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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 września 2020 r. 

 

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

 
(druk nr 213) 

 
 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) 

 

Art. 5. 

1. Do postępowań w sprawach uregulowanych w ustawie, należących do właściwości 

konsulów, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2141 oraz z 2019 r. poz. 60 i 1687), o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

[2. W zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do wydawania, cofania lub 

unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosuje się 

przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 

lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy), zwanego 

dalej "Wspólnotowym Kodeksem Wizowym".] 

<2. W zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do wydawania, cofania lub 

unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu 

pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami 

stosuje się przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 

810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy 

(kodeks wizowy), zwanego dalej „Wspólnotowym Kodeksem Wizowym”, z 

wyłączeniem art. 9 ust. 2 zdanie drugie tego rozporządzenia.> 

 

<Art. 15a. 

 1. Pracownikowi zatrudnionemu w: 

1) Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, zwanym dalej „Urzędem”, 

2) urzędzie wojewódzkim, 
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3) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

4) Komendzie Głównej Straży Granicznej, 

5) komendzie oddziału Straży Granicznej, 

6) placówce Straży Granicznej 

– obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach 

uregulowanych w ustawie, określone w przepisach działu II Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów 

załatwienia spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności 

kancelaryjnych, a także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o 

którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza 

się po sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby 

na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a 

także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa 

w ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska 

związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu 

pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu 

postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, 

zostaje ono cofnięte.> 

Art. 19. 

1. Informację o naborze na stanowisko Szefa Urzędu upublicznia się w ogłoszeniu 

umieszczonym w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie [Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców, zwanego dalej "Urzędem"] <Urzędu>, oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. 

2. Ogłoszenie zawiera: 

1)   nazwę i adres Urzędu; 

2)   określenie stanowiska; 

3)   wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z przepisów prawa; 
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4)   zakres zadań wykonywanych na stanowisku; 

5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

4. Nabór na stanowisko Szefa Urzędu przeprowadza zespół powołany przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 

doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. 

5. W toku naboru ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do 

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz 

kompetencje kierownicze. 

6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych może być dokonana na zlecenie zespołu przez 

osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do 

dokonania tej oceny. 

7. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 6, są obowiązani zachować w tajemnicy 

informacje dotyczące osób ubiegających się o stanowisko, uzyskane w trakcie naboru. 

8. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 

9. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Urzędu; 

2)   skład zespołu; 

3)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 

4)   imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych 

według poziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze; 

5)   informację o zastosowanych metodach i technikach naboru; 

6)   uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewyłonienia kandydata. 

10. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Urzędu do Spraw Cudzoziemców i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

11. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Urzędu; 
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2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór; 

3)   imiona i nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny albo 

informację o niewyłonieniu kandydata. 

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

 

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 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 

lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie 

ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego 

pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 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, 
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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 

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. 

<1b. Podróżne ubezpieczenie medyczne, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, wystawia 

ubezpieczyciel zapewniający całodobową usługę centrum alarmowego umożliwiającą 

zgłoszenie zdarzenia podlegającego odpowiedzialności ubezpieczyciela: 

1) mający siedzibę lub oddział w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1252) w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim 

Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o 

Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej albo 

2) niemający siedziby lub oddziału w rozumieniu art. 3 pkt 4 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 

zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w Rzeczypospolitej Polskiej, państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony 

umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 

który spełnia dodatkowo następujące warunki:  
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a) publikuje wyniki audytu działalności wykonanego przez uznany 

międzynarodowy podmiot audytowy wskazujące na rzeczywistą możliwość 

zaspokajania roszczeń wobec ubezpieczyciela przysługujących podmiotom 

udzielającym świadczeń zdrowotnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,  

b) co najmniej w okresach półrocznych publikuje dane na temat sumy zebranych 

składek oraz wielkości wypłat w danym rodzaju ubezpieczeń.> 

[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 

g)  wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub 
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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. 

<6. Minister właściwy do spraw zagranicznych publikuje i aktualizuje na stronie 

internetowej urzędu obsługującego tego ministra informację o ubezpieczycielach i 

oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b.> 

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

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

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: 
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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; 

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 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 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. 53. 

<1.> Zapraszający ubiegający się o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń składa: 

1)   wypełniony formularz wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń; 

2)   dokumenty potwierdzające możliwość pokrycia kosztów związanych z pobytem 

cudzoziemca, w tym kosztów zakwaterowania i wyżywienia, pokrycia kosztów 

podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu 

do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd; 
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3)   dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu mieszkalnego, jeżeli jako miejsce 

zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca został wskazany lokal mieszkalny 

zapraszającego, albo dokument potwierdzający możliwość zapewnienia 

cudzoziemcowi zakwaterowania w innym miejscu. 

<2. Obowiązek potwierdzenia możliwości pokrycia kosztów podróży powrotnej 

zapraszanego cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2, uważa się za spełniony, także gdy zapraszający wykaże, że 

cudzoziemiec ma bilet powrotny do państwa pochodzenia lub zamieszkania.> 

 

Art. 54. 

W zaproszeniu umieszcza się: 

1)   imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, adres zamieszkania, 

numer telefonu, rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości zapraszającego, a w 

przypadku gdy zapraszającym jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej - firmę albo nazwę, numer REGON, adres siedziby i 

numer telefonu kontaktowego; 

2)   imię (imiona), nazwisko, datę i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo, adres 

zamieszkania, serię i numer dokumentu podróży zapraszanego cudzoziemca oraz stopień 

pokrewieństwa z zapraszającym; 

3)   informację o zobowiązaniu się zapraszającego do pokrycia kosztów, o których mowa w 

art. 51 ust. 2 pkt 3; 

4)   adres miejsca zakwaterowania zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

5)   określenie okresu, na który zapraszający zaprasza cudzoziemca, wyrażone datami; 

6)   określenie celu pobytu zapraszanego cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

7)   nazwę organu, który wpisał zaproszenie do ewidencji zaproszeń; 

8)   datę i numer wpisu zaproszenia do ewidencji zaproszeń; 

9)   okres ważności zaproszenia; 

10)  informację, czy zapraszający zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie w swoim lokalu 

mieszkalnym [.] <;> 
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<11) informacje o zasadach przetwarzania danych zapraszającego w Wizowym 

Systemie Informacyjnym, o których mowa w art. 37 ust. 1 rozporządzenia nr 

767/2008.> 

Art. 59. 

1. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ciągłego 

pobytu na nim lub do kilku pobytów na tym terytorium następujących po sobie, 

trwających łącznie dłużej niż 90 dni w okresie ważności wizy. 

2. Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej ustala 

się w granicach określonych w ust. 1 odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez 

cudzoziemca. 

[3. Okres ważności wizy krajowej rozpoczyna się nie później niż 3 miesiące od dnia jej 

wydania i nie przekracza 1 roku.] 

<3. Okres ważności wizy krajowej nie przekracza 1 roku.> 

 

Art. 60. 

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

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 się w szkole doktorskiej; 

10)  szkolenia zawodowego; 
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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; 

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 9, 13-13b i 18a-22 - może być wydana tylko jako wiza krajowa. 
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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 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. 

<6. Minister właściwy do spraw zagranicznych informuje Szefa Urzędu o: 

1) zawarciu porozumień o reprezentacji wizowej lub o ich wygaśnięciu najpóźniej 

20 dni przed ich wejściem w życie lub wygaśnięciem; 

2) wprowadzeniu lub zniesieniu wymogu przewidzianego w art. 22 ust. 1 oraz 

art. 31 ust. 1 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego nie później niż 25 dni przed 

rozpoczęciem jego stosowania.> 
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Art. 65. 

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

poniższych przesłanek: 

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 
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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: 

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

1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), zwanej dalej 

"Kodeksem karnym", 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)   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 



- 17 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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 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. 

Art. 66. 

1. Wizę krajową wydaje albo odmawia jej wydania konsul. 

2. Wizę Schengen wydaje na granicy lub odmawia jej wydania komendant placówki Straży 

Granicznej. 

3. Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca, składany przez niego na formularzu. 
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3a. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 24 i 24a, wydaje się niezwłocznie, z 

zastrzeżeniem przepisów art. 67. 

4. Wizę krajową wydaje członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa 

obcego lub innej osobie zrównanej z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a 

także członkom ich rodzin, lub odmawia im jej wydania: 

1)   minister właściwy do spraw zagranicznych albo 

2)   konsul. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę krajową, o której mowa w ust. 4, 

na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji 

dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy. 

[6. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 6, wydaje lub odmawia jej 

wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w 

przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - konsul, którego siedziba znajduje się w 

danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego 

zamieszkania. 

7. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, wydaje lub odmawia jej 

wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w 

przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - konsul, którego siedziba znajduje się w 

danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego 

zamieszkania.] 

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: 
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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.] 

<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 wniosek o wydanie wizy 

Schengen złożył obywatel państwa trzeciego, w stosunku do którego istnieje wymóg 

zasięgnięcia opinii polskich organów przy rozpatrywaniu tego wniosku.> 

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 
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zagranicznych lub inny organ, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, przekazują Szefowi 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. 74a. 

1. Wizę krajową wydaje się albo odmawia się jej wydania w terminie 15 dni od dnia 

złożenia wniosku w tej sprawie, chyba że wniosek został uznany za niedopuszczalny. 

2. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy konsul zwraca się do Szefa 

Urzędu o przekazanie informacji, czy zachodzą okoliczności uzasadniające odmowę 

wydania cudzoziemcowi wizy krajowej, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 5 lub 8, 

termin, o którym mowa w ust. 1, może być przedłużony do 60 dni. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie ma zastosowania do wydania wizy krajowej, 

o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 18a i 21.> 

 

Art. 75. 

1. Odmowa wydania wizy krajowej następuje w drodze decyzji. 

[2. Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu.] 

<2. Decyzję o odmowie wydania wizy krajowej wydaje się na formularzu. Decyzja 

wydana na formularzu zawiera: 

1) oznaczenie konsula; 

2) oznaczenie strony; 

3) rozstrzygnięcie; 

4) podstawę prawną odmowy; 

5) określenie powodów odmowy; 

6) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 

konsula; 

7) miejsce i datę wydania; 

8) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz 

zajmowanego stanowiska; 

9) okrągłą pieczęć urzędową.> 

Art. 76. 

1. Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez: 
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1)   konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ; 

2)   komendanta placówki Straży Granicznej - przysługuje odwołanie do Komendanta 

Głównego Straży Granicznej. 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej. 

3. Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie [7 dni]  <14 dni>. 

<4. Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy 

krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na 

formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera: 

1) oznaczenie konsula; 

2) oznaczenie strony; 

3) rozstrzygnięcie; 

4) datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy; 

5) podstawę prawną ponownej odmowy; 

6) miejsce i datę wydania; 

7) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz 

zajmowanego stanowiska; 

8) okrągłą pieczęć urzędową. 

5. Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen zawiera 

dodatkowo: 

1)  uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do 

powodów odmowy; 

2) pouczenie o dopuszczalności i trybie wniesienia skargi do sądu 

administracyjnego, wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się 

przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.> 

 

Art. 77. 

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

1)   wypełniony formularz wniosku o wydanie tej wizy, zawierający: 

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, 
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–  serię i numer, 

–  datę wydania i datę upływu ważności, 

[–  nazwę organu wydającego,] 

<– nazwę państwa, które go wystawiło,> 

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 

albo studentami lub doktorantami,] 

<e) nazwisko, imię, adres, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz 

obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską nad cudzoziemcem lub 

opiekuna prawnego cudzoziemca – w przypadku osoby małoletniej, 

f) nazwę i adres siedziby szkoły albo jednostki prowadzącej studia pierwszego 

stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo 

kształcenie w szkole doktorskiej – w przypadku cudzoziemców będących 

uczniami albo studentami lub doktorantami,> 

<fa) informację o kierunku studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego 

stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, a w przypadku szkoły 

doktorskiej – informację o dyscyplinach naukowych albo artystycznych, oraz 

informację o semestrze lub roku – w przypadku cudzoziemców będących 

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, 
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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, 

r)  planowaną datę wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

wyjazdu z tego terytorium, 

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

<sa) informacje o posiadanym zezwoleniu na pracę, zaświadczeniu o wpisie 

wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, oświadczeniu 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zwolnieniu 

z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę,> 

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, 
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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. 

<1a. W przypadku cudzoziemca będącego: 

1) osobą małoletnią – wniosek o wydanie wizy krajowej składają rodzice lub 

ustanowieni przez sąd lub inny właściwy organ opiekunowie albo jedno 

z rodziców, jeżeli władza rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, lub 

ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ opiekun; 

2) osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o wydanie wizy krajowej składa 

opiekun ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ; 

3) osobą małoletnią bez opieki – wniosek o wydanie wizy krajowej składa kurator 

lub inny podmiot reprezentujący małoletniego ustanowiony przez sąd lub inny 

właściwy organ.> 

[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.] 

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; 
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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. 80. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem 

tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu 

Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych 

członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub 

innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych 

oraz członkom ich rodzin; 

2)   wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1; 

[3)   wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi 

techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;] 

<3) wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi 

techniczne dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;> 

4)   sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej; 

5)   sposób przekazywania Szefowi Urzędu przez: 

a)  konsula - danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy, 

b)  konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw 

zagranicznych - informacji o wydaniu wizy Schengen; 

6)   wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej; 

<6a) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 

ust. 4;> 

7)   sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na 

osobnym blankiecie wizowym; 
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8)   sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa 

w art. 79 ust. 2. 

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

uwzględni: 

1)   typy wiz, o których mowa w art. 58, i cele wydania wizy określone w art. 60; 

2)   konieczność zapewnienia czytelności blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 

ust. 1; 

3)   konieczność zapewnienia kontroli odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy 

krajowej; 

4)   konieczność zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przekazywania informacji oraz 

danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5; 

5)   konieczność zapewnienia kontroli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8. 

 

Art. 85. 

 1. Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy 

Schengen lub wizy krajowej, składa, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o 

przedłużenie wizy. 

2. Formularz, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)   dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13; 

2)   następujące dane dotyczące posiadanego przez cudzoziemca dokumentu podróży: 

a)  serię i numer, 

b)  datę wydania i datę upływu ważności, 

c)  nazwę organu wydającego, 

d)  liczbę osób wpisanych do dokumentu podróży; 

3)   informację o wydanych cudzoziemcowi wizach Schengen lub wizach krajowych; 

4)   uzasadnienie wniosku o przedłużenie wizy; 

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

lat; 

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

7)   informację o posiadanym przez cudzoziemca ubezpieczeniu zdrowotnym; 

8)   informację o zatrudnieniu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
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[3. Do wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stosuje się przepisy art. 77 

ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 i 4, z tym że do wymogów, ]o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 

lit. c lub ust. 2, stosuje się przepis art. 25 ust. 4.] 

<3. Do wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej stosuje się przepisy art. 

77 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, z tym że do wymogu, o którym mowa w art. 77 ust. 1 

pkt 3 lit. c, stosuje się przepis art. 25 ust. 4.> 

4. Cudzoziemiec ubiegający się o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej przedstawia 

do wglądu dokument podróży, do którego stosuje się przepisy art. 77 ust. 5 i 6. 

 

Art. 93. 

1. Od decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej 

przez: 

1)   konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ; 

2)   komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej - 

przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

2. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez konsula składa się w terminie 14 dni od 

dnia doręczenia decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej. 

3. Konsul rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 2, w terminie 7 dni. 

<4. Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen 

lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na 

formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera: 

1) oznaczenie konsula; 

2) oznaczenie strony; 

3) rozstrzygnięcie; 

4) datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy; 

5) numer i datę wydania wizy, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu; 

6) podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy; 

7) określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy; 

8) miejsce i datę wydania decyzji; 

9) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz 

zajmowanego stanowiska; 

10) okrągłą pieczęć urzędową. 
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5. Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen 

zawiera dodatkowo: 

1) uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do 

powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy Schengen; 

2) pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego, 

wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę 

o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.> 

 

Art. 94. 

1. Decyzja o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej podlega 

natychmiastowemu wykonaniu. 

[2. Decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej wydaje się na formularzu.] 

<2. Decyzję o cofnięciu lub unieważnieniu wizy krajowej wydaje się na formularzu. 

Decyzja wydana na formularzu zawiera: 

1) oznaczenie organu; 

2) oznaczenie strony; 

3) rozstrzygnięcie; 

4) numer i datę wydania wizy krajowej, która podlega cofnięciu lub unieważnieniu; 

5) podstawę prawną cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej; 

6) określenie powodów cofnięcia lub unieważnienia wizy krajowej; 

7) pouczenie o przysługującym wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez 

konsula lub odwołaniu do Komendanta Głównego Straży Granicznej; 

8) miejsce i datę wydania decyzji; 

9) podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia i nazwiska oraz 

zajmowanego stanowiska lub pieczęć imienną i podpis komendanta placówki 

Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, lub działającego 

z jego upoważnienia funkcjonariusza lub pracownika; 

10) okrągłą pieczęć urzędową organu.> 

3. Wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy Schengen lub wizy krajowej 

odnotowuje się w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym. 
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Art. 97. 

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej 

wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w 

dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym; 

2)   wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy 

krajowej [.] <;> 

<3) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 93 ust. 4.> 

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

uwzględni potrzebę prawidłowej realizacji polityki wizowej i zwalczania nielegalnej 

imigracji oraz zapewni możliwość kontroli czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

 

 

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1666 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 322) 

 

<Art. 11a. 

1. Pracownikowi zatrudnionemu w: 

1) Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, 

2) Komendzie Głównej Straży Granicznej, 

3) komendzie oddziału Straży Granicznej, 

4) placówce Straży Granicznej 

– obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach 

uregulowanych w ustawie, z wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 5 

w dziale II, określone w przepisach działu II Kodeksu postępowania 

administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów załatwienia 

spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności kancelaryjnych, a 

także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o którym mowa 

w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza się po 

sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany prawomocnym 

wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
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2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby 

na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a 

także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa w 

ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska 

związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu 

pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu 

postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, 

zostaje ono cofnięte.> 

Art. 89r. 

1. W skład Rady wchodzi 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na 

pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą lub doświadczeniem 

praktycznym w zakresie problematyki uchodźców. Co najmniej połowa członków Rady 

powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze. 

[2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została 

skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub za przestępstwo skarbowe oraz korzystająca z pełni praw publicznych.] 

<2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została 

skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub za przestępstwo 

skarbowe, oraz korzystająca z pełni praw publicznych.> 

3. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady po 4 osoby spośród kandydatów 

przedstawianych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i Ministra 

Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia 8 kandydatów. 

4. W przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby spraw o nadanie lub pozbawienie 

statusu uchodźcy Prezes Rady Ministrów może, na wniosek przewodniczącego Rady 

złożony na podstawie uchwały Rady, powołać dodatkowych członków Rady na okres do 

końca danej kadencji. Przepisu ust. 3 nie stosuje się. 

<5. Przed powołaniem członka Rady Prezes Rady Ministrów zasięga o nim informacji z 

Krajowego Rejestru Karnego.> 

Art. 89t. 

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku: 

1)   złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji; 
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2)   choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji; 

[3)   skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy 

umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;] 

<3) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za umyślne przestępstwo lub 

za przestępstwo skarbowe;> 

4)   zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu sprawowanie funkcji lub 

wywiązywanie się z obowiązków. 

2. W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów uzupełnia 

skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca danej kadencji. Przepisu 

art. 89r ust. 3 nie stosuje się. 

 

 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1409) 

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; 

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 
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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)   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 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] 

<a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 

60 ust. 1 pkt 1 lub 22 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 
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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 

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 
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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, 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; 

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 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 
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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 

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 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 2019 r. poz. 293) 

 

<Art. 8a. 

1. Pracownikowi zatrudnionemu w: 

1) Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, 

2) urzędzie wojewódzkim, 

3) urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 

4) Komendzie Głównej Straży Granicznej, 

5) komendzie oddziału Straży Granicznej, 

6) placówce Straży Granicznej 
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– obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach 

uregulowanych w ustawie, określone w przepisach działu II Kodeksu 

postępowania administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów 

załatwienia spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności 

kancelaryjnych, a także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o 

którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza 

się po sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany 

prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe. 

2. Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby 

na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a 

także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa w 

ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego. 

3. W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska 

związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu 

pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu 

postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, 

zostaje ono cofnięte.> 

 

 

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546 i 1565) 

 

pominięto część I–II 

Część 

 

 Przedmiot opłaty skarbowej 

 

Stawka 

 

 Zwolnienia 

 

III. 
 

 Wydanie zezwolenia (pozwolenia, 
koncesji) 
 

 
 

  
 

 
 

 1. Zezwolenie na zawarcie 
małżeństwa, o którym mowa w 
art. 4 Kodeksu rodzinnego i 
opiekuńczego 
 

39 zł 
 

  
 

 
 

 2. Zezwolenie na pobyt czasowy, 
z wyłączeniem zezwolenia 

340 zł 
 

 1) zezwolenie, o którym 
mowa w art. 176 ustawy z 
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udzielonego na podstawie art. 181 
ust. 1 oraz art. 185a ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 35) 
 

dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach 
2) zezwolenie udzielane 
cudzoziemcowi 
korzystającemu z ochrony 
czasowej 
 

 
 

 2a. Zezwolenie, o którym mowa 
w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 
wydane na podstawie: 
 

 
 

  
 

 
 

 1) pkt 1 i 3 
 

85 zł 
 

  
 

 
 

 2) pkt 2 
 

340 zł 
 

  
 

 
 

 2b. Zezwolenie, o którym mowa 
w art. 114 ust. 1 i 1a i art. 127 ,art. 
139a ust. 1 i art. 139o ust. 1 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach 
 

440 zł 
 

  
 

 
 

 2c. Zezwolenie, o którym mowa 
w art. 185a ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
 

170 zł 
 

  
 

 
 

 3. Zezwolenie na pobyt stały 
 

640 zł 
 

 zezwolenie udzielane: 
 

 
 

  
 

 
 

 1) członkowi najbliższej 
rodziny repatrianta 
 

 
 

  
 

 
 

 2) cudzoziemcowi, któremu 
udzielono azylu 
3) posiadaczowi Karty 
Polaka, zamierzającemu 
osiedlić się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej 
na stałe 
 

 
 

 4. Zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii 
Europejskiej 
 

640 zł 
 

  
 

 
 

 5. (uchylony) 
 

 
 

  
 

 
 

 6. Wiza wydawana przez 
komendanta placówki Straży 
Granicznej: 

 
 

 1) wiza dla członka rodziny 
obywatela państwa 
członkowskiego Unii 
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 Europejskiej, państwa 
członkowskiego 
Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym 
lub Konfederacji 
Szwajcarskiej, który do 
niego dołącza lub z nim 
przebywa 
2) wiza dla cudzoziemca 
korzystającego z ochrony 
czasowej 
3) wiza dla cudzoziemca w 
wieku poniżej 6 lat 
[4) wiza dla uczniów szkół, 
studentów, studentów 
podyplomowych oraz 
towarzyszących im 
nauczycieli, którzy 
podróżują w celu nauki, 
studiowania lub szkolenia 
5) wiza dla naukowców 
przybywających w celu 
prowadzenia badań 
naukowych] 
<4) wiza dla uczniów 
szkół, studentów, 
uczestników studiów 
podyplomowych, 
doktorantów oraz 
towarzyszących im 
nauczycieli, którzy 
podróżują w celu nauki, 
studiowania, kształcenia 
się lub szkolenia 
5) wiza dla 
naukowców 
przybywających w celu 
prowadzenia badań 
naukowych lub prac 
rozwojowych> 
6) wiza dla przedstawicieli 
organizacji 
niekomercyjnych w wieku 
do 25 lat uczestniczących w 
seminariach, konferencjach, 
imprezach sportowych, 
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kulturalnych i edukacyjnych 
organizowanych przez 
organizacje niekomercyjne 
 

  1) dla dziecka w wieku od 6 do 12 
lat 
 

równowartość [35 euro*)] 
<40 euro> 

  

  2) w pozostałych przypadkach 
 

równowartość [60 euro*)] 
<80 euro> przeliczenia 
równowartości euro na 

złote dokonuje się według 
referencyjnego kursu euro 

ogłoszonego przez 
Europejski Bank 

Centralny w ostatnim dniu 
roboczym poprzedzającym 
dzień złożenia wniosku o 

wydanie wizy 
 

  

 <6a. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej w przypadku 

wydania przez Radę decyzji 

wykonawczej na podstawie 

art. 25a ust. 5 lit. b 

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.) 

równowartość 120 lub 

160 euro*) 

*) przeliczenia 

równowartości euro na 

złote dokonuje się 

według referencyjnego 

kursu euro ogłoszonego 

przez Europejski Bank 

Centralny w ostatnim 

dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

wydanie wizy 

wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 12 lat 

 6b. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej w przypadku 

wydania przez Radę decyzji 

wykonawczej na podstawie 

równowartość 60 euro*) 

*) przeliczenia 

równowartości euro na 

złote dokonuje się 

według referencyjnego 

wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 12 lat 
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art. 25a ust. 8 lit. a 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) 

nr 810/2009 z dnia 13 lipca 

2009 r. ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks Wizowy 

(kodeks wizowy) 

kursu euro ogłoszonego 

przez Europejski Bank 

Centralny w ostatnim 

dniu roboczym 

poprzedzającym dzień 

złożenia wniosku o 

wydanie wizy> 

 
 

 7. Przedłużenie wizy: 
 

 
 

 przedłużenie wizy 
Schengen w przypadkach, o 
których mowa w art. 33 ust. 
1 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.)] 
 

 
 

 1) Schengen 
 

równowartość 30 euro*) 
 

  

 
 

 2) krajowej 
 

406 zł 
 

  

 
 

  
 

*) przeliczenia 
równowartości euro na 

złote dokonuje się według 
referencyjnego kursu euro 

ogłoszonego przez 
Europejski Bank 

Centralny w ostatnim dniu 
roboczym poprzedzającym 
dzień złożenia wniosku o 

przedłużenie wizy 
 

  

pominięto ust. 8 – 46 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 2011 r. o współpracy rozwojowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 291 i 

2020 oraz z 2020 r. poz. 284) 
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Art. 1. 

1. Ustawa określa organizację, zasady i formy współpracy rozwojowej podejmowanej <w 

szczególności>z państwami wymienionymi na liście biorców pomocy rozwojowej 

ustalonej przez Komitet Pomocy Rozwojowej Organizacji Współpracy Gospodarczej i 

Rozwoju, w tym państwami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego, zwanymi 

dalej "państwami rozwijającymi się", a także ze społeczeństwami tych państw. 

2. Realizując współpracę rozwojową Rzeczpospolita Polska bierze pod uwagę cele 

współpracy rozwojowej określone w wiążących ją umowach międzynarodowych. 

 

Art. 2. 

1. Przez współpracę rozwojową rozumie się ogół działań podejmowanych przez organy 

administracji rządowej w celu udzielania państwom rozwijającym się lub ich 

społeczeństwom, zgodnie z zasadą solidarności międzynarodowej: 

1)   pomocy rozwojowej polegającej w szczególności na: 

a parlamentaryzmu, zasad dobrego rządzenia i przestrzegania praw człowieka, 

b)  wspiera)  promowaniu i wspieraniu rozwoju demokracji i społeczeństwa 

obywatelskiego, w tym rozwoju niu ich trwałego rozwoju społeczno-

gospodarczego, podejmowaniu działań zmierzających do redukcji ubóstwa i 

poprawy stanu zdrowia ludności oraz podnoszenia poziomu wykształcenia i 

kwalifikacji zawodowych ludności; 

2)   pomocy humanitarnej<udzielanej państwom rozwijającym się lub w wyjątkowych 

wypadkach innym państwom,> polegającej w szczególności na zapewnieniu 

pomocy, opieki i ochrony dla ludności, która została poszkodowana w wyniku 

konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych 

spowodowanych przez naturę lub człowieka. 

2. Przez współpracę rozwojową rozumie się także działania edukacyjne na rzecz podniesienia 

świadomości i zrozumienia problemów globalnych oraz współzależności między 

państwami, zwane dalej "edukacją globalną". 

 

Art. 10. 

1. Podmioty realizujące zadania z zakresu współpracy rozwojowej, o których mowa w art. 3 

pkt 2 i 3, w zależności od okoliczności i specyfiki zadania, wyłania się w drodze 

otwartego konkursu ofert w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o 
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działalności pożytku publicznego i o wolontariacie albo w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 i 2215 oraz z 2019 r. poz. 53). 

2. Ze względu na ochronę życia lub zdrowia ludzkiego minister właściwy do spraw 

zagranicznych może w przypadkach udzielania pomocy humanitarnej zlecić realizację 

zadania z zakresu współpracy rozwojowej z pominięciem otwartego konkursu ofert. 

Przepisy art. 43, art. 47 i art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych stosuje się odpowiednio. 

3. Ze względu na szczególne warunki polityczne w państwie, na rzecz którego ma być 

realizowane zadanie z zakresu współpracy rozwojowej, minister właściwy do spraw 

zagranicznych może zlecić realizację tego zadania Fundacji Solidarności 

Międzynarodowej. Na realizację zadania Fundacja otrzymuje dotację celową z części 

budżetowej, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zagranicznych. 

[Fundacja nie może realizować zadań z zakresu współpracy rozwojowej na podstawie ust. 

1 lub 2.] 

4. Rada fundacji, o której mowa w ust. 3, składa się z posłów i senatorów powoływanych na 

4-letnią kadencję przez ministra właściwego do spraw zagranicznych w porozumieniu 

odpowiednio z Marszałkiem Sejmu i Marszałkiem Senatu oraz innych osób posiadających 

doświadczenie w zakresie współpracy rozwojowej. 

4a. Minister właściwy do spraw zagranicznych powołuje i odwołuje Prezesa Zarządu 

fundacji, o której mowa w ust. 3, po zasięgnięciu opinii jej Rady. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych, w drodze umowy, może zlecić fundacji, o 

której mowa w ust. 3, obsługę konkursu, o którym mowa w ust. 1. 

 

 

USTAWA z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

(Dz. U. poz. 769) 

Art. 6. 

1. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu 

bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest podwykonawca, wykonawca jest obowiązany do: 
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1)   wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia i związanych z nim 

świadczeń oraz pokrycia kosztów związanych z przesłaniem cudzoziemcowi zaległych 

należności do państwa, do którego cudzoziemiec powrócił lub został wydalony, 

2)   poniesienia kosztów [wydalenia cudzoziemca, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 

2012 r. poz. 589)] <związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu, o których mowa w art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i …), 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 tej ustawy> 

-   jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, będący 

podwykonawcą wykonawcy jest niewypłacalny, w rozumieniu przepisów o ochronie 

roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekucja przeciw 

niemu okaże się bezskuteczna lub przemawia za tym szczególnie ważny interes 

cudzoziemca. 

2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi odpowiedzialności w zakresie 

określonym w tym przepisie, jeżeli wykaże, że spełnił wymagania należytej staranności, 

w szczególności poinformował podwykonawcę o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do 

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawdził wykonanie obowiązku 

zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z 

obowiązujących przepisów. 

Art. 7. 

1. Główny wykonawca oraz każdy podwykonawca, który pośredniczy między głównym 

wykonawcą a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, są solidarnie obowiązani do: 

1)   wypłaty zasądzonego zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świadczeń oraz 

pokrycia kosztów związanych z przesłaniem zaległych należności do państwa, do 

którego cudzoziemiec powrócił lub został wydalony, 

2)   poniesienia kosztów [wydalenia cudzoziemca, o których mowa w art. 96 ust. 3 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach] <związanych z wydaniem i 

wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, o których mowa w 
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art. 336 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 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 tej 

ustawy> 

-   jeżeli wiedzieli, że podmiot powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiot ten lub wykonawca, o którym mowa w art. 6, 

jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów o ochronie roszczeń pracowniczych w 

razie niewypłacalności pracodawcy, egzekucja przeciw niemu okaże się bezskuteczna 

lub przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca. 

2. Główny wykonawca oraz podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi 

odpowiedzialności w zakresie określonym w tym przepisie, jeżeli spełnił wymagania 

należytej staranności określone w art. 6 ust. 2. 


