięto zatwierdzenie, ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 

16 pkt 2, nie może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od 

dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy przedłużenia lub cofnięcia stała się 

ostateczna. 
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18. Aktualna lista zatwierdzonych organizatorów stażu jest ogłaszana w dzienniku 

urzędowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 

 

Art. 157b. 

1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 157a ust. 1, udziela się na okres niezbędny do 

realizacji umowy, na podstawie której cudzoziemiec będzie odbywał staż, nie dłuższy 

niż 6 miesięcy. 

2. Kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 157a ust. 1, można udzielić jednorazowo 

na okres niezbędny do zakończenia realizacji umowy dotyczącej odbywania stażu, 

nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

3. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 157a 

ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z 

dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 

i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia. 

4. Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 157a ust. 1, nie 

zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych 

zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego 

zezwolenia, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się do dnia ich 

doręczenia wojewodzie. 

Art. 157c. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 157a ust. 1, gdy 

cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielone w celu 

wykonywania pracy w charakterze pracownika odbywającego staż lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 127, lub posiada takie zezwolenie. 

 

Art. 157d. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, cudzoziemcowi 

odmawia się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 157a ust. 1, gdy: 

1) organizator stażu działa głównie w celu ułatwiania stażystom niezgodnego 

z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) organizator stażu: 
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a) jest zarządzany lub kontrolowany przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie 

lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, 

lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

lub 

d) nie prowadzi działalności gospodarczej, a staż pozostaje w bezpośrednim 

związku z taką działalnością, lub 

3) została ogłoszona upadłość organizatora stażu albo jest on likwidowany, lub 

4) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez 

cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne 

okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż 

deklarowany. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 

9, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa w 

art. 157a ust. 1, gdy okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzające je zezwolenie 

na pobyt czasowy było wykorzystane w innym celu niż cel, w jakim zostało udzielone. 

 

Art. 157e. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, zezwolenie, o którym mowa 

w art. 157a ust. 1, cofa się, gdy: 

1) okoliczności sprawy wskazują, że jest wykorzystywane w innym celu niż cel, 

w jakim zostało udzielone lub 
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2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

3) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 157d ust. 1 

pkt 1–3. 

Art. 157f. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

odbywający staż na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla siebie i członków 

rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając 

zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego 

cudzoziemiec przybył; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 

157a ust. 1 pkt 1 lit. d, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej 

weryfikacji możliwości uzyskania tych środków. 

 

Rozdział 7b 

Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza 

 

Art. 157g. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy dla wolontariusza udziela się cudzoziemcowi, gdy celem 

jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest udział w programie 

wolontariatu europejskiego oraz są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec: 

a) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania, 
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c) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 

i podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 

tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd; 

2) umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako 

wolontariusz, zawarta z jednostką organizacyjną, na rzecz której cudzoziemiec 

ma wykonywać te świadczenia, określa: 

a) opis wolontariatu, 

b) czas trwania wolontariatu, 

c) warunki odbywania i nadzorowania wolontariatu, 

d) godziny wykonywania świadczeń, 

e) środki na pokrycie kosztów utrzymania i zakwaterowania cudzoziemca 

i minimalną kwotę kieszonkowego otrzymywanego przez cudzoziemca, 

f) szkolenia cudzoziemca, które są niezbędne do wykonywania świadczeń; 

3) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać 

świadczenia jako wolontariusz, została zatwierdzona przez ministra właściwego 

do spraw wewnętrznych na potrzeby przyjmowania cudzoziemców jako 

wolontariuszy. 

2. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu środków przeznaczonych 

na pokrycie kosztów zamieszkania, które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów 

utrzymania, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, jest wyższa niż wysokość dochodu 

uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w 

ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca 

oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu. 

3. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej 

wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu 

na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu 

energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

4. Przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec 

posiada na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na 

pokrycie kosztów zamieszkania, zgodnie z wymogami określonymi w ust. 3, jeżeli 

cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 113b. 
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5. Jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zatwierdza się na potrzeby 

przyjmowania cudzoziemców jako wolontariuszy, w drodze decyzji, na wniosek tej 

jednostki, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki: 

1) jednostka ta istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie 

prowadziła działalność uzasadniającą przyjmowanie wolontariuszy; 

2) nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub 

ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. Przed wydaniem decyzji o zatwierdzeniu jednostki organizacyjnej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego i ministra właściwego do spraw zagranicznych, a w 

razie potrzeby także do innych organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą 

okoliczności istotne dla oceny spełnienia warunków, o których mowa w ust. 5 pkt 2 

lub 3. 

7. Organy, o których mowa w ust. 6, przekazują informację, o której mowa w ust. 6, w 

terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. 

8. W szczególnie uzasadnionym przypadku termin 30-dniowy może być przedłużony do 

60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 6, nie 

przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 7 i 8, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

10. Przed wydaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia jednostki organizacyjnej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3, minister właściwy do spraw wewnętrznych zwraca się do 

ministra właściwego do spraw pracy o opinię w tej sprawie. 

11. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje opinię, o której mowa w ust. 10, 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w terminie 14 dni od dnia 

otrzymania żądania opinii. 

12. W przypadku braku opinii ministra właściwego do spraw pracy w terminie, 

o którym mowa w ust. 11, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się za spełniony. 

13. Jednostkę organizacyjną, o której mowa w ust. 1 pkt 3, zatwierdza się na okres 2 lat, 

a w szczególnie uzasadnionych przypadkach na okres krótszy. 
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14. Do przedłużenia okresu zatwierdzenia jednostki organizacyjnej, o której mowa w 

ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy ust. 5–13. 

15. Minister właściwy do spraw wewnętrznych może wydać decyzję o odmowie 

przedłużenia okresu zatwierdzenia lub cofnięciu zatwierdzenia jednostki 

organizacyjnej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, gdy ta jednostka: 

1) podlega likwidacji lub nie prowadzi rzeczywistej działalności uzasadniającej 

przyjmowanie cudzoziemców jako wolontariuszy lub 

2) działa głównie w celu ułatwiania wolontariuszom niezgodnego z prawem wjazdu 

lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

16. Jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, której odmówiono 

przedłużenia okresu zatwierdzenia lub której cofnięto zatwierdzenie, ze względu na 

okoliczności, o których mowa w ust. 15 pkt 2, nie może ponownie ubiegać się 

o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od dnia, w którym decyzja w sprawie odmowy 

przedłużenia lub cofnięcia stała się ostateczna. 

17. Aktualna lista zatwierdzonych jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 

pkt 3, jest ogłaszana w dzienniku urzędowym ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych. 

Art. 157h. 

1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 157g ust. 1, udziela się na okres niezbędny do 

realizacji umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia 

jako wolontariusz, nie dłuższy niż 1 rok. 

2. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 157g 

ust. 1, wydaje się w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie wraz z 

dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 

i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego zezwolenia. 

3. Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 157g ust. 1, nie 

zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych 

zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie tego 

zezwolenia, bieg terminu, o którym mowa w ust. 1, zawiesza się do dnia ich 

doręczenia wojewodzie. 
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Art. 157i. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 157g ust. 1, gdy 

cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielone w celu 

wykonywania pracy w charakterze pracownika odbywającego staż lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 127, lub posiada takie zezwolenie. 

 

Art. 157j. 

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, cudzoziemcowi 

odmawia się udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 157g ust. 1, gdy: 

1) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, działa głównie w celu ułatwiania 

wolontariuszom niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz: 

a) jest zarządzana lub kontrolowana przez osobę fizyczną prawomocnie: 

– ukaraną za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, która w 

ciągu 2 lat od ukarania została ponownie ukarana za podobne wykroczenie, 

lub 

– ukaraną za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

– skazaną za przestępstwo, o którym mowa w art. 218–221 Kodeksu karnego, 

lub 

b) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, lub 

c) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskała 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 

lub 

3) jednostka organizacyjna, na rzecz której cudzoziemiec wykonuje lub zamierza 

wykonywać świadczenia jako wolontariusz, jest likwidowana, lub 
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4) zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez 

cudzoziemca oświadczeń odnośnie do celu jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne organowi dowody lub obiektywne 

okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu cudzoziemca mógłby być inny niż 

deklarowany. 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3 oraz w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 

9, cudzoziemcowi odmawia się udzielenia kolejnego zezwolenia, o którym mowa w 

art. 157g ust. 1, gdy okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzające je zezwolenie 

na pobyt czasowy było wykorzystane w innym celu niż cel, w jakim zostało udzielone. 

 

Art. 157k. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, zezwolenie, o którym mowa 

w art. 157g ust. 1, cofa się, gdy: 

1) okoliczności sprawy wskazują, że jest wykorzystywane w innym celu niż cel, 

w jakim zostało udzielone lub 

2) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 

pkt 2, 4, 5 lub 8, lub 

3) wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 157j ust. 1 

pkt 1–3. 

Art. 157l. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie musi posiadać cudzoziemiec 

wykonujący świadczenia jako wolontariusz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie 

kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 

tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając 

zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego 

cudzoziemiec przybył; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 157g 

ust. 1 pkt 1 lit. c zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji 

możliwości uzyskania tych środków.> 
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Rozdział 8 

[Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

członków rodzin cudzoziemców] 

 

<Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej 

oraz członków rodzin cudzoziemców. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa 

członków rodzin naukowców> 

 

Art. 159. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną udziela się cudzoziemcowi, 

jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   przybywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w 

celu połączenia się z rodziną i jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  na podstawie zezwolenia na pobyt stały, 

b)  na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

c)  w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy, 

d)  w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, 

e)  co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, 

w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na 

pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia udzielonego mu na 

okres pobytu nie krótszy niż 1 rok, 

[f)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1, 

g)   na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu prowadzenia 

badań naukowych, gdy cudzoziemiec ten posiada dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady nr 1030/2002, opatrzony adnotacją 

"naukowiec", wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, jeżeli 

umowa o przyjęciu cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego zawarta z 

właściwą instytucją naukową tego państwa przewiduje przeprowadzenie badań 

naukowych także na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,] 

<f) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 ust. 1, 

lub wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, 
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g) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151b 

ust. 1,> 

h)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 

ha)   na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu wykonywania 

pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

[hb)   na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z 

mobilności długoterminowej,] 

<hb) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu mobilności 

długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,> 

<hc) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 

pkt 7,> 

i)  w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

2)   posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

3)   ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną udzielanego członkowi rodziny cudzoziemca, któremu nadano 

status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, gdy wniosek o udzielenie mu tego 

zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy 

lub udzielenia ochrony uzupełniającej. 

3. Za członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, uważa się: 

1)   osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej związku małżeńskim; 

2)   małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez 

prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim, w tym także dziecko 

przysposobione; 
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3)   małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na 

jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską; 

4)   małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także dziecko 

przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie 

władzę rodzicielską. 

4. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez opieki, uważa się także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

Art. 161. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się cudzoziemcowi, który spełnia wymogi, o których 

mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2 i 3, i który: 

1)   pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim 

z cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie: 

a)  jednej z przesłanek, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 [lit. a-g i i] <lit. a–g i 

ha–i> , oraz przebywa na tym terytorium, 

b)  zezwolenia, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h, i przebywa na tym 

terytorium lub terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

-   co najmniej od 5 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia się 

z rodziną; 

2)   jest pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca zamieszkującego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 

a)  jednej z przesłanek, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 [lit. a-g i i] <lit. a–g i 

ha–i>, oraz przebywa na tym terytorium, 

b)  zezwolenia, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h, i przebywa na tym 

terytorium lub terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

-   co najmniej od 5 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia się 

z rodziną. 

2. Cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, udziela się zezwolenia na 

pobyt czasowy, gdy przemawia za tym jego ważny interes, w przypadku: 
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1)   rozwodu, separacji lub owdowienia tego cudzoziemca, jeżeli pozostawał w 

uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z 

cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

jednej z przesłanek, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1, lub 

2)   śmierci jego rodzica będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie jednej z przesłanek, o których mowa w art. 

159 ust. 1 pkt 1, lub 

3)   śmierci jego małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono 

ochrony uzupełniającej. 

3. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, zalicza się okresy, o 

których mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1. 

<Art. 161a. 

Jeżeli cudzoziemiec będący członkiem rodziny naukowca posiadający zezwolenie na 

pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, zamierza korzystać z 

mobilności krótkoterminowej lub długoterminowej członka rodziny naukowca w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej, naukowiec, którego członkiem rodziny jest 

ten cudzoziemiec, jednostka naukowa, w której naukowiec ten prowadzi badania 

naukowe lub prace rozwojowe, mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub instytucja naukowa, w której naukowiec ten zamierza prowadzić badania naukowe 

lub prace rozwojowe, mająca siedzibę w tym innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, zawiadamiają o tym zamiarze właściwy organ tego państwa 

członkowskiego oraz Szefa Urzędu, o ile przepisy obowiązujące w tym państwie 

członkowskim przewidują wymóg takiego zawiadomienia. 

 

Art. 161b. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny 

naukowca udziela się cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny naukowca, gdy 

celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest pobyt wraz z 

naukowcem korzystającym z mobilności długoterminowej naukowca oraz są 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) naukowiec korzystający lub zamierzający korzystać z mobilności 

długoterminowej naukowca, z którym cudzoziemiec będący członkiem jego 

rodziny ma przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiada 
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dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 

1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, wydane przez 

inne państwo członkowskie Unii Europejskiej; 

2) cudzoziemiec będący członkiem rodziny naukowca posiada: 

a) zezwolenie pobytowe w celu połączenia z rodziną oraz wydany w związku 

z tym zezwoleniem dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, udzielone przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, które wydało naukowcowi dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 

długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, 

b) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

c) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów 

podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 

wydało naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”, albo przedstawi dokumenty potwierdzające posiadanie tych 

środków. 

2. Wysokość miesięcznych środków finansowych, po odliczeniu kosztów zamieszkania, 

które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 

1 pkt 2 lit. c, jest wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń 

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

pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny 

pozostającego na jego utrzymaniu. 

3. Uważa się, że koszty zamieszkania, o których mowa w ust. 2, obejmują co najmniej 

wysokość stałych opłat związanych z eksploatacją zajmowanego lokalu w rozliczeniu 

na liczbę osób zamieszkujących w tym lokalu, a ponadto opłaty za dostawy do lokalu 

energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. 

4. W zakresie środków finansowych na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi dokument pobytowy, o 

którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 
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długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, oraz dokumentów mogących potwierdzić 

możliwość uzyskania środków finansowych, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, 

stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 157.> 

 

Art. 162. 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 158a, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na 

okres do 1 roku 

1a. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1, udziela się 

cudzoziemcowi na okres: 

1)   do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   do 3 lat - w przypadku gdy cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z 

którym przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzielono zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony 

uzupełniającej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub nadano mu status 

uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 2, udziela się na okres do 

dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka. 

3. W przypadku, o którym mowa w art. 161 ust. 2, zezwolenia na pobyt czasowy udziela się 

jednorazowo na okres do 3 lat. 

<4. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 161b ust. 1, udziela się 

cudzoziemcowi do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca udzielonego cudzoziemcowi, 

z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art. 165. 

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

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy: 

1)   dla członka rodziny - obywatela Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku 

cudzoziemca pozostającego w związku małżeńskim z obywatelem Rzeczypospolitej 

Polskiej lub 
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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 przepisów określających zasady 

i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich 

przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego. 

<1a. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 161b ust. 1, odmawia się w 

przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, oraz gdy upłynął okres 

ważności wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub 

wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, posiadanych przez naukowca, z 

którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

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 udzielenie ochrony 

międzynarodowej przez tego cudzoziemca. 

 

Art. 166. 

<1.> W przypadkach, o których mowa w art. 101 pkt 1 lub 2, lub gdy wystąpiła przynajmniej 

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 4 lub 5, cudzoziemcowi cofa się: 

1)   zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej 

Polskiej udzielone cudzoziemcowi pozostającemu w związku małżeńskim z 

obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   zezwolenie w celu połączenia się z rodziną udzielone cudzoziemcowi pozostającemu w 

związku małżeńskim z cudzoziemcem, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 
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zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

<2. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101 pkt 1, zezwolenie na pobyt czasowy, o 

którym mowa w art. 161b ust. 1, cofa się, gdy wystąpiła przynajmniej jedna z 

okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2, 4 lub 8.> 

 

<Art. 166a. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

161b ust. 1, gdy cudzoziemiec będący członkiem rodziny naukowca w dniu złożenia 

wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielone w celu 

wykonywania pracy w charakterze pracownika odbywającego staż lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 127, lub posiada takie 

zezwolenie.> 

Art. 168. 

1. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną składa 

cudzoziemiec zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego członek 

jego rodziny przybywa. 

2. Złożenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną w 

imieniu członka jego rodziny wymaga pisemnej zgody tego członka rodziny lub jego 

przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem 

ustawowym. 

3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z udzieleniem 

cudzoziemcowi zamieszkującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu. 

4. Jeżeli wniosek o udzielenie członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 139a 

ust. 1 lub art. 139o ust. 1, zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną 

został złożony w tym samym dniu lub w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o 

udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1, zezwolenia 
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tego udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na siedzibę 

jednostki przyjmującej. 

<4a. Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną członkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 

151b ust. 1, został złożony w tym samym dniu lub w terminie 3 dni od dnia złożenia 

wniosku o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 

1, zezwolenia tego udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy do 

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1.> 

[5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wojewoda udziela lub odmawia udzielenia 

zezwolenia w celu połączenia się z rodziną niezwłocznie po udzieleniu lub odmowie 

udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1.] 

<5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 albo 4a, wojewoda udziela lub odmawia 

udzielenia zezwolenia w celu połączenia się z rodziną niezwłocznie po udzieleniu lub 

odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mowa odpowiednio w art. 139a ust. 1 lub 

art. 139o ust. 1 albo w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1.> 

 

<Art. 169a. 

1. Mobilność krótkoterminowa członka rodziny naukowca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalna, w przypadku gdy łącznie są spełnione 

następujące warunki: 

1) celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca będącego 

członkiem rodziny naukowca korzystającego lub zamierzającego korzystać 

z mobilności krótkoterminowej naukowca jest pobyt wraz z tym naukowcem na 

tym terytorium; 

2) cudzoziemiec będący członkiem rodziny naukowca posiada zezwolenie pobytowe 

w celu połączenia się z rodziną oraz wydany w związku z tym zezwoleniem 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, które 

wydało temu naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 

lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”; 

3) Szef Urzędu otrzymał zawiadomienie od jednostki naukowej mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzonej przez ministra właściwego 
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do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów art. 151 ust. 4–5, o zamiarze 

korzystania z tej mobilności przez cudzoziemca będącego członkiem rodziny 

naukowca korzystającego lub zamierzającego korzystać z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na tym terytorium i nie wydał decyzji o sprzeciwie 

w terminie 30 dni. 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, sporządza się w języku polskim 

i wnosi się je w formie pisemnej, w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej 

wnoszonej na elektroniczną skrzynkę podawczą Szefa Urzędu, o której mowa w art. 

3 pkt 17 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. Zawiadomienie to zawiera następujące dane lub 

informacje dotyczące cudzoziemca: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę i miejsce urodzenia; 

3) płeć; 

4) obywatelstwo; 

5) serię, numer i termin ważności posiadanego przez członka rodziny naukowca 

dokumentu podróży; 

6) planowany okres lub okresy prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych przez naukowca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

7) nazwę państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało naukowcowi 

dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia 

nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją „naukowiec”; 

8) okres ważności dokumentu pobytowego lub okres ważności i dopuszczalny okres 

pobytu wskazany w wizie długoterminowej, o których mowa w pkt 7; 

9) okres ważności zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną oraz 

wydanego w związku z tym zezwoleniem dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, udzielonego członkowi 

rodziny naukowca przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, które wydało 

naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”; 

10) informacje na temat posiadanego przez członka rodziny naukowca ubezpieczenia 

zdrowotnego; 
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11) informacje na temat posiadanych przez członka rodziny naukowca środków 

finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i kosztów podróży powrotnej do 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7; 

12) nazwę i adres instytucji naukowej mającej siedzibę na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, o którym mowa w pkt 7, w której to instytucji 

naukowiec, którego członkiem rodziny jest cudzoziemiec, prowadzi lub dotąd 

prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe; 

13) nazwę i adres jednostki naukowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

w której są albo mają być prowadzone badania naukowe lub prace rozwojowe 

przez naukowca; 

14) imię, nazwisko, stanowisko służbowe oraz podpis osoby lub osób uprawnionych 

do reprezentowania jednostki naukowej mającej siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jednostka naukowa załącza dowód 

posiadania przez cudzoziemca: 

1) ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania i 

podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które wydało 

naukowcowi, z którym cudzoziemiec zamierza przebywać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. 

a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, z adnotacją 

„naukowiec”, w wysokości określonej w art. 151 ust. 1a i w przepisach wydanych 

na podstawie art. 157; 

3) zezwolenia pobytowego w celu połączenia się z rodziną oraz wydanego w związku 

z tym zezwoleniem dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, wydanych przez inne państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, które wydało temu naukowcowi dokument pobytowy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 

długoterminową, z adnotacją „naukowiec”. 
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4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, sporządzone w języku obcym dołącza się wraz z 

tłumaczeniem przysięgłym na język polski. 

5. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, liczy się od dnia doręczenia Szefowi Urzędu 

zawiadomienia wraz ze wszystkimi dokumentami, o których mowa w ust. 3, i pod 

warunkiem spełnienia wymogu, o którym mowa w ust. 4. 

6. Szef Urzędu wydaje decyzję o sprzeciwie, w przypadku gdy: 

1) zezwolenie pobytowe w celu połączenia z rodziną oraz wydany w związku z tym 

zezwoleniem dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, udzielone przez państwo członkowskie Unii 

Europejskiej, które wydało naukowcowi dokument pobytowy, o którym mowa 

w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę długoterminową, 

z adnotacją „naukowiec”, nie obejmuje okresu planowanej mobilności 

krótkoterminowej członka rodziny naukowca lub 

2) cudzoziemiec nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów 

leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

3) cudzoziemiec nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie 

kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało naukowcowi, z którym cudzoziemiec zamierza 

przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokument pobytowy, 

o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, lub wizę 

długoterminową, z adnotacją „naukowiec”, w wysokości określonej w art. 151 

ust. 1a i w przepisach wydanych na podstawie art. 157, lub 

4) zawiadomienie zawiera nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączone do niego dokumenty zawierają takie dane lub informacje, lub zostały 

podrobione lub przerobione, lub 

5) obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

6) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, lub 

7) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego. 
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7. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, Szef Urzędu zwraca się 

do Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego Policji, Szefa 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych 

organów, o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w 

ust. 6 pkt 7. 

8. Organy, o których mowa w ust. 7, przekazują informację, o której mowa w ust. 7, w 

terminie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. 

9. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 7, nie 

przekaże informacji w terminie, o którym mowa w ust. 8, uznaje się, że wymóg 

uzyskania informacji został spełniony. 

10. Wymiana informacji między Szefem Urzędu a organami, o których mowa w ust. 7, 

może odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

11. Decyzja Szefa Urzędu o sprzeciwie jest ostateczna. 

12. Szef Urzędu niezwłocznie informuje organ państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej, które wydało cudzoziemcowi zezwolenie pobytowe w celu połączenia 

się z rodziną oraz dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a 

rozporządzenia nr 1030/2002, o wydaniu decyzji o sprzeciwie. 

 

Art. 169b. 

1. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy, o 

którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, informacje dotyczące cudzoziemca, 

któremu zostało ono udzielone, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. c tiret 

trzecie, lub zawiadomienie, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. f tiret czwarte, 

oraz informacje o sprzeciwie wobec mobilności, której dotyczy to zawiadomienie, 

uzyskane od innych państw członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące 

cudzoziemca, któremu to zezwolenie zostało udzielone. 

2. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, cudzoziemcowi, który korzysta 

z mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca lub mobilności 

długoterminowej członka rodziny naukowca w innym państwie członkowskim Unii 

Europejskiej. 

3. Szef Urzędu niezwłocznie przekazuje informację o cofnięciu zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. f, organom państw członkowskich 
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Unii Europejskiej, w których cudzoziemiec, któremu zostało udzielone to zezwolenie, 

korzysta z mobilności krótkoterminowej członka rodziny naukowca lub mobilności 

długoterminowej członka rodziny naukowca. 

 

Art. 169c. 

1. Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej członka rodziny 

naukowca. 

2. Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia na pobyt czasowy w 

celu mobilności długoterminowej członka rodziny naukowca, informacje dotyczące 

cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a 

lit. d tiret trzecie i czwarte.> 

Art. 186. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, 

jeżeli: 

1)   zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

wspólnie z pracownikiem migrującym, o którym mowa w pkt 19 części I i art. 19 

części II Europejskiej Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 

1961 r. (Dz. U. z 1999 r. poz. 67, z 2010 r. poz. 491 oraz z 2011 r. poz. 1007), lub z 

prowadzącym na tym terytorium działalność gospodarczą na własny rachunek 

cudzoziemcem, o którym mowa w art. 19 ust. 10 części II Europejskiej Karty 

Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r., lub 

2)   jest urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej małoletnim dzieckiem 

cudzoziemca przebywającym na tym terytorium bez opieki, lub 

3)   posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: 

a)  zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie 

na tym terytorium lub 

b)  zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia 

lub szkolenie zawodowe, lub 

c)  wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 



- 119 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4)   jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 3, z którym przebywał na 

terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub 

chce się z nim połączyć, lub 

5)   posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na zasadach określonych w decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej 

i EWG z dnia 19 września 1980 r. w sprawie rozwoju Stowarzyszenia, która to Rada 

została powołana na podstawie Układu ustanawiającego stowarzyszenie między 

Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, podpisanego w Ankarze dnia 12 

września 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3685; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11 str. 1) [.] <;> 

<6) jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na 

tym terytorium, lub 

7) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 

w celu prowadzenia badań naukowych, zakończył prowadzenie badań 

naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na 

tym terytorium.> 

2. Do członka rodziny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, stosuje się załącznik do Europejskiej 

Karty Społecznej, sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. w zakresie 

dotyczącym jej art. 19 ust. 6. 

3. Do członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy art. 

159 ust. 3. 

Art. 187. 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić 

cudzoziemcowi, jeżeli: 

1)   zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować: 

a)  naukę lub 

b)  szkolenie zawodowe, lub 

[2)   jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pracy, lub] 
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3)   jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub 

związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, 

przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa lub który 

działa na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i 

jeżeli jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest związany z pełnioną funkcją 

lub przygotowaniem do jej pełnienia, lub 

4)   jest pokrzywdzonym, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2, lub 

5)   bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym mowa w pkt 4, do czasu 

otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

albo podmiotu, o którym mowa w art. 6 lub art. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 

skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6)   jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny z uwagi na 

konieczność poszanowania prawa do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o 

ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 

listopada 1950 r., a cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nielegalnie, lub 

7)   jego wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej naruszałby prawa dziecka, określone 

w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 526, z 2000 r. poz. 11 oraz 

z 2013 r. poz. 677), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a 

cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nielegalnie, lub 

8)   wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1-7, rozdziałach 2-10 i art. 

186 ust. 1, uzasadniające jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 188. 

1. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1, 3 lub 4, zezwolenia na pobyt 

czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli posiada: 

1)   ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 
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2)   źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. 

<1a. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 lub 7, zezwolenia na pobyt 

czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli: 

1) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania; 

3) posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania 

i powrotu.> 

2. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4, niezależnie od wymogów 

określonych w ust. 1, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności 

udziela się cudzoziemcowi, jeżeli ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

miejsce zamieszkania. 

<2a. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6, niezależnie od wymogów 

określonych w ust. 1a, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności 

udziela się cudzoziemcowi, jeżeli przedstawi dyplom ukończenia studiów wyższych 

na polskiej uczelni. 

2b. W przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 7, niezależnie od wymogów 

określonych w ust. 1a, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności 

udziela się cudzoziemcowi, jeżeli przedstawi dokument wystawiony przez jednostkę 

naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w której 

prowadził badania naukowe lub prace rozwojowe, potwierdzający zakończenie 

prowadzenia tych badań lub prac.> 

3. W przypadkach, o których mowa w art. 187, zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na 

inne okoliczności można udzielić, jeżeli cudzoziemiec, o którym mowa w art. 187: 

[1)   pkt 1-3, 5 lub 8, posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;] 

<1) pkt 1, 3, 5 lub 8, posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

2)    pkt 1 lit. b lub pkt 8, posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny 

pozostających na jego utrzymaniu; 

3)   pkt 1 lit. a, posiada wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów nauki, 

utrzymania i powrotu; 

[4)   pkt 1-3, 5 lub 8, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

5)    pkt 2 lub 5, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie.] 

<4) pkt 1, 3, 5 lub 8, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

5) pkt 5, ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utrzymanie.> 

4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia, o którym 

mowa w art. 186 ust. 1 lub art. 187, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

pkt 2, stosuje się przepisy art. 114 ust. 2. 

5. Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony 

również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny 

obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

[6. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na pokrycie 

kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 3 pkt 3, jest wyższa niż wysokość dochodu 

uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej określonych w ustawie z 

dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego 

członka rodziny pozostającego na jego utrzymaniu.] 

<6. Wysokość miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na 

pokrycie kosztów utrzymania, o których mowa w ust. 1a pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, jest 

wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy 

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

odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny pozostającego na jego 

utrzymaniu.> 
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Art. 190. 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności cudzoziemcowi udziela się na 

okres: 

1)   ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, któremu 

cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne 

okoliczności towarzyszy lub z którym zamierza się połączyć - w przypadku, o którym 

mowa w art. 186 ust. 1 pkt 4; 

2)   nauki lub szkolenia zawodowego, nie na dłużej jednak niż na okres 1 roku - w przypadku, 

o którym mowa w art. 187 pkt 1; 

[3)   1 roku - jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów, w przypadku, o którym 

mowa w art. 187 pkt 2.] 

<3) 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów lub prowadzenia 

badań naukowych lub prac rozwojowych, w przypadku, o którym mowa w art. 186 

ust. 1 pkt 6 i 7.> 

<Art. 190a. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne 

okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 lub 7, gdy cudzoziemiec w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

1) posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielone w celu 

wykonywania pracy w charakterze pracownika odbywającego staż lub 

2) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 127, lub posiada takie 

zezwolenie.> 

Art. 191. 

1. Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne 

okoliczności nie stosuje się przepisów: 

1)   art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 2 lub art. 187 

pkt 4; 

2)   art. 100 ust. 1 pkt 8 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli 

cudzoziemiec ubiega się o udzielenie mu kolejnego zezwolenia; 

[3)   art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4;] 

<3) art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 6 

lub 7;> 
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4)   art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 6-9 w przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 

5 lub art. 187 pkt 6 lub 7. 

2. Cudzoziemcowi, który osiągnął pełnoletność w trakcie pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy 

ze względu na inne okoliczności w ciągu 1 roku od dnia, w którym osiągnął pełnoletność, 

nie można odmówić udzielenia tego zezwolenia, gdy przemawia za tym szczególnie 

ważny interes cudzoziemca, a wyłączną podstawą odmowy byłby jego nielegalny pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 192. 

1. Zezwolenia udzielonego ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 

3 lub 4, nie cofa się cudzoziemcowi, gdy podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie. 

2. Zezwolenie udzielone ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 

lub art. 187 pkt 6 lub 7, cofa się cudzoziemcowi w przypadkach, o których mowa w art. 

100 ust. 1 pkt 4 lub 5 lub art. 101 pkt 1. 

<3. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o których mowa w 

art. 186 ust. 1 pkt 6 lub 7, cofa się cudzoziemcowi w przypadkach, o których mowa w 

art. 100 ust. 1 pkt 2, 4 lub 8 lub art. 101 pkt 1 lub 2.> 

 

[Art. 194. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, 

który zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub kontynuować naukę, 

dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie kosztów 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do 

państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając zróżnicowanie 

wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego cudzoziemiec przybył; 

2)   dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, o których 

mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca 

oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 188 ust. 3 pkt 3, zgodnie z prawem, 

uwzględniając potrzebę skutecznej weryfikacji możliwości uzyskania tych środków.] 
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<Art. 194. 

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) minimalną wysokość środków finansowych, jakie będzie musiał posiadać 

cudzoziemiec, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 lub 7 lub art. 187 pkt 1 lit. a, 

dla siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, na pokrycie 

kosztów podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów 

tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, uwzględniając 

zróżnicowanie wysokości tych środków w zależności od państwa, z którego 

cudzoziemiec przybył; 

2) dokumenty mogące potwierdzić możliwość uzyskania środków finansowych, 

o których mowa w pkt 1, oraz środków finansowych na pokrycie kosztów 

utrzymania cudzoziemca oraz członków jego rodziny, o których mowa w art. 188 ust. 

1a pkt 3 lub ust. 3 pkt 3, zgodnie z prawem, uwzględniając potrzebę skutecznej 

weryfikacji możliwości uzyskania tych środków.> 

 

Art. 196. 

1. Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt stały, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia: 

1)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  nielegalnie lub 

b)  na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, o którym 

mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

c)  na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1, lub 

d)  na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub 

2)   jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 

cudzoziemców lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu 

opuszczania kraju, lub 

3)   odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub 

4)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do 

powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej 

sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub 
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5)   jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o 

których mowa w art. 299 ust. 6, lub 

6)   przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej [,] <.> [lub] 

7)   (uchylony). 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-5 nie stosuje się do cudzoziemca, któremu udzielono azylu w 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. a nie stosuje się do urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały 

lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, oraz do dziecka obywatela 

polskiego, które pozostaje pod władzą rodzicielską tego obywatela. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 lit. c nie stosuje się do cudzoziemców, o których mowa w art. 195 ust. 

1 pkt 3. 

5. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, gdy przy składaniu 

wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia albo w terminie, o którym mowa w art. 203 ust. 

5, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu. 

 

Art. 211. 

1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na czas 

nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1)   posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2)   posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego. 

2. Cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jeżeli spełnia 

wymogi, o których mowa w art. 114 ust. 2, i spełniał je: 
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1)   w ciągu 2 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku - w przypadku, o którym mowa w art. 212 ust. 1 pkt 1; 

2)   w ciągu 3 lat pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku - w pozostałych przypadkach. 

3. Znajomość języka polskiego, o której mowa w ust. 1 pkt 3, potwierdza się jednym z 

następujących dokumentów: 

1)   urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego, o którym mowa w art. 11a 

ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 

1669), na poziomie biegłości językowej co najmniej B1; 

2)   świadectwem ukończenia w Rzeczypospolitej Polskiej szkoły w rozumieniu art. 2 pkt 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 

1000, 1290 i 1669) lub uczelni w rozumieniu [art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 

2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, z późn. zm.)] 

<ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce> z 

wykładowym językiem polskim; 

3)   świadectwem ukończenia szkoły lub uczelni z wykładowym językiem polskim za 

granicą, odpowiadającej szkole lub uczelni w rozumieniu, odpowiednio, art. 2 pkt 2 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub [art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z 

dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym] <ustawy z dnia 20 lipca 2018 

r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce>. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, który do dnia złożenia 

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nie ukończył 

16. roku życia. 

Art. 213. 

1. Cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego 

zezwolenia: 

1)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  nielegalnie lub 

b)  na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, o którym 

mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, lub 

c)  w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego, lub 
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d)  w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

e)  w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na 

pobyt tolerowany, azylu lub ochrony czasowej, lub 

f)   w związku z ubieganiem się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub udzielenie 

azylu, lub 

g)  na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub 

art. 181 ust. 1, lub 

h)  na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego, lub 

2)   jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego 

świadczenia usług lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne, lub 

3)   jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 

cudzoziemców lub jest wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci 

zakazu opuszczania kraju, lub 

4)   odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub 

5)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po tym, jak został zobowiązany do 

powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej 

sprawie, także w przypadku przedłużenia tego terminu, lub 

6)   jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o 

których mowa w art. 299 ust. 6, lub 

7)   przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej [,] <.> [lub] 

8)   (uchylony). 

2. Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1, cudzoziemcowi odmawia się wszczęcia 

postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

UE, gdy przy składaniu wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia albo w terminie, o 

którym mowa w art. 219 ust. 6, nie złożył odcisków linii papilarnych w celu wydania 

karty pobytu. 

Art. 244. 

1. W karcie pobytu umieszcza się: 

1)   imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców; 

2)   datę, miejsce i kraj urodzenia; 

3)   adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; 
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4)   informację o obywatelstwie; 

5)   informację o płci; 

6)   informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu; 

7)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) - w przypadku gdy został nadany; 

8)   informację o rodzaju udzielonego zezwolenia; 

[9)   adnotację "naukowiec" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 151;] 

<9) adnotację „naukowiec” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 151, a 

w przypadku gdy cudzoziemiec jest objęty unijnym programem lub programem 

wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem 

między przynajmniej dwiema uznanymi instytucjami szkolnictwa wyższego 

przewidującym mobilność wewnątrzunijną, także adnotację o tym programie lub 

porozumieniu;> 

<9a) adnotację „naukowiec – mobilność” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa 

w art. 151b; 

9b) adnotację „student” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 144, a w 

przypadku gdy cudzoziemiec jest objęty unijnym programem lub programem 

wielostronnym obejmującym środki w zakresie mobilności lub porozumieniem 

między przynajmniej dwiema uznanymi instytucjami szkolnictwa wyższego 

przewidującym mobilność wewnątrzunijną, także adnotację o tym programie lub 

porozumieniu; 

9c) adnotację „stażysta” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art.157a; 

9d) adnotację „wolontariusz” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa 

w art. 157g;> 

10)  adnotację "Niebieska Karta UE" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 

127; 

11)  adnotację "dostęp do rynku pracy" - w przypadku zezwolenia udzielonego 

cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę; 

11a)   adnotację "ICT" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1; 

11b)   adnotację "mobile ICT" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 

1; 
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12)  adnotację "Poprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE" - w przypadku zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu 

udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji; 

12a)   adnotację "praca sezonowa" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 

185a; 

13)  obraz linii papilarnych; 

14)  nazwę organu wydającego kartę; 

15)  datę wydania karty; 

16)  datę upływu okresu ważności karty; 

17)  fotografię cudzoziemca; 

18)  adnotację "ochrona międzynarodowa przyznana przez ... (wskazanie państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które ją przyznało) w dniu ... (data przyznania 

ochrony międzynarodowej)" - w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu przyznano ochronę 

międzynarodową. 

2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, karta pobytu może zawierać podpis 

cudzoziemca oraz zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub 

16. 

3. W karcie pobytu wydawanej osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest 

fizycznie niemożliwe, nie umieszcza się obrazu linii papilarnych. 

4. W karcie pobytu nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gdy 

cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 

miesiące. 

Art. 302. 

1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: 

1)   przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub 

innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu 

na nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane lub 

2)   nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego 

okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru 

Schengen, do którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym 

okresie 180 dni, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 
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3)   nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego 

okresu jego pobytu wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 180 dni, lub po 

wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej, lub 

4)    wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej 

przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na 

pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego 

do ewidencji oświadczeń, lub 

5)   podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym 

zakresie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6)   nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub 

zamieszkania albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł 

uzyskania takich środków finansowych, lub 

7)   obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8)   dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w ramach ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z 

wyłączeniem wizy upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i pobytu na tym terytorium, lub 

9)   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

10)  przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub 

11)  został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej na karę 

pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej 

wobec niego kary, lub 

12)  przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać, chyba 

że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 
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13)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do 

którego był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 

małego ruchu granicznego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

14)  dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowił 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub 

dla stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

lub 

15)  cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są 

niezgodne z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub 

16)   została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za 

niedopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej i cudzoziemiec: 

a)   nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie i przypadku, o których 

mowa w art. 299 ust. 6 pkt 1 lit. b, albo 

b)  przebywa w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument 

uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z niniejszej 

ustawy wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, jeżeli zostało wydane orzeczenie o ukaraniu sprawcy 

za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

4a. Przepisów ust. 1 pkt 4 lub 5 nie stosuje się, jeżeli przemawia za tym szczególnie ważny 

interes cudzoziemca. 

5. W postępowaniu w sprawie zobowiązania do powrotu cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 158 ust. 1 lub art. 159 ust. 1, lub 

cudzoziemca, do którego dołączył cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1, bierze się pod uwagę okres pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istnienie więzi kulturowych i 

społecznych z państwem pochodzenia. 
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[6. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku cudzoziemca, który przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o którym 

mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "ICT", wydanego 

przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i celem jego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni.] 

<6. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku cudzoziemca: 

1) który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, 

specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1; 

2) który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

korzystaniem z mobilności studenta na warunkach określonych w art. 149b ust. 

1; 

3) który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach 

określonych w art. 156b ust. 1; 

4) będącego członkiem rodziny naukowca, który przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej członka rodziny naukowca na warunkach określonych 

w art. 169a ust. 1.> 

Art. 337. 

1. Koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, ponosi cudzoziemiec. 

2. Zapraszający ponosi koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, w przypadku gdy 

cudzoziemiec, którego zaprosił, wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie, na który został zaproszony, i okoliczności uzasadniające zobowiązanie go do 

powrotu wystąpiły: 

1)   podczas pobytu cudzoziemca na tym terytorium w okresie objętym zaproszeniem albo 

2)   po upływie okresu objętego zaproszeniem, gdy cudzoziemcowi nie przedłużono wizy, 

nie uzyskał on zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub nie korzysta z ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
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udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i pozostał 

na tym terytorium. 

3. Podmiot powierzający wykonywanie pracy lub pełnienie określonej funkcji ponosi koszty, 

o których mowa w art. 336 ust. 1, w przypadku gdy cudzoziemcowi została wydana 

decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu w związku z okolicznością, o której 

mowa w art. 302 ust. 1 pkt 4. 

3a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, jeżeli wykonywanie pracy lub pełnienie funkcji 

zostało cudzoziemcowi powierzone przez kilka podmiotów, ponoszą one solidarnie 

koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1. 

4. Jeżeli cudzoziemcowi, który został zaproszony, została wydana decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu w związku z okolicznością, o której mowa w art. 302 ust. 1 pkt 

4, koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, ponosi podmiot powierzający wykonywanie 

pracy lub pełnienie określonej funkcji. 

[5. Jednostka naukowa, która przyjęła cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, 

ponosi koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, jeżeli decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu została wydana i wykonana ze środków publicznych przed 

upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu go w celu realizacji projektu 

badawczego, a podstawą wydania tej decyzji był pobyt cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy, jeżeli była wymagana, lub innego ważnego 

dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim.] 

<5. Jednostka naukowa, która przyjęła cudzoziemca w celu prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych, ponosi koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, 

jeżeli decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wydana i wykonana 

przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu go w celu 

prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, a podstawą wydania tej 

decyzji był pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej 

wizy, jeżeli była wymagana, lub innego ważnego dokumentu uprawniającego go do 

wjazdu na to terytorium i pobytu na nim.> 

<6. Organizator stażu ponosi koszty, o których mowa w art. 336 ust. 1, jeżeli decyzja o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu została wydana i wykonana przed upływem 6 

miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy dotyczącej odbywania stażu, a podstawą 

wydania tej decyzji był pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
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bez ważnej wizy, jeżeli była wymagana, lub innego ważnego dokumentu 

uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na nim.> 

 

Art. 428. 

1. W sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego prowadzi się w systemie informatycznym: 

1)   rejestry osób: 

a)  którym udzielono zezwolenia na wjazd, o którym mowa w art. 32 ust. 1, 

b)  zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy; 

2)   rejestry spraw dotyczących: 

a)  odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

c)  wiz, 

d)  zezwoleń na pobyt czasowy, 

e)  zezwoleń na pobyt stały, 

f)  zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

g)  wydania i wymiany polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca, 

h)  wydania tymczasowych polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, 

i)  wydania i wymiany polskich dokumentów podróży dla cudzoziemca, 

j)  zobowiązań do powrotu, 

k)  wydaleń z Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków 

ich rodzin, 

l)  wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydanej przez organ 

wydającego państwa członkowskiego, 

m)  zgód na pobyt ze względów humanitarnych i zgód na pobyt tolerowany, 

n)   przekazań do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, o 

których mowa w art. 303a [;] <,> 

<o sprzeciwów i zawiadomień dotyczących mobilności cudzoziemców;> 

3)   rejestr cudzoziemców, od których zostały pobrane odciski linii papilarnych w 

sytuacjach, o których mowa w art. 35 ust. 2, art. 324 pkt 1, art. 394 ust. 3 niniejszej 

ustawy lub art. 73a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin; 

4)   rejestr odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemców w sytuacjach, o 

których mowa w art. 35 ust. 2, art. 324 pkt 1, art. 394 ust. 3 niniejszej ustawy lub art. 

73a 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; 

5)   ewidencję zaproszeń; 

6)   rejestr pouczeń udzielonych cudzoziemcom posiadającym ważne zezwolenie na pobyt 

lub inne zezwolenie uprawniające do pobytu wydane przez inne państwo obszaru 

Schengen o obowiązku niezwłocznego wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na terytorium tego państwa obszaru Schengen; 

7)   rejestr wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170. 

2. Rejestry, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. l i pkt 6, mogą być prowadzone w 

systemie kartotecznym. 

Art. 429. 

1. Rejestry w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, ich pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego prowadzą następujące organy: 

1)   konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży 

Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej, wojewoda, minister właściwy do 

spraw zagranicznych i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w 

przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

2)   wojewoda i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku 

rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-g, i oraz k; 

3)   wojewoda, konsul i komendant placówki Straży Granicznej, Komendant Główny 

Straży Granicznej, Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku 

rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. h; 

4)   komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, 

każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 6; 

5)   Komendant Główny Straży Granicznej - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. l; 
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6)   komendant oddziału Straży Granicznej - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 1 lit. b; 

7)   komendant placówki Straży Granicznej i Komendant Główny Straży Granicznej, 

każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 

428 ust. 1 pkt 2 lit. a; 

8)   Komendant Główny Policji - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 

pkt 4; 

9)    komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej, 

Komendant Główny Straży Granicznej i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej 

właściwości - w przypadku rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. j oraz 

n; 

10)  konsul, komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży 

Granicznej, komendant wojewódzki lub komendant powiatowy (miejski) Policji, 

wojewoda, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym 

mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. b; 

11)  komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży Granicznej i Szef 

Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa 

w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. m; 

12)  komendant oddziału Straży Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, 

komendant wojewódzki Policji, komendant powiatowy (miejski) Policji, każdy w 

zakresie swojej właściwości - w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 

pkt 3; 

13)  minister właściwy do spraw wewnętrznych - w przypadku rejestru, o którym mowa w 

art. 428 ust. 1 pkt 7 [.] <;> 

<14) Szef Urzędu – w przypadku rejestru, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. 

o.> 

2. Ewidencję zaproszeń prowadzi wojewoda i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej 

właściwości. 

Art. 430. 

1. W rejestrach prowadzonych w sprawach z zakresu wjazdu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu na tym terytorium i wyjazdu z niego, o których mowa 

[w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. a-k oraz m i n] <w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. a–k oraz m–o>, a 

także w ewidencji zaproszeń przechowuje się informacje o wnioskach, postanowieniach, 
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decyzjach administracyjnych, orzeczeniach sądu oraz dane osobowe przetwarzane 

zgodnie z niniejszą ustawą, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w 

sprawach, których te rejestry i ewidencja dotyczą. 

2. W rejestrach, o których mowa [w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. b-k oraz m i n]  <w art. 428 ust. 

1 pkt 2 lit. b–k oraz m–o>, a także w ewidencji zaproszeń oprócz informacji i danych, o 

których mowa w ust. 1, przechowuje się: 

1)   w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. b, informacje o: 

a)  dacie wydania, numerze, serii oraz terminie upływu ważności zezwolenia na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

b)  utraconych, uszkodzonych lub zniszczonych zezwoleniach na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

c)  przebywaniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza strefą 

przygraniczną, w której - zgodnie z zezwoleniem - mógł przebywać, lub o 

przebywaniu na tym terytorium po upływie okresu, w którym był do tego 

uprawniony na podstawie zezwolenia, 

d)  decyzjach o unieważnieniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego 

ruchu granicznego, 

e)  grzywnach nałożonych na cudzoziemca za przebywanie: 

–  poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego mógł przebywać, lub 

–  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu określonego w 

zezwoleniu na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, 

f)  decyzjach o cofnięciu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego; 

2)   w rejestrach, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d-f; 

a)  informacje o dokumentach, na podstawie których została potwierdzona tożsamość 

cudzoziemca, 

b)  informacje o wydanej cudzoziemcowi karcie pobytu, o jej utracie, uszkodzeniu lub 

unieważnieniu, 

c)  obraz linii papilarnych cudzoziemca; 

3)   w rejestrach, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. g-i; 

a)  informacje o wydanym cudzoziemcowi: 

–  polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, 
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–  tymczasowym polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca, 

–  polskim dokumencie podróży dla cudzoziemca, 

b)  informacje o utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu dokumentów, o których 

mowa w lit. a, 

c)  dane cudzoziemca zawarte w dokumentach, o których mowa w lit. a; 

4)   w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. j, fotografię cudzoziemca oraz 

informacje o: 

a)  dniu opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  decyzjach w sprawie wysokości kosztów przymusowego wykonania decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu; 

5)   w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. k, informację o dniu 

opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. m: 

a)  informacje o wydanej cudzoziemcowi karcie pobytu, o jej utracie, uszkodzeniu lub 

unieważnieniu, 

b)  informacje o wydanym cudzoziemcowi dokumencie "zgoda na pobyt tolerowany", 

o jego utracie, uszkodzeniu lub unieważnieniu, 

c)  obraz linii papilarnych cudzoziemca; 

6a)   w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. n, fotografię cudzoziemca oraz 

informacje o: 

a)  dniu opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  decyzjach w sprawie wysokości kosztów wydania i przymusowego wykonania 

decyzji, o której mowa w art. 303a ust. 1; 

<6b) w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. o: 

a) informacje o zawiadomieniach jednostek przyjmujących mających siedziby 

w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej, jednostek 

prowadzących studia mających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i zawiadomieniach jednostek naukowych mających siedziby na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym informacje o planowanych 

okresach korzystania przez cudzoziemca z mobilności, 

b) informacje o dokumentach załączonych do zawiadomień, o których mowa 

w lit. a, 

c) informacje o decyzjach Szefa Urzędu o sprzeciwie;> 
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7)   w ewidencji zaproszeń informacje o zaproszeniu, w tym: 

a)  dane osobowe zapraszającego, 

b)  inne informacje umieszczone w zaproszeniu, 

c)  dane osobowe pełnomocnika ustanowionego do odbioru zaproszenia. 

3. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, przechowuje się dane osobowe 

cudzoziemców, którym udzielono zezwolenia na wjazd, o którym mowa w art. 32 ust. 1. 

4. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. b, przechowuje się dane 

cudzoziemców zatrzymanych w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do granicy. 

5. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. l, przechowuje się informację o dniu 

opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

6. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 3, przechowuje się: 

1)   następujące dane osobowe cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii papilarnych: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  obywatelstwo; 

2)   informacje o: 

a)  podstawie prawnej pobrania odcisków linii papilarnych, 

b)  stopniu służbowym osoby pobierającej odciski linii papilarnych oraz jej imieniu i 

nazwisku. 

7. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 4, przechowuje się: 

1)   obraz linii papilarnych cudzoziemca; 

2)   informację o podstawie prawnej pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca; 

3)   informację o dacie pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca; 

4)   informację o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu od cudzoziemca odcisków linii 

papilarnych za pomocą urządzenia do ich elektronicznego pobierania; 

5)   następujące dane osobowe cudzoziemca: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  obywatelstwo. 

8. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 6, przechowuje się dane cudzoziemców, 

którzy zostali pouczeni o obowiązku niezwłocznego wyjazdu z terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które 

udzieliło im zezwolenia na pobyt lub innego zezwolenia uprawniającego do pobytu. 
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9. W rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 7, przechowuje się: 

1)   następujące dane osobowe cudzoziemca, któremu zostało wydane zaświadczenie, o 

którym mowa w art. 170: 

a)  imię (imiona) i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  obywatelstwo, 

d)  płeć; 

2)   informację o organie, który wydał zaświadczenie, o którym mowa w art. 170; 

3)   informację o dacie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 170; 

4)    informacje o tym, że cudzoziemiec aktywnie, dobrowolnie i z własnej inicjatywy 

ponownie nawiązał kontakt z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o 

którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, lub o tym, że przekroczył lub 

usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, a także o dacie odnotowania 

informacji. 

Art. 449. 

1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu. 

2. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z: 

1)    rejestrów, o których mowa w [art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m i n] 

<art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a–k oraz m–o> , a także pkt 3 i 6, z wyjątkiem 

rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, prowadzonych przez konsula i 

ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2)   ewidencji zaproszeń; 

3)   wykazu; 

4)    rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz 

udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej; 

5)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu; 

6)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych i zgody na pobyt tolerowany; 

7)   rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej; 

8)    rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013; 

9)   rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
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10)  rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

11)  rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały 

obywatela Unii Europejskiej; 

12)  rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

13)  rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o: 

a)  wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

b)  udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, 

c)  uznanie za repatrianta; 

14)   ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które 

nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego 

lub źródła utrzymania; 

15)  centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 

16)  rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170; 

17)   centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a ust. 1; 

18)   rejestrów wniosków, wydanych decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie 

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o 

Karcie Polaka. 

Art. 465. 

1. Kto: 

1)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie posiadając do tego tytułu 

prawnego, 

2)   na żądanie uprawnionych organów nie okazuje dokumentów uprawniających go do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli są wymagane, 

3)   na żądanie uprawnionych organów nie okazuje środków finansowych albo dokumentu 

potwierdzającego możliwość uzyskania zgodnie z prawem takich środków, 

przeznaczonych na pokrycie kosztów: 

a)  utrzymania w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania, 

c)  tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które 

udzieli pozwolenia na wjazd, 

4)   uchyla się od obowiązku wymiany lub zwrotu karty pobytu, polskiego dokumentu 

podróży dla cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub 

dokumentu "zgoda na pobyt tolerowany", 
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5)   nie zawiadamia o utracie karty pobytu, polskiego dokumentu podróży dla 

cudzoziemca, polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca lub dokumentu "zgoda 

na pobyt tolerowany" w terminie 3 dni od dnia ich utraty, 

6)   nie wykonuje obowiązku opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

terminie wyznaczonym w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu lub w 

decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu, 

7)   nie wykonuje obowiązku zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu 

wskazanego w decyzji o przedłużeniu terminu dobrowolnego powrotu, 

8)   opuszcza miejsce zamieszkania wyznaczone mu w decyzji o przedłużeniu terminu 

dobrowolnego powrotu, 

9)   wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego i: 

a)  przebywa poza strefą przygraniczną, w ramach której posiadacz zezwolenia jest 

uprawniony do przemieszczania się, albo 

b)  nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu 

określonego w tym zezwoleniu 

- podlega karze grzywny. 

<1a. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 157a ust. 2, podlega karze 

grzywny od 200 zł do 2000 zł.> 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1 <i 1a>, następuje w trybie 

przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o 

wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467 i 1481). 

3. Wyrok nakazowy wydany w postępowaniu nakazowym jest natychmiast wykonalny. 

 

 

USTAWA z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-

weterynaryjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1479 oraz z 2018 r. poz. 1669) 

 

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 
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Polskiej, kwalifikacje do wykonywania zawodu lekarza weterynarii, kwalifikacje te 

uznaje się na zasadach określonych w ustawie. 

2. Obywatelom państw członkowskich, których kwalifikacje zostały uznane, prawo 

wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przysługuje na takich samych zasadach jak osobom, które uzyskały kwalifikacje do jego 

wykonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach państw członkowskich, rozumie się przez to 

także: 

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. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904); 

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, z późn. zm.); 

3)   cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 

4)   cudzoziemców 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; 

5)   obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

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 wydany 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; 
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[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.] 

<7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, 

art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach;> 

<8) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę 

krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie 

wolontariatu europejskiego; 

9) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 

warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

10) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach 

określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach.> 

 

 

USTAWA z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1496 oraz z 

2018 r. poz. 1669) 

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 państw 

członkowskich Unii Europejskiej, a także: 
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a)  obywateli polskich, którzy uzyskali kwalifikacje w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, 

b)  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. z 2014 r. poz. 1525, z 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904), 

c)  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, z późn. zm.), 

[d)  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,] 

<d) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 

151b ust. 1, art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach,> 

<da) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia 

studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją 

„student”, wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, wizę krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu 

udziału w programie wolontariatu europejskiego, 

db) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca 

na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, 

dc) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach 

określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach,> 

e)  cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, 

f)  cudzoziemców, którzy przybywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

przebywają na tym terytorium w celu połączenia się z rodziną i są członkami 
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rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

związku z nadaniem mu statusu uchodźcy lub udzieleniem mu ochrony 

uzupełniającej, 

g)  obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, 

h)  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 wydany 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. 

3)   cudzoziemiec - obywatela państwa innego niż państwo członkowskie Unii 

Europejskiej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o "tytule magistra farmacji" należy przez to rozumieć również 

"tytuł magistra uzyskany na kierunku farmacja". 

 

 

USTAWA z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 617, z późn. zm.) 

Art. 3. 

1. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o lekarzu bez bliższego określenia, rozumie się 

przez to również lekarza dentystę. 

1a. Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o recepcie, należy przez to rozumieć receptę w 

postaci elektronicznej albo w postaci papierowej. 

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. 
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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. z 2017 r. poz. 900); 

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. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. 

poz. 107 i 138); 

3)   cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 

4)   cudzoziemców, 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 przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

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 wydany 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; 

[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.] 

<7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, 
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art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach;> 

<8) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę 

krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie 

wolontariatu europejskiego; 

9) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 

warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 

10) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach 

określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach.> 

4. Ilekroć w ustawie jest mowa o elektronicznej karcie szkolenia specjalizacyjnego, zwanej 

dalej "EKS", rozumie się przez to elektroniczne odwzorowanie karty szkolenia 

specjalizacyjnego, której wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 16x ust. 1 pkt 

10 i ust. 2-4, stanowiące potwierdzenie realizacji programu specjalizacji i jego 

ukończenia. 

5. Konto w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych, o którym mowa 

w art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie 

zdrowia (Dz. U. z 2017 r. poz. 1845), zwanym dalej "SMK". zakłada w celu dokonywania 

czynności w tym systemie: 

1)   lekarz albo lekarz dentysta; 

2)   kierownik specjalizacji. 

6. Warunkiem dokonywania przez osoby określone w ust. 5 czynności za pomocą SMK jest 

uwierzytelnienie osoby, która konto założyła, i weryfikacja uprawnień tej osoby. 

7. Uwierzytelnienia, o którym mowa w ust. 6, dokonuje się na podstawie wniosku o nadanie 

uprawnień, przez: 
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1)   
(2)

 podpisanie kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w 

rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570) lub 

2)   potwierdzenie przez właściwą okręgową izbę lekarską lub Naczelną Izbę Lekarską 

tożsamości osoby, która konto założyła. 

8. Weryfikacji uprawnień, o których mowa w ust. 6, dokonuje w stosunku do: 

1)   lekarza albo lekarza dentysty, o którym mowa w ust. 5 pkt 1, właściwa miejscowo 

okręgowa izba lekarska, a jeżeli nie jest możliwe ustalenie właściwej okręgowej izby 

lekarskiej - Naczelna Izba Lekarska; 

2)   kierownika specjalizacji - właściwa jednostka uprawniona do prowadzenia szkolenia 

specjalizacyjnego. 

 

 

USTAWA z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz 

inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 oraz z 2018 r. poz. 1669) 

 

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: 

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. z 2014 r. poz. 1525, 2015 r. poz. 1274 oraz z 2016 r. poz. 904); 

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, z późn. zm.); 

3)   cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą; 
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4)   cudzoziemców 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; 

5)   obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

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 wydany 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; 

[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.] 

<7) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, 

art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach;> 

<8) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę 

krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie 

wolontariatu europejskiego; 

9) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 

warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach; 
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10) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach 

określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach.> 

 

 

USTAWA z dnia dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1952, z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

2. Świadczenia rodzinne przysługują: 

1)   obywatelom polskim; 

2)   cudzoziemcom: 

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o 

zabezpieczeniu społecznym, 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)   posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem 

obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium 

państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli państw 

trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli 

państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, 

[e)   przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 
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–  zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 

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

–  dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 

15.06.2002, str. 1, z późn. zm.) - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, 

t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, gdy celem ich pobytu na tym terytorium jest 

wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 90 dni w okresie 180 dni 

- jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami rodzin, z 

wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na okres 

nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o 

zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.] 

<e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 

lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych 

w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami 

rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na 

okres nieprzekraczający 9 miesięcy, chyba że przepisy o koordynacji 

systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,> 

<f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub 

art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
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– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, 

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 

warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach 

− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, chyba że 

przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne 

umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.> 

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują 

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.) 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 

1)   pełnego i produktywnego zatrudnienia; 

2)   rozwoju zasobów ludzkich; 

3)   osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

4)   wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 

5)   zwiększania mobilności na rynku pracy. 

3. Ustawa ma zastosowanie do: 

1)   obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych; 



- 155 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

2)   cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

b)  obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 

Europejskiej, 

c)  obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, 

d)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

e)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 

f)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 

[g)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 lub 

art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771), 

h)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, 

art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,] 

<g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 

186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. …), 

h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 

ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 161b ust. 1, art. 

176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 i 7 lub art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, lub posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją 
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„student”, lub wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych,> 

ha)  
(2)

 posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 

albo 1a albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

hb)   posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym mowa 

w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 185a ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo przebywających na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem 

wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, 

i)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

j)  korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

k)  ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na 

podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 51, 107 i 

650), 

l)  którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)    cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a-c, jako członkowie rodziny w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 

oraz z 2018 r. poz. 650); 

3a)   cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. d, i, j 

oraz l; 

4)   cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na 

pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 



- 157 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w 

dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli 

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy; 

5)   cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4. 

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 

przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lit. a-g, i, j, l oraz pkt 3 i 4. 

5. Na zasadach określonych w ustawie osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha, 

przysługują zasiłki, o których mowa w rozdziale 15. 

6. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, 

mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w 

art. 41-42a. 

7. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. hb, mogą 

korzystać z usług rynku pracy dotyczących pracy sezonowej w rozumieniu art. 88 ust. 2, z 

wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w art. 41-42a. 

 

Art. 87. 

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli: 

1)   posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4a)  posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

5)   posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 
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6a)   posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 

czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

8)   jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do 

Unii Europejskiej; 

9)   jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi; 

10)   towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa 

w pkt 7-9, jako członek rodziny w rozumieniu 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; 

11)   jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 900); 

11a)  
(20)

 posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 lub 1a, 

art. 126, art. 127, art. 139a ust. 1, art. 139o ust. 1 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na warunkach określonych w tym zezwoleniu; 

[11b)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie dokumentu 

pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 

1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów 

pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z 

późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 6, str. 3, z późn. zm.), z 

adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, i 

celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w 

charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego 

staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 

13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przez okres nieprzekraczający 

90 dni w okresie 180 dni;] 
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<11b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z 

mobilności krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;> 

<11c) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z 

mobilności krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b 

ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

11d) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z 

mobilności studenta na warunkach określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;> 

12)  posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 

ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

b)  na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży 

odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

ca)   na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, określającego status członka rodziny członka misji 

dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego albo innej osoby 

zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 

zwyczajów międzynarodowych, pozostającego z tą osobą we wspólnocie 

domowej, jeżeli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem obcym zostały 

zawarte umowa lub porozumienie międzynarodowe w sprawie wykonywania 

działalności zarobkowej przez członków rodzin członków personelu misji 

dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub 

d)  na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub 
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e)  na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru 

Schengen, lub 

f)  w ramach ruchu bezwizowego; 

13)   przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz: 

a)  bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przebywał na tym terytorium na podstawie tego 

zezwolenia i kontynuuje wykonywanie pracy, do której był uprawniony na jego 

podstawie, 

b)  wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub 

pracownika odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach, na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139o ust. 1 tej 

ustawy, na warunkach określonych w tym wniosku [.] <;> 

<c) prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w jednostce naukowej 

mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej przez 

ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów art. 151 

ust. 4–5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i złożył wniosek o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151b ust. 1 tej 

ustawy, na warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 151b ust. 

1 pkt 2 tej ustawy.> 

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: 

[1)   posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 

ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;] 

<1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b 

ust. 1, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4 

lub 7 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub posiadający wizę 

krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych;> 
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2)   będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 

ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; 

3)   będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub 

cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie 

na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

[4)   posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach;] 

<4 posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 lub art. 161b ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;> 

5)   przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 

2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na 

podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza 

złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z 

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; 

6)   posiadający ważną Kartę Polaka; 

7)    (uchylony); 

8)   uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego 

państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają 

wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia. 

3. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem 

państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, który 

wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 9 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca 
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wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. 

4. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem 

państwa innego, niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, 

wykonującego pracę w zawodach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 

90 ust. 11 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli 

powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. 

 

 

USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 

123, z późn. zm.) 

Art. 3. 

Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   prawie wykonywania zawodu - należy przez to rozumieć odpowiednio prawo 

wykonywania zawodu pielęgniarki lub prawo wykonywania zawodu położnej; 

2)   państwie członkowskim Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć również państwo 

członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronę umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederację Szwajcarską; 

3)   obywatelach państw członkowskich Unii Europejskiej - należy przez to rozumieć 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

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

Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej, 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. z 2017 r. poz. 900), 

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. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 

r. poz. 60, 858 i 1543), 
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c)  cudzoziemców 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)  cudzoziemców, którym nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, 

e)  obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

f)  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 wydany 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, 

[g)  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;] 

<g obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, 

art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach,> 

<h) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę 

krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie 

wolontariatu europejskiego, 

i) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 
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warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

j) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach 

określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach;> 

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. z 2016 r. poz. 

1638, 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 2110). 

 

 

USTAWA z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 

nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272) 

 

Art. 2. 

1. Przepisy ustawy stosuje się do: 

1)   obywateli polskich, 

2)   obywateli państw członkowskich, 

3)   członków rodzin obywateli polskich lub obywateli państw członkowskich, 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. z 2017 r. poz. 900 

oraz z 2018 r. poz. 650), 

4)   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. z 2018 r. poz. 2094), 

5)   cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub objętych ochroną uzupełniającą, 

6)   cudzoziemców, 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, 

7)   obywateli państw trzecich, którzy ubiegają się o przyjęcie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
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kwalifikacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, 

8)   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 wydany 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, 

[9)   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 

-   posiadających kwalifikacje zawodowe, o których mowa w art. 1 pkt 1.] 

<9) obywateli państw trzecich posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, 

art. 157a ust. 1 lub art. 157g ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach,> 

<10) obywateli państw trzecich posiadających wizę krajową w celu odbycia studiów 

pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, z adnotacją „student”, 

wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, wizę 

krajową w celu odbycia stażu lub wizę krajową w celu udziału w programie 

wolontariatu europejskiego, 

11) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 

warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, 

12) obywateli państw trzecich przebywających na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta na warunkach 

określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach> 
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2. W zakresie, o którym mowa w art. 1 pkt 3, przepisy ustawy stosuje się również do 

obywateli polskich posiadających kwalifikacje zawodowe do wykonywania zawodów 

regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych, 

nabyte w Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2134 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 60) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 

przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 

1)   obywatelom polskim; 

2)   cudzoziemcom: 

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego, 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów 

międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia 

na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w 

art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107, 138, 771 i 1669), jeżeli zamieszkują z 

członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

d)   posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na 

terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, 

obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej 

oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 

podstawie wizy, 

[e)   przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie: 
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–  zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a ust. 1 lub 139o ust. 1 

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

–  dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady 

(WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór 

dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 

15.06.2002, str. 1, z późn. zm. - Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, 

t. 6, str. 3, z późn. zm.), z adnotacją "ICT", wydanego przez inne państwo 

członkowskie Unii Europejskiej, i gdy celem ich pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w charakterze pracownika kadry 

kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach przez okres nieprzekraczający 90 dni w 

okresie 180 dni 

- jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, 

chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią 

inaczej]. 

<e) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139a 

ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, lub 

– w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej pracownika 

kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach 

określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

– jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z członkami 

rodzin, z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt i pracę 

na okres nieprzekraczający dziewięciu miesięcy, chyba że przepisy o 

koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy 

międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej,> 
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<f) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

– na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151 lub 

art. 151b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

– na podstawie wizy krajowej w celu prowadzenia badań naukowych lub 

prac rozwojowych, 

− w związku z korzystaniem z mobilności krótkoterminowej naukowca na 

warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach 

− z wyłączeniem cudzoziemców, którym zezwolono na pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, 

chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub 

dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej.> 

3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, 

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają 

otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

 

USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 

1668, 2024 i 2245) 

Art. 324. 

1. Cudzoziemiec może być zwolniony z opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 2, 3 i 5 

oraz art. 163 ust. 2, na zasadach określonych w umowie między uczelniami albo umowie 

międzynarodowej. Zwolnienie cudzoziemca z tych opłat może nastąpić również na 

podstawie: 

1)   decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN lub dyrektora instytutu 

badawczego; 

2)   decyzji ministra lub decyzji dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów. 

2. Opłat, o których mowa w art. 79 ust. 1 pkt 5, nie pobiera się od: 

1)   cudzoziemca - obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
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Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków 

ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej; 

3)   cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 

oraz z 2018 r. poz. 107, 138 i 771); 

4)   cudzoziemca, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo 

korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5)   cudzoziemca - posiadacza certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego 

jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o 

języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości 

językowej C1; 

6)   posiadacza Karty Polaka lub osoby, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia 

polskiego pochodzenia; 

7)   cudzoziemca będącego małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela 

Rzeczypospolitej Polskiej, mieszkającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [.] 

<;> 

<8) cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku 

z okolicznościami, o których mowa w art. 151 ust. 1 lub art. 151b ust. 1 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub przebywającego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 tej 

ustawy lub posiadającego wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych 

lub prac rozwojowych.> 

3. Cudzoziemiec niewymieniony w[ ust. 2 pkt 2-7] <ust. 2 pkt 2–8> nie może ubiegać się o 

stypendium socjalne, o którym mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1, oraz o kredyt studencki, o 

którym mowa w art. 98 ust. 1. 

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1, uważa się osoby wymienione w 

art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 
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Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 900 oraz z 2018 r. poz. 650). 

 

Art. 344. 

1. Wykaz studentów obejmuje: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 

3)   obywatelstwo; 

4)   w przypadku cudzoziemców: 

a)  nazwę państwa urodzenia, 

b)  informacje o przyjęciu na studia i ich odbywaniu, 

c)  informacje o posiadaniu Karty Polaka; 

5)   rok urodzenia; 

6)   płeć; 

7)   miejsce zamieszkania przed rozpoczęciem studiów: wieś lub miasto; 

8)   liczbę punktów ECTS uzyskanych przez studenta na studiach na każdym kierunku, 

poziomie i profilu; 

9)   liczbę punktów ECTS, która w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się została 

zaliczona studentowi do danego programu studiów na określonym kierunku, poziomie 

i profilu; 

10)  rodzaj przyznanych świadczeń, o których mowa w art. 86 ust. 1 pkt 1-4; 

11)  informację o przyznaniu stypendium ministra; 

12)  numer dyplomu ukończenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu; 

13)  datę rozpoczęcia studiów, datę ich ukończenia i nazwę uzyskanego tytułu 

zawodowego albo datę skreślenia z listy studentów. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym 

zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy oraz rektorzy uczelni prowadzonych 

przez kościoły i inne związki wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki 

z budżetu państwa. 

3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje: 

1)   ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, PKA oraz NAWA; 
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2)   rektorom oraz rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki 

wyznaniowe otrzymujących subwencje, dotacje i inne środki z budżetu państwa - w 

zakresie danych dotyczących studentów kształcących się w kierowanych przez nich 

uczelniach; 

3)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a)  umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń 

rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów (Dz. U. z 2018 r. poz. 554, 650, 1000 i 1544), 

b)  monitorowania sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów 

- w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13; 

4)   wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty Dużej 

Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2 i 13; 

<4a) wojewodom – w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub 

cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy – w zakresie danych, o których mowa w 

ust. 1; 

4b) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców – w celu prowadzenia postępowań 

w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie 

sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68–71 tej ustawy 

– w zakresie danych, o których mowa w ust. 1; 

4c) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów 

Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej – w celu 

realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z 

dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365, 

z późn. zm)) – w zakresie danych, o których mowa w ust. 1;> 

5)   innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią. 

4. Danych osobowych objętych wykazem nie udostępnia się. 

5. Wykaz nie obejmuje studentów uczelni wojskowych będących żołnierzami. 

 

Art. 345. 
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1. Wykaz osób ubiegających się o stopień doktora obejmuje: 

1)   imiona i nazwisko; 

2)   numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer dokumentu potwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało; 

3)   elektroniczny identyfikator naukowca zgodny z międzynarodowymi standardami; 

4)   obywatelstwo; 

5)   informację o trybie przygotowywania rozprawy doktorskiej, o którym mowa w art. 

197; 

6)   informację o szkole doktorskiej - w przypadku doktorantów; 

7)   w przypadku cudzoziemców: 

a)  nazwę państwa urodzenia, 

b)  informacje o przyjęciu do szkoły doktorskiej i odbywaniu w niej kształcenia, 

c)  informacje o posiadaniu Karty Polaka; 

8)   rok urodzenia; 

9)   płeć; 

10)  informację o wysokości stypendium doktoranckiego; 

11)  informację o zwiększeniu stypendium doktoranckiego, o którym mowa w art. 209 ust. 

7; 

12)  dyscyplinę lub dyscypliny albo dziedzinę, w których jest przygotowywana rozprawa 

doktorska; 

13)  informacje o nadaniu stopnia doktora; 

14)  datę rozpoczęcia kształcenia w szkole doktorskiej, datę i okres zawieszenia, datę 

ukończenia kształcenia w szkole doktorskiej albo datę skreślenia z listy doktorantów; 

15)  informacje o ocenie śródokresowej; 

16)  informacje o osiągnięciach naukowych i artystycznych; 

17)  imiona i nazwisko promotora oraz numer PESEL, a w przypadku jego braku - numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które go wydało, oraz 

miejsce zatrudnienia; 

18)  informację o zatrudnieniu, o którym mowa w art. 209 ust. 10 pkt 1 i 2. 

2. Dane, o których mowa w ust. 1 oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 353 w tym 

zakresie, wprowadzają do Systemu POL-on rektorzy, rektorzy uczelni prowadzonych 

przez kościoły i inne związki wyznaniowe, dyrektorzy instytutów PAN, dyrektorzy 

instytutów badawczych oraz dyrektorzy instytutów międzynarodowych. 
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3. Dostęp do danych zawartych w wykazie przysługuje: 

1)   ministrowi, ministrom nadzorującym uczelnie, RDN, KEN, NAWA, NCN, NCBiR 

oraz Prezesowi PAN; 

2)   rektorom, rektorom uczelni prowadzonych przez kościoły i inne związki wyznaniowe, 

dyrektorom instytutów PAN, dyrektorom instytutów badawczych oraz dyrektorom 

instytutów międzynarodowych - w zakresie danych dotyczących osób ubiegających 

się o stopień doktora w kierowanych przez nich jednostkach; 

3)   ministrowi właściwemu do spraw rodziny w celu: 

a)  umożliwienia organom właściwym i wojewodom weryfikacji prawa do świadczeń 

rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, o których 

mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do 

alimentów, 

b)  monitorowania sposobu realizacji świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z 

funduszu alimentacyjnego przez organy właściwe lub wojewodów 

- w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14; 

4)   wójtom, burmistrzom i prezydentom miast w celu weryfikacji prawa do Karty Dużej 

Rodziny - w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 6 i 14; 

<4a) wojewodom – w celu prowadzenia postępowań w sprawie udzielenia lub 

cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy – w zakresie danych, o których mowa w 

ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–11, 13, 14 i 18; 

4b) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców – w celu prowadzenia postępowań 

w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, w sprawie 

sprzeciwu, w przypadku, o którym mowa w art. 149b ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i konsultacji zgodnie z art. 68–71 tej ustawy 

– w zakresie danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–11, 13, 14 i 18; 

4c) Komendantowi Głównemu Straży Granicznej oraz komendantom oddziałów 

Straży Granicznej i komendantom placówek Straży Granicznej – w celu 

realizacji ich zadań, w szczególności określonych w art. 1 ust. 2 pkt 2a ustawy z 

dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej – w zakresie danych, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 6–11, 13, 14 i 18;> 

5)   innym podmiotom, jeżeli inne ustawy tak stanowią. 

4. Danych osobowych objętych wykazem nie udostępnia się. 
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5. Wykaz nie obejmuje osób będących żołnierzami. 

 


