BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y
do ustawy z dnia 17 września 2021 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 497)
U S T A W A z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, 2023,
2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159)

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
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
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-2udzieli 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]
<10)

przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa i nie

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 303 ust. 1 pkt 9a, 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
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
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-3międzynarodowej 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.
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.
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-4Art. 303.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 302 ust. 1, nie wszczyna się postępowania w
sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, a wszczęte postępowanie w tej sprawie
umarza się, jeżeli cudzoziemiec:
1) posiada status uchodźcy, korzysta z ochrony uzupełniającej lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze
względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany, lub
3) uzyskał zezwolenie, o którym mowa w art. 187 pkt 6 lub 7, lub
4) jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego zezwolenie na
pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że
celem zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia jest obejście przepisów
określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub
5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy Schengen wydanej
w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23, upoważniającej tylko do wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium, zezwolenia, o którym
mowa w art. 181 ust. 1, albo zezwolenia, o którym mowa w art. 176, lub
6)

uzyskał zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub

7)

posiada zezwolenie pobytowe lub inne zezwolenie uprawniające do pobytu, udzielone
przez inne państwo stosujące dyrektywę 2008/115/WE, i nie sprzeciwiają się temu
względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, chyba że cudzoziemiec nie udał się niezwłocznie na terytorium tego państwa
po pouczeniu go o obowiązku wyjazdu na terytorium tego państwa, o którym mowa w art.
314, lub

8) jest czasowo oddelegowany w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium innego państwa
członkowskiego

Unii

Europejskiej,

państwa

członkowskiego

Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz jest uprawniony do przebywania i
zatrudnienia na terytorium tego państwa, jeżeli decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do
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Polskiej bez ważnej wizy lub innego ważnego dokumentu uprawniającego do wjazdu na
to terytorium i pobytu na nim lub ze względu na przekroczenie lub usiłowanie
przekroczenia granicy wbrew przepisom prawa, lub
9) może zostać niezwłocznie przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy
międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób po uprzednim zatrzymaniu go w
związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa, lub
<9a)

został zatrzymany niezwłocznie po przekroczeniu granicy wbrew przepisom

prawa stanowiącej granicę zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 kodeksu
granicznego Schengen, lub>
10) może być niezwłocznie doprowadzony do granicy, jeżeli został zatrzymany w strefie
nadgranicznej bezpośrednio po nieumyślnym przekroczeniu granicy wbrew przepisom
prawa, lub
11) może zostać przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na podstawie
obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy międzynarodowej o przekazywaniu i
przyjmowaniu osób, lub
12)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zaświadczenia, o
którym mowa w art. 170, lub

13)

może zostać przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na
podstawie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013
z dnia 26 czerwca 2013 r. 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 (wersja przekształcona) (Dz. Urz. UE L 180 z 29.06.2013),
zwanego dalej "rozporządzeniem 604/2013", lub

14) jest przekazywany do państwa trzeciego na wniosek organów tego państwa o wydanie
osoby ściganej, w celu przeprowadzenia przeciw niemu na terytorium tego państwa
postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary albo środka zabezpieczającego, lub
15) jest przekazywany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej jako osoba
ścigana europejskim nakazem aresztowania w celu przeprowadzenia przeciw niemu na
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pozbawienia wolności albo innego środka polegającego na pozbawieniu wolności.
2. W przypadku, o którym mowa w art. 302 ust. 1 pkt 1, decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca
do powrotu nie wydaje się, gdy cudzoziemiec zgodnie z przepisami art. 120 i art. 135
wystąpił o zmianę decyzji, o których mowa w tych przepisach, do czasu zakończenia
postępowania w sprawie zmiany tych decyzji.
3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub art.
33 ust. 2 Konwencji dotyczącej statusu uchodźców, sporządzonej w Genewie dnia 28
lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. poz. 515, 516 i 517).
4. Nie wszczyna się postępowania w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu, jeżeli
toczy się

postępowanie

w

sprawie

udzielenia

temu

cudzoziemcowi

ochrony

międzynarodowej, chyba że cudzoziemiec złożył kolejny wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej.
5. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, można - w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, ze względu na jego stan zdrowia - nie przekazywać do państwa trzeciego.
Cudzoziemcowi temu w przypadku wystąpienia zagrożenia dla jego życia lub zdrowia
zapewnia się opiekę medyczną.
6. Koszty zapewnienia opieki medycznej, o której mowa w ust. 5, są pokrywane z budżetu
państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze
środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 9 i 11, z wyjątkiem przypadku, gdy
cudzoziemcowi została wydana decyzja, o której mowa w art. 303a ust. 1, komendant
oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze
względu na miejsce pobytu cudzoziemca:
1) informuje cudzoziemca, do jakiego państwa zostanie przekazany;
2) doprowadza cudzoziemca do granicy państwa, do którego zostaje przekazany.
Art. 303a.
1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 303 ust. 1 pkt 11, z wyjątkiem przypadku, w
którym zostaje on niezwłocznie przekazany do innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej na podstawie obowiązującej w dniu 13 stycznia 2009 r. umowy
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przekazaniu do tego państwa.
2. Do decyzji, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, z tym że nie określa się w niej terminu
dobrowolnego powrotu i nie orzeka o zakazie ponownego wjazdu, o którym mowa w art.
318 ust. 1 lub 3.
3. Koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji, o której mowa w ust. 1, ustala się, w
przypadku gdy decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu. Przepisy art. 336-338 i art.
340-347 stosuje się odpowiednio.
<Art. 303b.
1. W przypadku, o którym mowa w art. 303 ust. 1 pkt 9a, komendant placówki Straży
Granicznej właściwy ze względu na miejsce przekroczenia granicy sporządza
protokół przekroczenia granicy oraz wydaje postanowienie o opuszczeniu terytorium
Rzeczypospolitej

Polskiej.

Na

postanowienie

o

opuszczeniu

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Straży
Granicznej. Złożenie zażalenia nie wstrzymuje wykonania postanowienia.
2. W postanowieniu, o którym mowa w ust. 1:
1) określa się nakaz opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) orzeka się zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
innych państw obszaru Schengen wraz z określeniem okresu tego zakazu.
3. Zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw
obszaru Schengen, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, orzeka się na okres od 6 miesięcy
do 3 lat.
4. Do zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych
państw obszaru Schengen, orzeczonego w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio przepis art. 320.
5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
w stosunku do komendanta placówki Straży Granicznej w sprawach cofnięcia
zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw
obszaru Schengen, orzeczonego w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, jest
Komendant Główny Straży Granicznej.>
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1. W wykazie umieszcza się i przechowuje dane cudzoziemca, jeżeli zachodzi co najmniej
jedna z następujących przesłanek:
1) cudzoziemcowi została wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu z
orzeczonym zakazem wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub zakazem
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen;
cudzoziemcowi zostało wydane postanowienie, o którym mowa w art. 303b ust.

<1a)
1;>

2) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w:
a) Rzeczypospolitej Polskiej - za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe na karę
grzywny lub karę pozbawienia wolności lub
b) innym państwie niż państwo obszaru Schengen - za przestępstwo stanowiące zbrodnię w
rozumieniu prawa polskiego, lub
c) Rzeczypospolitej Polskiej lub innym państwie obszaru Schengen - za przestępstwo na karę
pozbawienia wolności powyżej jednego roku;
3) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany
ze względu na zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów
międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską;
4) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;
5) cudzoziemiec po uprzednim zatrzymaniu go w związku z przekroczeniem granicy wbrew
przepisom prawa został przekazany do państwa trzeciego na podstawie umowy
międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób;
6)

cudzoziemiec został przekazany do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej na
podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób.

2. Umieszczenie danych cudzoziemca w wykazie może nastąpić bez jego wiedzy i zgody.
Art. 438.
1. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres:
1) określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, jeżeli orzeczono w niej o
zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo zakazie
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Schengen;
<1a)

określony w postanowieniu, o którym mowa w art. 303b ust. 1;>

2) 3 lat od dnia przekazania cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy
międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu go
w związku z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa;
2a)

1 roku od dnia przekazania cudzoziemca do innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu
osób;

3) 5 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie
wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec
został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;
4) 3 lat od dnia zakończenia odbywania kary pozbawienia wolności orzeczonej na podstawie
wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w wykazie, jeżeli cudzoziemiec
został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat;
5) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku będącego podstawą do umieszczenia danych w
wykazie, jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny;
6) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności, od dnia uprawomocnienia się
wyroku, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2, jeżeli wobec cudzoziemca orzeczono karę
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania;
7) wynikający z umów międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską,
będących podstawą do umieszczenia danych cudzoziemca w wykazie;
8) nie dłuższy niż 5 lat, z możliwością przedłużenia na kolejne okresy, z których żaden nie
przekracza 5 lat, w przypadku wpisów umieszczonych w wykazie ze względu na fakt, że
wjazd lub pobyt cudzoziemca może stanowić zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub naruszyć interes
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dane cudzoziemca umieszcza się w wykazie na okres, o którym mowa w ust. 1, począwszy
od dnia:
1) wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
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cudzoziemca do powrotu, w przypadku braku informacji o wykonaniu tej decyzji;
<2a)

wykonania postanowienia, o którym mowa w art. 303b ust. 1.>

3) (uchylony).
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, gdy Szef Urzędu uzyskał informację o
wykonaniu decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, będącej podstawą wpisu,
okres obowiązywania wpisu jest korygowany w ten sposób, że za jego początek uznaje się
dzień wykonania tej decyzji.
4. Dane cudzoziemca usuwa się z wykazu po upływie okresów, o których mowa w ust. 1-3.
Art. 441.
1. Prokurator lub organy administracji rządowej przekazują Szefowi Urzędu posiadane
informacje o okolicznościach uzasadniających umieszczenie danych cudzoziemca w
wykazie lub o okolicznościach uzasadniających usunięcie tych danych z wykazu,
zawieszenie lub przedłużenie okresu obowiązywania wpisu wraz z posiadaną fotografią
cudzoziemca.
[2. Organ, który wydał decyzję, na podstawie której:
1) umieszcza się dane cudzoziemca w wykazie albo
2) zawiesza się obowiązywanie wpisu, albo
3) usuwa się dane cudzoziemca z wykazu
- przekazuje Szefowi Urzędu tę decyzję, gdy stanie się ostateczna wraz z posiadaną fotografią
cudzoziemca.]
<2. Organ, który wydał decyzję lub postanowienie, na podstawie których:
1)

umieszcza się dane cudzoziemca w wykazie albo

2)

zawiesza się obowiązywanie wpisu, albo

3)

usuwa się dane cudzoziemca z wykazu

– przekazuje Szefowi Urzędu tę decyzję lub postanowienie, gdy staną się ostateczne,
chyba że podlegają natychmiastowemu wykonaniu, wraz z posiadaną fotografią
cudzoziemca.>
Art. 443.
1. Szef Urzędu przekazuje przechowywane w wykazie dane cudzoziemca, na okres ich
przechowywania w wykazie, do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy
wjazdu, jeżeli podstawą przechowywania tych danych w wykazie jest:
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ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru
Schengen lub
<1a)

postanowienie, o którym mowa w art. 303b ust. 1;>

2) prawomocny wyrok, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, lub
3) uznanie wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego pobytu na
tym terytorium za niepożądane ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub możliwość naruszenia
interesu Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4) przekazanie cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o
przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu cudzoziemca w związku
z przekroczeniem przez niego granicy wbrew przepisom, lub
5) art. 77 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.
2. (125) Umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen:
1) dane cudzoziemca - usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do
wykazu, o którym mowa w art. 437,
2) dane członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii
Europejskiej - usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o
którym mowa w art. 77a 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
- do czasu ustania okoliczności uzasadniających to zawieszenie.
3. Po upływie okresu zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu dane cudzoziemca
umieszcza się ponownie w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.

U S T A WA

z dnia 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z

2019 r. poz. 1776)
Art. 18b.
1. Obcy wojskowy statek powietrzny, który przekroczył granicę państwową albo wykonuje
lot w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia, o którym mowa
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powietrzny, który przekroczył granicę państwową niezgodnie z przepisami ustawy z dnia
3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze lub umowami międzynarodowymi, którymi
Rzeczpospolita Polska jest związana, może być wezwany przez państwowy organ
zarządzania ruchem lotniczym do:
1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;
2) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysokości lotu;
3) lądowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;
4) wykonania innych poleceń, mających na celu zaprzestanie naruszania przestrzeni
powietrznej.
2. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z wezwań i poleceń, o których mowa
w ust. 1, obcy statek powietrzny może być przechwycony przez wojskowy statek
powietrzny, zwany dalej "statkiem przechwytującym". Przechwycenie polega na
identyfikacji statku powietrznego, nawiązaniu z nim łączności radiowej i kontaktu
wzrokowego oraz naprowadzeniu go na właściwy kierunek lub wysokość lotu albo
wymuszeniu lądowania na wskazanym lotnisku.
2a. W przypadku niezastosowania się do któregokolwiek z wezwań i poleceń, o których
mowa w ust. 1 i 2, obcy wojskowy statek powietrzny może być:
1) ostrzeżony strzałami ostrzegawczymi przez statek przechwytujący, a w przypadku
dalszego niestosowania się do wezwania - zniszczony;
2) zniszczony bez dokonania czynności, o których mowa w ust. 2 i w pkt 1, w sytuacji:
a) dokonywania zbrojnej napaści lub agresji przeciwko celom położonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
b) gdy na pokładzie nie ma żadnych osób,
c) gdy jest użyty jako środek ataku o charakterze terrorystycznym.
2b. W rozumieniu niniejszej ustawy atakiem o charakterze terrorystycznym jest czyn
popełniony w celu:
1) poważnego zastraszenia wielu osób;
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo
organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności;
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej Polskiej,
innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba popełnienia takiego
czynu.
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żadnych osób na pokładzie lub na pokładzie którego znajdują się wyłącznie osoby
zamierzające użyć tego statku powietrznego jako środka ataku o charakterze
terrorystycznym.
3. Decyzję o zastosowaniu środków, o których mowa w ust. 2, 2a i 2c, podejmuje Dowódca
Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.
4. Zmuszony do lądowania na lotnisku międzynarodowym obcy statek powietrzny, jego
załogę i ładunek oraz pasażerów i ich bagaże, podmiot zarządzający lotniskiem
przekazuje Straży Granicznej.
5. Obcy statek powietrzny zmuszony do lądowania na lotnisku innym niż lotnisko
międzynarodowe lub na lądowisku, jego załogę i ładunek oraz pasażerów i ich bagaże,
podmiot zarządzający lotniskiem lub użytkownik lądowiska przekazuje właściwym
organom, powiadamiając o tym zdarzeniu organ Straży Granicznej.
6. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organ dowodzenia obroną powietrzną, o
którym mowa w art. 7 ust. 4, oraz tryb postępowania przy stosowaniu środków, o których
mowa w ust. 2, 2a i 2c, mając na względzie zapewnienie prawidłowego zastosowania tych
środków tylko w przypadku braku możliwości innego wymuszenia przestrzegania prawa
polskiego, a także sprawność i skuteczność współdziałania organu dowodzenia obroną
powietrzną z państwowym organem zarządzania ruchem lotniczym oraz organami
zapewniającymi bezpieczeństwo państwa.
<Art. 18c.
1. Kto zabiera, niszczy, uszkadza, usuwa, przesuwa lub czyni niezdatnymi do użytku
elementy infrastruktury, znajdujące się w strefie nadgranicznej i przeznaczone do
ochrony granicy państwowej, w szczególności ogrodzenia, zasieki, zapory lub
rogatki,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.
2. W przypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie.>
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z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108)

Art. 33.
1. Szef Urzędu pozostawia bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej,
który nie zawiera imienia i nazwiska wnioskodawcy lub określenia kraju pochodzenia, a
braków tych nie można było usunąć w wyniku czynności, o których mowa w art. 30 ust. 1
pkt 1 i 3 oraz ust. 3.
<1a. Szef Urzędu może pozostawić bez rozpoznania wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej,

który

został

złożony

przez

cudzoziemca

zatrzymanego

niezwłocznie po przekroczeniu granicy wbrew przepisom prawa stanowiącej granicę
zewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 2 rozporządzenia nr 2016/399 Parlamentu
Europejskiego i Rady 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.), chyba że cudzoziemiec ten przybył
bezpośrednio z terytorium, na którym jego życiu lub wolności zagrażało
niebezpieczeństwo prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, oraz
przedstawił

wiarygodne

przyczyny

nielegalnego

wjazdu

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
niezwłocznie po przekroczeniu granicy.”.>
2. W postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej nie stosuje się przepisu
art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego.
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