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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 13 grudnia 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 574) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedmiotowa ustawa ma na celu przede wszystkim usprawnienie postępowań 

dotyczących udzielania cudzoziemcom zezwoleń na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, tak aby 

procedura dostępu do polskiego rynku pracy była prostsza i szybsza, a tym samym 

korzystniejsza zarówno dla polskiego pracodawcy poszukującego pracowników 

wykonujących określone zawody, jak i pracownika – cudzoziemca, któremu ułatwia się 

dostęp do tego rynku. Ponadto ustawa zmierza do uporządkowania i poprawy niektórych 

rozwiązań prawnych regulujących inne postępowania dotyczące cudzoziemców. 

Realizacja powyższych zamierzeń następuje poprzez nowelizację ustawy dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1100, z późn. zm.). Zmiany wprowadzone w tych ustawach, które należy wskazać jako 

istotne to:  

1) zastąpienie wymogów posiadania „zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej miejsca zamieszkania” oraz źródła stabilnego i regularnego dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny 

pozostających na utrzymaniu cudzoziemca, stanowiących dotychczas przesłanki 

konieczne do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, wymogiem 

otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie niższego niż minimalne 
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wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku 

prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca; wymóg 

minimalnego wynagrodzenia za pracę zostanie spełniony także wówczas gdy suma 

wynagrodzeń uzyskiwanych przez cudzoziemca od różnych pracodawców nie będzie 

niższa niż minimalne wynagrodzenie za pracę; 

2) przesądzenie, iż wymóg posiadania ubezpieczenia zdrowotnego przez cudzoziemca jest 

spełniony także wówczas, gdy na skutek udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy 

i pracę zostanie mu powierzona praca, z której wynika tytuł do obligatoryjnego 

ubezpieczenia zdrowotnego; 

3) poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających zmiany lub wydania nowego 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (zmiana nazwy stanowiska na jakim cudzoziemiec 

wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków, 

zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym, proporcjonalnym zwiększeniu 

wynagrodzenia) oraz wydania nowego zezwolenia na pracę; 

4) wprowadzenie nowej przesłanki umożliwiającej zmianę zezwolenia na pobyt czasowy 

i pracę (zamiast występowania z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia) tj. zmiana 

przez cudzoziemca podmiotu powierzającego wykonywanie pracy lub rozpoczęcie 

wykonywania pracy w warunkach zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę; w konsekwencji wprowadzono także opłatę skarbową pobieraną z tytułu zmiany 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w wysokości stanowiącej połowę opłaty 

pobieranej za wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; 

5) wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy 

i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u przedsiębiorców 

o szczególnym znaczeniu strategicznym dla polskiej gospodarki, a także ułatwiających 

uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych cudzoziemców (w ustawie o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy proponuje się rozwiązania pozwalające na 

wprowadzenie pierwszeństwa w rozpatrywaniu spraw o wydanie zezwolenia na pracę 

dla pracodawców mających strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki; przepis 

przewiduje także możliwość wydania przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

rozporządzenia określającego listę przedsiębiorców prowadzących działalność 

o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej; w ustawie o cudzoziemcach 

przewiduje się analogiczne pierwszeństwo przy rozpatrywaniu wniosków o zezwolenie 
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na pobyt czasowy i pracę dotyczących cudzoziemców mających wykonywać pracę 

u tych przedsiębiorców);  

6) stworzenie podstawy prawnej do priorytetowego rozpatrywania wniosków o wydanie 

wizy krajowej w celu wykonywania pracy pochodzących od obywateli określonych 

państw, wskazanych w rozporządzeniu wydanym przez ministra właściwego do spraw 

zagranicznych; 

7) wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia pracy cudzoziemcowi bez 

zezwolenia na pracę, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, wpisanego do ewidencji oświadczeń, przy czym dzień rozpoczęcia 

pracy powinien nastąpić w ciągu 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia; regulacja ta 

dotyczy cudzoziemców pochodzących z państw wskazanych w rozporządzeniu 

wydanym przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, 

jeżeli wykonują pracę poza zakresem działalności określonym w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie  art. 90 ust. 9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy;  

8) wprowadzenie 60-dniowego terminu załatwienia sprawy administracyjnej dotyczącej 

udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, który liczony jest 

od ostatniego ze zdarzeń wymienionych w art. 112a ustawy o cudzoziemcach, oraz 90-

dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ odwoławczy liczonego od 

usunięcia braków formalnych w odwołaniu; analogiczne rozwiązania zostały przyjęte 

przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

9) stworzenie podstaw prawnych dla wojewody do wzywania cudzoziemca o przedłożenie 

dokumentów niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we wniosku 

i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; 

wezwanie to – ze względu na ekonomikę postępowania administracyjnego – może 

nastąpić jednocześnie z wezwaniem do osobistego stawiennictwa, wezwaniem do 

złożenia odcisków linii papilarnych lub wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych 

wniosku, przy czym termin wyznaczony przez wojewodę nie może być krótszy niż 

najdłuższy z terminów określony w tych wezwaniach; podobna konstrukcja została 

przyjęta w ramach procedury rozpatrywania wniosków o udzielenie zezwolenia na 

pobyt czasowy w celu wykonywania pracy wewnątrz przedsiębiorstwa lub w celu 

mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 
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odbywającego straż wewnątrz przedsiębiorstwa, składanych przez jednostkę 

przyjmującą; analogiczna podstawa prawna została także stworzona w postępowaniach 

w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE; 

10) skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie niektórych wiz krajowych 

(tj. wiz wydawanych w celu odbycia studiów, prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych, odbycia stażu albo udziału w programie wolontariatu europejskiego) z 60 

do 30 dni oraz terminów na uzupełnienie braków formalnych w tych wnioskach z 14 do 

7 dni; skróceniu z 60 do 30 dni ulega także termin, o jaki może być wydłużone 

rozpatrywanie wniosków o wydanie innych wiz krajowych; 

11) wprowadzenie podstawy prawnej dla dokonywania pouczeń, o których mowa w art. 7 

ust. 1 i 2 ustawy o cudzoziemcach, za zgodą cudzoziemca, w alternatywnej formie, tj. 

przez przesyłanie pouczenia w postaci elektronicznej na wskazany przez cudzoziemca 

adres poczty elektronicznej lub wskazanie cudzoziemcowi adresu poczty elektronicznej, 

na której znajduje się pouczenie na piśmie w postaci elektronicznej; 

12) przekazanie funkcji krajowego punktu kontaktowego w sprawach Europejskiej Sieci 

Migracyjnej Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców (dotychczas krajowy punkt 

kontaktowy funkcjonował w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

wewnętrznych);  

13) uporządkowanie przepisów dotyczących wszczynania postępowania w sprawie 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa 

osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie otrzymać; 

14) wprowadzenie przepisów – w ramach postępowań dotyczących udzielenia zezwoleń 

pobytowych – zgodnie z którymi wymiana informacji między wojewodą lub Szefem 

Urzędu do Spraw Cudzoziemców a właściwymi służbami i organami przekazującymi 

informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego 

pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa 

państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego może odbywać się za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

15) uwzględnienie w przepisach zmian wynikających z wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości UE w zakresie dyrektywy 2003/86/WE w sprawie prawa do łączenia 

rodzin, a związanych z doprecyzowaniem przesłanki małoletności; 
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16) objęcie regulacjami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy poprzez 

ujęcie ich w definicji bezrobotnego, co wiąże się z zapewnieniem dostępu do 

określonych usług rynku pracy: obywateli Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz 

członków ich rodzin (którzy w związku z Umową o Wystąpieniu Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej 

Wspólnoty Energii Atomowej nie mieszczą się w katalogu obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej); cudzoziemców posiadających wizę tzw. humanitarną 

oraz cudzoziemców ubiegających się o ochronę międzynarodową posiadających 

zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP; 

17) wprowadzenie zmian upraszczających prowadzenie postępowań w sprawie wydania 

zezwolenia na pracę sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy przez 

cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy.  

Nowela dokonuje również zmian w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 

z późn. zm.) zmierzających do uzupełnienia katalogu osób, które mogą zostać objęte 

ubezpieczeniem zdrowotnym, o osoby przebywające na terytorium Polski na podstawie wizy 

wydanej w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub 

zobowiązania międzynarodowe oraz osoby ubiegające się o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, które posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby te, jako 

posiadające status bezrobotnego i mające prawo do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podlegać obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie 

z przepisami przywołanej ustawy. 

Ponadto w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. 2019 r. poz. 1472), 

dążąc do ustalenia jednolitej praktyki w zakresie oceny wniosków o wydanie wizy krajowej 

w celu repatriacji, w aspekcie przesłanki stałego zamieszkania przed wejściem w życie 

ustawy o repatriacji tj. przed 1 stycznia 2001 r. na terytorium azjatyckiej części Federacji 

Rosyjskiej, wprowadzono zmianę umożliwiającą doprecyzowanie tego pojęcia poprzez 

wskazanie jednostek administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji 

Rosyjskiej w akcie wykonawczym. 
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W ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. z 2019 r. poz. 1598) 

wskazano jako dowód potwierdzający spełnienie warunków uprawniających do uzyskania 

Karty Polaka posiadanie Karty Polaka przez jedno z rodziców lub dziadków wnioskodawcy, 

co poszerza katalog dokumentów pozwalających na wykazanie polskich korzeni.  

Wprowadzono także zmiany mające ułatwić rodzicom wnioskowanie o Kartę Polaka dla 

dzieci, przez umożliwienie drugiemu z rodziców wyrażenia zgody na złożenie wniosku 

w formie notarialnej. W obecnym stanie prawnym taka zgoda może zostać wyrażona jedynie 

w oświadczeniu złożonym przed konsulem, a w przypadku, o którym mowa w art. 12 ust. 4 

ustawy – wojewodą. Ponadto umożliwiono dołączenie wniosku o wydanie Karty Polaka 

małoletniemu do wniosku o wydanie Karty Polaka rodzicowi. W przepisie uszczegółowiono, 

iż wszczęcie postepowania o przyznanie Karty Polaka małoletniemu następować będzie 

z dniem przyznania Karty Polaka rodzicowi.  

Zmiany w art. 17 odchodzą od stosowania zawitego terminu na złożenie wniosku 

o przyznanie Karty Polaka (3 miesiące przed upływem jej ważności), przy czym 

wprowadzają zasadę, iż wniosek nie może być złożony wcześniej niż 6 miesięcy przed 

upływem ważności poprzedniej Karty. Przepisy wprowadzają także obowiązek, aby 

posiadacz Karty Polaka, który uzyskał Kartę przed osiągnięciem pełnoletności, chcąc 

otrzymać kolejną Kartę po uzyskaniu pełnoletności, składał pisemną deklarację 

przynależności do Narodu Polskiego, jak każdy pełnoletni wnioskodawca. 

Dodatkowo możliwe będzie wnioskowanie o duplikat Karty nie tylko u konsula, który 

wydał Kartę, ale także u konsula właściwego ze względu na obecne miejsce zamieszkania. 

Przepisy przejściowe przewidują, iż do postępowań administracyjnych których nie 

zakończono do dnia wejścia w życie tej ustawy decyzją ostateczną, a które zostały wszczęte 

przed tym dniem na podstawie ustaw zmienianych w niniejszej ustawie w art. 1 i art. 3, tj. na 

podstawie ustawy o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Takie samo rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do 

postępowań wszczętych na podstawie ustawy o Karcie Polaka (art. 6) i niezakończonych 

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. 

Jednocześnie art. 8–11 i art. 13 ustawy wprowadzają szczególną regulację o charakterze 

czasowym, przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

w odniesieniu do postępowań wszczętych przed dniem 1 stycznia 2021 r., które nie zostaną 

zakończone do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Jak wskazano w uzasadnieniu 
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„[c]elem tego szczególnego epizodycznego rozwiązania jest doprowadzenie do stworzenia 

warunków prawnych, które pozwolą w relatywnie krótkim czasie zakończyć dużą część 

postępowań w tych sprawach, które z przyczyn związanych z trudnościami w funkcjonowaniu 

administracji publicznej w czasie pandemii COVID-19 są prowadzone długotrwale”. Istotą 

przyjętego rozwiązania jest udzielenie cudzoziemcom, którzy wystąpili do dnia 1 stycznia 

2021 r. ze stosownymi wnioskami, zezwoleń na pobyt czasowy i pracę na okres 2 lat licząc 

od dnia wydania decyzji, jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie. 

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy i pracę będzie uprawniony 

do wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę lecz na podstawie oświadczenia podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy o powierzeniu pracy temu cudzoziemcowi. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Rządowy projekt ustawy wpłynął do laski marszałkowskiej 21 października 2021 r. 

(druk sejmowy nr 1313). Do reprezentowania stanowiska Rządu został upoważniony Minister 

Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Administracji i Spraw 

Wewnętrznych. Komisja rozpatrzyła projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 15 listopada br. 

nie wprowadzając do niego zmian w sposób istotny zmieniających treść przedłożenia 

rządowego (sprawozdanie Komisji w druku nr 1740).  

Podczas drugiego czytania na 42. posiedzeniu Sejmu w dniu 16 listopada br. zgłoszone 

zostały cztery poprawki; akceptację Komisji uzyskała poprawka nr 3 dokonująca zmian w 

ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie wydłużenia terminu do 

powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez cudzoziemca. 

Sejm uchwalił ustawę wraz z poprawką w dniu 17 listopada 2021 r. przy poparciu 428 

posłów; 6 posłów było przeciwnych zaś 1 wstrzymał się od głosu.  

 

III. Uwagi szczegółowe 

1. Przepis art. 77 ust. 11 (zmiana w zakresie art. 1 pkt 7) zawiera upoważnienie do 

wydania rozporządzenia przez ministra właściwego do spraw zagranicznych po zasięgnięciu 

opinii ministra właściwego do spraw pracy. Zgodnie z § 74 ust. 2 Zasad techniki 

prawodawczej forma współuczestniczenia w wydaniu aktu normatywnego polegająca na 
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obowiązku zasięgnięcia opinii jest przewidziana dla podmiotów innych niż organy 

upoważnione do wydawania rozporządzeń. Zauważyć należy, iż „zasięganie opinii” polega na 

samym zwróceniu się do wskazanego podmiotu o wyrażenie tej opinii - bez znaczenia dla 

realizacji tej formy współuczestniczenia jest czy podmiot, który ma opinię wyrazić dopełnił 

tego obowiązku oraz czy opinia wyrażona została uwzględniona przy wydaniu aktu 

prawnego, jest to więc najsłabsza z form współuczestniczenia w wydaniu aktu normatywnego 

dopuszczalna na gruncie § 74 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej. 

Jeżeli współuczestniczenie przez ministra właściwego do spraw pracy w wydaniu aktu 

wykonawczego na postawie art. 77 ust. 11 miałoby polegać na wydaniu opinii w tej sprawie, 

co de facto ten minister powinien uczynić w ramach uzgadniania projektu aktu 

normatywnego w toku prac nad dokumentami rządowymi (§ 35 ust. 1 Uchwały Nr 190 Rady 

Ministrów z dnia 29 października 2013 r. Regulamin pracy Rady Ministrów (t.j. M. P. z 2016 

r. poz. 1006 z późn. zm.)) formułowanie takiego obowiązku w treści delegacji ustawowej jest 

całkowicie zbędne. 

Ponadto należy zwrócić uwagę na blankietowość wytycznej zawartej w upoważnieniu, 

która zobowiązuje do uwzględnienia aktualnych potrzeb polskiego rynku pracy. 

Możliwość zrekonstruowania wytycznych zawartych w samym przepisie upoważniającym 

albo w innych przepisach ustawy jest warunkiem konstytucyjności upoważnienia 

ustawowego, przy czym przez wytyczne należy rozumieć wskazówki zawarte ustawie 

dotyczące materialnego kształtu regulacji, która ma być zawarta w rozporządzeniu. Sposób 

ujęcia wytycznych, zakres ich szczegółowości i zawarte w nich treści są zasadniczo sprawą 

ustawodawcy niemniej należy pamiętać, iż po pierwsze - muszą one przesądzać o 

preferowanym przez ustawodawcę kierunku rozstrzygnięć, po drugie - w sytuacji gdy ustawa 

upoważnia do uregulowania w rozporządzeniu kilku materii o odrębnym przedmiotowo 

charakterze, to wytyczne muszą dotyczyć odrębnie każdej z tych materii.  

W omawianym upoważnieniu konieczność kierowania się aktualnymi potrzebami rynku 

pracy przy wydawaniu rozporządzenia daje duże pole do interpretacji (można je powiązać np. 

z rozwojem określonych dziedzin gospodarki i koniecznością poszukiwania specjalistów 

określonych zawodów, albo wprost przeciwnie - zapaścią w niektórych rodzajach działalności 

i koniecznością poszukiwania dodatkowych pracowników, itp.) niemniej ustawodawca 

powinien zdecydować jakie potrzeby polskiego rynku pracy uznaje za istotne. Należy 

pamiętać, iż zgodnie z orzecznictwem TK upoważnienie ustawowe nie może pozostawiać 
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prawodawcy zbyt daleko idącej swobody w kształtowaniu merytorycznej treści 

rozporządzenia, gdyż wtedy traci ono walor aktu wykonawczego do ustawy, a tym samym 

narusza konstytucyjny system źródeł prawa (wyrok z 31 marca 2009 r., K28/08 i wyrok z 26 

marca 2013 r., K 11/12). Przygotowanie stosownej poprawki w zakresie wytycznych wymaga 

współpracy z autorami tego przedłożenia. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 7, w ust. 11 skreśla się użyte dwukrotnie wyrazy „,po zasięgnięciu opinii 

ministra właściwego do spraw pracy,”; 

 

2. W celu zapewnienia jednolitości w treści przepisów kształtujących taką samą normę 

prawną w odniesieniu do zezwoleń na pobyt czasowy oraz zezwoleń na pobyt stały (art. 106 

ust. 2b i art. 203 ust. 2b) proponuje się następująca poprawkę: 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 10, w ust. 2b skreśla się wyrazy „na podstawie ust. 5”; 

 

3. W związku z § 158 § 1 i 2 ZTP określającym prawidłowy sposób formułowania 

odesłania do innego aktu normatywnego należy dokonać korekty w treści art. 114a ustawy o 

cudzoziemcach. Zgodnie ze wskazaną dyrektywą, przy pierwszym odesłaniu do innego aktu 

normatywnego podaje się w całości jego tytuł oraz adres publikacyjny, natomiast przy 

kolejnych odesłaniach przytacza się tylko aktualny tytuł w całości. W związku z tym, iż 

ustawa o statystyce publicznej jest po raz pierwszy przywoływana w art. 77 ust. 11 ustawy o 

cudzoziemcach, w kolejnych odesłaniach należy usunąć adres publikacyjny tej ustawy. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu: 

„14a) w art. 114a w ust. 1 skreśla się wyrazy „(Dz. U. z 2019 r. poz. 649 i 730)”;”; 

 

4. Art. 143a (zmiana w art. 1 pkt 29), art. 8 ust. 15, art. 9 ust. 24 oraz art. 10 ust. 3 - 

przepisy te posługują się sformułowaniami: „określone odrębnymi przepisami”, „chyba, że 

odrębne przepisy”, „na mocy odrębnych przepisów” albo „określone w odrębnych 
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przepisach”. Tego rodzaju sformułowania nie mają waloru normatywnego, gdyż pozwalają na 

zrekonstruowanie na ich podstawie dostatecznie precyzyjnej normy prawnej. Taka 

konstrukcja legislacyjna budzi wątpliwości co do jej zgodności z zasadą dostatecznej 

określoności przepisów prawnych, wywodzoną z art. 2 Konstytucji, ponadto narusza regułę 

określoną w § 11 Zasad techniki prawodawczej, zgodnie z którą w przepisach ustawy 

zamieszcza się wyłącznie takie wypowiedzi, które służą wyrażeniu norm prawnych, oraz 

zasady dotyczące formułowania odesłań określone w § 156 Zasad techniki prawodawczej. 

W związku z powyższym proponuje się je doprecyzować (jeżeli jest to możliwe) lub 

usunąć. 

Propozycje poprawek 

w art. 1 w pkt 29, w ust. 2 wyrazy „określone odrębnymi przepisami” zastępuje się wyrazami 

„określone w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy”; 

 

w art. 8 w ust. 15 wyrazy „chyba, że odrębne przepisy zwalniają z tego wymogu” zastępuje 

się wyrazami „chyba, że spełnienie tego wymogu nie jest wymagane”; 

 

w art. 9 w ust. 24 wyrazy „określone w odrębnych przepisach” zastępuje się wyrazami 

„określone w ustawie zmienianej w art. 3”; 

 

w art. 10 w ust. 3 wyrazy „na mocy przepisów odrębnych” zastępuje się wyrazami „na 

podstawie art. 119 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”; 

 

5. W art. 183 ustawy o cudzoziemcach (art. 1 pkt 36 noweli) dodano ust. 4a (wymiana 

informacji niezbędnych do wydania zezwolenia na pobyt czasowy w związku z 

okolicznościami wymagającymi krótkotrwałego pobytu między właściwymi organami za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej) a także ust. 5a (żądanie informacji przez 

Prezesa Urzędu do Spraw Cudzoziemców czy wjazd cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla 

obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 
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w związku z rozpatrywaniem sprawy w II instancji). Obie te zmiany nie powinny mieć 

zastosowania do cudzoziemca który nie ukończył 13. roku życia, podobnie jak nie mają do 

niego zastosowania ust. 1-5 w art. 183 w obowiązującym brzmieniu przepisów. Wiąże się to z 

koniecznością wyłączenia stosowania obu tych przepisów w ust. 6 art. 183. 

Propozycja poprawki 

w art. 1 w pkt 36 w lit. b średnik na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w 

brzmieniu: 

„c) w ust. 6 wyrazy „ust. 1–5” zastępuje się wyrazami „ust. 1–5a;”; 

 

6. W art. 2 jest nowelizowany art. 9 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji w 

celu – jak wynika z treści uzasadnienia do projektu ustawy o zmianie ustawy o 

cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw, a także z uzasadnienia do projektu 

rozporządzenia dołączanego do projektu ustawy (druk sejmowy nr 1681) – doprecyzowania 

pojęcia „azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej”. Doprecyzowanie tego określenia nastąpi 

poprzez wskazanie w treści aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 9 ust. 5, które 

jednostki podziału administracyjnego FR zalicza się do azjatyckiej części tego państwa. 

Zaproponowane brzmienie przepisu upoważniającego do wydania rozporządzenia może 

jednak sugerować, iż ustawodawca modyfikuje jedną z przesłanek uprawniających do 

ubiegania się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, uzależniając uzyskanie tej wizy od 

zamieszkiwania (obecnie, a nie przed wejściem w życie ustawy o repatriacji) w jednej z 

wymienionych jednostek administracyjnych azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej. 

Dodatkowo należy zauważyć, iż akt wykonawczy wydany na podstawie art. 9 ust. 5 ma 

nie tyle określać jednostki administracyjne wchodzące w skład azjatyckiej części FR, gdyż 

takie uprawnienie leży poza kompetencją władz polskich, ale określać wykaz tych 

jednostek, a więc odnosi się do struktury administracyjnej przyjętej w tym obszarze przez 

władze rosyjskie. Należy też dokonać korekty redakcyjnej w zakresie wytycznej zawartej w 

tej delegacji, która powinna się odnosić do „oceny spełnienia warunków do wydania wizy 

krajowej w celu repatriacji”, a nie do zapewnienia tych warunków. 

Propozycja poprawki 

w art. 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 
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„5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek 

administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, 

zamieszkiwanie na obszarze których uznaje się za spełnienie warunku, o którym mowa w ust. 

1 pkt 3, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej praktyki w zakresie oceny spełnienia 

warunków do wydania wizy krajowej w celu repatriacji.”; 

ALBO 

w art. 2, ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wykaz jednostek 

administracyjnych wchodzących w skład azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, o której 

mowa w ust. 1 pkt 3, uwzględniając potrzebę zapewnienia jednolitej praktyki w zakresie 

oceny spełnienia warunków do wydania wizy krajowej w celu repatriacji.”. 

 

7. Ustawa przewiduje złożony system rozwiązań przejściowych dla wszczętych 

i niezakończonych decyzją ostateczną postępowań w sprawie udzielenia zezwoleń na pobyt 

czasowy i pracę, o których mowa o w art. 114 ust. 1 i art. 126 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach 

(art. 7–11 oraz art. 13). Zastosowanie określonego reżimu prawnego uzależnione jest od daty 

złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.  

1. Do wniosków złożonych przed 1 stycznia 2021 r. i nierozpatrzonych do dnia wejścia w 

życie niniejszej ustawy zastosowanie ma tryb szczególny określony w art. 8–11 ustawy, 

czyli uproszczony tryb udzielania zezwoleń na okres 2 lat, bez konieczności posiadania 

zezwolenia na pracę lecz z obowiązkiem następczego (po uzyskaniu zezwolenia) 

złożenia oświadczenia podmiotu powierzającego pracę o powierzeniu tej pracy 

cudzoziemcowi.  

2. Do wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2021 r. do dnia wejścia w życie 

niniejszej ustawy – zastosowanie będą miały przepisy dotychczasowe (bardziej 

rygorystyczne w zakresie wymogów formalnoprawnych) z tym, że do tych postępowań 

będą stosowane regulacje nowe w zakresie art. 7 ust. 3 (forma pouczenia) art. 106 ust. 

2a i 2b (wezwania do uzupełnienia braków formalnych) art. 112a (termin na wydanie 

decyzji). 

Należy nadmienić, iż do wniosków składanych po dniu wejścia w życie ustawy 

zastosowanie będą miały przepisy nowe, zawierające rozwiązania ułatwiające wydanie 
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zezwoleń na pobyt czasowy i pracę zarówno w zakresie przesłanek materialnoprawnych jak i 

proceduralnych. 

Jak wskazano w uzasadnieniu do projektu ustawy, „[c]elem tego szczególnego 

epizodycznego rozwiązania jest doprowadzenie do stworzenia warunków prawnych, które 

pozwolą w relatywnie krótkim czasie zakończyć dużą część postępowań w tych sprawach, 

które z przyczyn związanych z trudnościami w funkcjonowaniu administracji publicznej w 

czasie pandemii COVID-19 są prowadzone długotrwale”. 

Należy zauważyć, iż konieczność wdrożenia trzech różnych reżimów prawnych dla 

prowadzenia spraw tego samego rodzaju, może okazać się dla właściwych organów 

zobowiązanych do ich stosowania nadmiernie skompilowana i mało efektywna, w 

szczególności, iż przyczyna stanowiąca podstawę wprowadzenia powyższych rozwiązań 

prawnych (stan epidemii ogłoszony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2) nie 

ustała. Nie kwestionując regulacji przejściowej w kształcie opisanym powyższej co do 

meritum, należy jednak sugerować rozważenie uproszczenia tych rozwiązań poprzez 

przyjęcie jednakowej regulacji dla rozpatrzenia wszystkich wniosków o zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę złożonych przed dniem wejścia w życie tej noweli. 

Ponadto w art. 7 w ust. 1 w zakresie zawartego w tym przepisie zastrzeżenia należy 

wyłączyć odesłanie do art. 12, gdyż nie zawiera on rozwiązań związanych ze szczególną 

procedurą rozpatrywania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę. Proponuje się też prawidłowe 

sformułowanie relacji pomiędzy przepisami poprzez wskazanie, iż kolejne przepisy stanowią 

uzupełnienie tej normy. 

Propozycja poprawki 

w art. 7 w ust. 1 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 8–13” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem art. 8–11 i art. 13”; 

 

8. Art. 8 ust. 11 - wydaje się, iż w tym przepisie została zastosowana siatka pojęciowa, 

która utrudnia właściwą interpretację przepisu. Celem niniejszej regulacji jest zwolnienie z 

obowiązku osobistego stawiennictwa cudzoziemców, którzy: 

a) złożyli wnioski o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy przed dniem 1 stycznia 2021 r.,  

b) wnioski te nie zostały złożone przez cudzoziemców osobiście, 

c) do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wnioskodawcy nie zostali wezwani przez 
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wojewodę do osobistego stawiennictwa. 

Jeżeli intencje ustawodawcy zostały prawidłowo odczytane, należy rozważyć 

przeformułowanie tego przepisu, tak aby wyrażał je w sposób jednoznaczny, komunikatywny 

i adekwatny. Obecne brzmienie jest nieprecyzyjne gdyż nie uwzględnia treści przepisów, 

które kształtują sposób składania wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

oraz tryb postępowania w tej sprawie (zgodnie art. 105 ust. 1 i 2 ustawy, cudzoziemiec składa 

wniosek osobiście, a jeżeli wniosek nie został złożony osobiście, wojewoda wzywa go do 

osobistego stawiennictwa).W art. 8 ust. 11 regulowana jest sytuacja, kiedy wniosek nie został 

złożony osobiście (mimo, że użyto zwrotu „cudzoziemiec nie stawił się osobiście w 

urzędzie”). Jednocześnie przepis ten odnosi się do „wymogów osobistego złożenia wniosku” 

(dodatkowo definiując to pojęcie w ust. 12), zamiast do „wymogów osobistego 

stawiennictwa”, które w tym przypadku nie mogą mieć zastosowania gdyż wniosek już został 

złożony. W celu uporządkowania tej regulacji proponuje się następującą poprawkę.  

W razie przyjęcia uwag zawartych w pkt 7 opinii w zakresie uproszczenia rozwiązań 

przejściowych oraz pkt 8 opinii konieczne jest dokonanie stosownej zmiany w poprawce 

przedstawionej poniżej, tak aby uwzględniała obie uwagi. 

Propozycja poprawki 

w art. 8: 

a) w ust. 11 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Jeżeli wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, o którym mowa w 

art. 114 ust. 1 lub art. 126 ustawy zmienianej w art. 1, który wpłynął do urzędu 

wojewódzkiego przed dniem 1 stycznia 2021 r., nie został złożony osobiście przez 

cudzoziemca i do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy wojewoda nie wezwał go do 

osobistego stawiennictwa, nie stosuje się wymogów osobistego stawiennictwa i 

przedstawienia ważnego dokumentu podróży przy złożeniu wniosku, o których mowa w art. 

105 ust. 2 oraz art. 106 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1. 

b) skreśla się ust. 12; 

 

9. Art. 8 ust. 15 - w jakim trybie będą pobierane odciski linii papilarnych, których 

pobranie jest konieczne dla wydania pierwszej karty pobytu w sytuacji, gdy wobec 

cudzoziemca nie stosowano wymogu osobistego stawiennictwa. Biorąc pod uwagę, iż art. 8- 
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11 stwarzają odrębną procedurę rozpatrywania wniosków utrudnione jest ustalenie, które 

przepisy ustawy o cudzoziemcach miałyby w tym przypadku mieć zastosowanie. 

 

10. Art. 12 stanowi, iż wpłaty dokonane w związku z wnioskiem o przedłużenie 

zezwolenia na pracę sezonową przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stanowią 

dochód powiatu, jeżeli nie zostały przekazane do budżetu państwa. Przepis sugeruje, iż 

całość wpłat nieprzekazanych do budżetu państwa ma stanowić dochód powiatu. Należy 

zauważyć, iż jest to rozwiązanie odmienne zarówno od regulacji obecnie obowiązującej jak 

i wprowadzanej niniejszą ustawą. Obecnie, literalne brzmienie art. 90a ust. 2a ustawy o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie uprawnia powiatu do uzyskiwania 

dochodu z tytułu przedłużenia w/w zezwolenia (uzyskuje jednak połowę wpływów z tytułu 

wydania tego zezwolenia). Rozwiązanie wprowadzane niniejszą ustawą uprawnia powiat do 

uzyskiwania dochodów w wysokości 50% wpłat z obu tytułów (wydania lub zmiany 

zezwolenia na pracę sezonową). Nie kwestionując prawa ustawodawcy do uregulowania 

kwestii przekazania całości nieprzekazanych, do dnia wejścia w życie ustawy, wpłat 

powiatom, należy jednak zauważyć, iż takie rozwiązanie będzie stanowiło lex specialis 

zarówno na gruncie dotychczasowych jak i nowych przepisów. Należy więc zapytać, czy 

treść proponowanego przepisu przejściowego jest adekwatna do intencji ustawodawcy, tj. czy 

ustawodawca zamierza przekazać powiatom całość czy połowę zgromadzonych wpłat, gdyż 

wiąże się to z ewentualną korektą przepisu. 

Propozycja poprawki 

art. 12 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12 Wpłaty dokonane i nieprzekazane do budżetu państwa przed dniem wejścia w 

życie niniejszej ustawy, w związku z wnioskiem o przedłużenie zezwolenia na pracę 

sezonową, stanowią dochód powiatu w wysokości określonej w art. 90a ust. 2a ustawy 

zmienianej w art. 3 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

 

11. Art. 15 ust. 1 i 2 -  zgodnie z tymi przepisami dotychczasowe rozporządzenia 

wydane na podstawie art. 80 ust. 1 oraz art. 239 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, zachowują 

moc do czasu wydania nowych rozporządzeń na tej samej podstawie prawnej, nie dłużej 

jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Utrata mocy obowiązującej 
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rozporządzenia wydanego na podstawie art. 80 ust. 1 wynika z ”pośredniej” zmiany 

przepisów upoważniających tj. zmiany przepisów merytorycznych, które mają wpływ na 

zakres przedmiotowy tych rozporządzeń albo treść wytycznych. W tym konkretnym 

przypadku – ze zmiany celu wydania wizy, określonego w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o 

cudzoziemcach (dotychczas ustawa przewidywała, iż wiza jest wydawana w celu 

wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, nowy cel odnosi się 

wyłącznie do wskazania, iż wiza wydawana jest w celu wykonywania pracy na podstawie 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy).  

Delegacja do wydania drugiego z rozporządzeń (art. 239 ust. 1) została wzbogacona o 

nową wytyczną, zobowiązującą do uwzględnienia – przy ustalaniu wysokości opłat 

pobieranych za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży, polskiego 

dokumentu tożsamości cudzoziemca oraz tymczasowego polskiego dokumentu podróży – 

kosztów pobrania i przetworzenia danych w celu zapisania ich w tych dokumentach. 

Materię utrzymywania w mocy dotychczasowych rozporządzeń kompleksowo określają 

Zasady techniki prawodawczej. W myśl § 33 ust. 1 i 2 Zasad techniki prawodawczej, jeżeli 

akt wykonawczy wydany na podstawie uchylanego albo zmienianego przepisu 

upoważniającego nie jest niezgodny z nową albo znowelizowaną ustawą, można go 

wyjątkowo zachować czasowo w mocy do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie nowego albo zmienionego przepisu 

upoważniającego. Jednakże ustawodawca nie ma pełnej swobody przy stanowieniu przepisów 

ustawowych utrzymujących w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze. W myśl art. 92 

Konstytucji ustawodawca może utrzymać w mocy dotychczasowe przepisy wykonawcze, 

jeżeli przepisy te pozostają w związku treściowym z nową regulacją ustawową i służą jej 

wykonaniu. Dotychczasowe przepisy wykonawcze nie mogą być stosowane w zakresie, w 

jakim ustanawiają normy prawne o treści niezgodnej z treścią nowych unormowań 

ustawowych.  

Obowiązujące rozporządzenia wydane na podstawie art. 80 ust. 1 art. 239 ust. 1, po 

wejściu w życie nowelizacji, nie będzie służyć realizacji celów wynikających z  ustawy 

(pierwsze z nich nie będzie uwzględniać nowo sformułowanego celu wydawania wizy, drugie 

– nie będzie uwzględniać wszystkich wytycznych treściowych przekazanych przez 

ustawodawcę w celu ustalenia wysokości opłat pobieranych na podstawie tego aktu 



– 17 – 

 

prawnego). Tym samym czasowe zachowanie w mocy przedmiotowych aktów 

wykonawczych nie wydaje się możliwe, gdyż nie będą one służyły wykonaniu przepisów 

ustawy o cudzoziemcach, w brzmieniu po nowelizacji. 

Podkreślenia wymaga, iż podstawowym celem czasowego zachowania w mocy aktu 

wykonawczego jest zapewnienie organom państwowym odpowiedniej perspektywy czasowej 

związanej z wydaniem nowych aktów wykonawczych. W przedmiotowym przypadku 

proponuje się osiągnięcie tego celu poprzez przedłużenie okresu vacatio legis ustawy np. o 3 

miesiące. W tym czasie właściwy minister powinien przeprowadzić proces legislacyjny 

zakończony promulgacją nowych rozporządzeń. 

Propozycja poprawki 

art. 17 wyrazy „po upływie 14 dnia” zastępuje się wyrazami „po upływie 3 miesięcy”; 

 

Poprawki redakcyjne: 

 

w art. 8 w ust. 3 w pkt 1 wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 11” zastępuje się wyrazami 

„z uwzględnieniem ust. 11”; 

w art. 8 w ust. 10 wyrazy „okresem ważności” zastępuje się wyrazami „wskazaniem okresu 

ważności zezwolenia”; 

w art. 9 w ust. 1 w pkt 1 wyrazy „, z którego wynika podstawa do wykonywania pracy” 

zastępuje się wyrazami „stanowiącego podstawę do wykonywania pracy przez cudzoziemca”; 

w art. 9 w ust. 1 w pkt 3 po wyrazie „zezwolenia” dodaje się wyrazy „na pobyt czasowy i 

pracę”;  

w art. 10 w ust. 1 w pkt 5 wyrazy „z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559, 

1773, 1834 i 1981)” zastępuje się wyrazami „zmienianej w art. 4”; 
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w art. 11 w ust. 5 w pkt 2 wyrazy „z dnia 27 kwietnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowych ze środków publicznych” zastępuje się wyrazami „zmienianej w art. 

4”; 

 

Renata Bronowska 

 Główny legislator 


