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

do ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. 

 

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 730) 

 

U S T A W A   z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) 

 

Art.  1. 

1.  Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli 

Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych 

działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

[2.  Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także 

nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył 

on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem polskim.] 

<2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także 

nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile 

przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest 

obywatelem polskim ani obywatelem innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.> 

3. Ustawa określa również: 

1) szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) pomoc zapewnianą przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego oraz inne 

podmioty obywatelom Ukrainy; 
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3) utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na 

rzecz pomocy obywatelom Ukrainy; 

4) niektóre uprawnienia obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny; 

5) szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy oraz 

wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień w zakresie 

wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących studentami, 

nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeżdżającymi z terytorium 

Ukrainy; 

7) szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i uczniów 

będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w 

realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakresie; 

8) szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapewnianiem miejsc 

na studiach dla obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1; 

9) szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez 

obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) 
3
  szczególne zasady prowadzenia dystrybucji produktów leczniczych < i wyrobów 

medycznych> przeznaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy przez 

Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. 

 

Art.  3. 

 [1. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży 

Granicznej podczas kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje 

pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1.] 

<1. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez komendanta 

placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej lub nastąpił przez granicę, 

na której nie jest prowadzona kontrola graniczna osób przekraczających tę granicę, 

Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na 
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terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 

ust. 1.> 

2.  
8
  Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej następuje na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, 

złożony nie później niż 90 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3.  
9
  Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi w systemie teleinformatycznym Straży 

Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

4. W rejestrze, o którym mowa w ust. 3, przechowuje się: 

1) dane: 

a) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), 

b) datę urodzenia, 

c) obywatelstwo (obywatelstwa), 

d) płeć, 

e) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje, 

f) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje, 

g) unikalny numer w rejestrze, 

h) numer PESEL - jeżeli został nadany, 

i) datę dokonania i zmiany wpisu do rejestru, 

j) 
10

  unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński, jeżeli występuje, 

k) 
11

  miejsce urodzenia, jeżeli występuje, 

l) 
12

  kraj urodzenia, jeżeli występuje; 

2) informację o dacie: 

a) przekroczenia granicy, 

b) złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1; 

3) informację o dacie końcowej okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uznawanego za legalny na podstawie art. 2 ust. 1; 

4) informacje o osobie sprawującej faktyczną pieczę nad dzieckiem obejmujące: 

a) dane, o których mowa w pkt 1, 

b) wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego 

braku - innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem; 

5) 
13

  fotografię, o której mowa w art. 4 ust. 7, jeżeli występuje; 
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6) 
14

  odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z 

wyjątkiem osoby, która nie może złożyć podpisu. 

5. Komendant Główny Straży Granicznej umieszcza dane w rejestrze, o którym mowa w ust. 

3, w terminie 30 dni od dnia przekazania przez organy gminy informacji o złożeniu 

wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

 

< Art. 3a. 

1. Komendant Główny Straży Granicznej pełni funkcję krajowego punktu 

kontaktowego, o którym mowa w art. 27 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 

20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej 

ochrony na wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających 

równowagę wysiłków między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem 

takich osób wraz z jego następstwami (Dz. Urz. UE L 212 z 07.08.2001, str. 12), 

ustanowionego do celów wymiany z właściwymi organami innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących osób 

korzystających z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Pełniąc funkcję, o której mowa w ust. 1, Komendant Główny Straży Granicznej w 

szczególności: 

1) jest właściwy do przekazywania organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących obywateli Ukrainy, 

o których mowa w art. 2 ust. 1, korzystających z ochrony czasowej 

w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów niniejszej ustawy; 

2) współdziała z Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców przy uzyskiwaniu od 

organów innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o osobach korzystających z ochrony czasowej w tych państwach.> 

 

Art.  4. 

1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie 

wykonawczym gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL, 
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o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350). 

1a.  
15

  Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje 

się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, któremu numer PESEL nadano przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, nadaje się w rejestrze PESEL, na jego wniosek, o 

którym mowa w ust. 1, status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności, i wprowadza się jego dane do rejestru, o którym 

mowa w art. 6 ust. 1. 

2.  
16

  Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym 

podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na 

podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. W przypadku osoby, która ze względu 

na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku w 

siedzibie organu gminy, organ gminy zapewnia możliwość złożenia wniosku w miejscu 

pobytu tej osoby. 

3.  
17

  W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej 

ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL 

albo osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie 

samodzielnie złożyć wniosku, wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa jedno z rodziców, 

opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25, lub osoba sprawująca 

faktyczną pieczę nad dzieckiem, a w przypadku braku takich osób numer PESEL może 

zostać nadany z urzędu. 

3a.  
18

  Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku, o którym mowa w ust. 1, w imieniu 

osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek 

stanowią osoby, które nie ukończyły 12. roku życia, chyba że potwierdzenie tożsamości 

następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 zdanie trzecie. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię (imiona); 

2) nazwisko; 

3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński; 

4) obywatelstwo; 

5) imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 
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6) nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

7) imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

8) nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane; 

10) datę urodzenia; 

11) 
19

  (uchylony); 

12) kraj urodzenia; 

13) płeć; 

14) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

15) datę złożenia wniosku; 

16) adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane; 

17) adnotację o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji, o której mowa w ust. 14; 

18) informacje o osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem obejmujące numer 

PESEL oraz dane, o których mowa w pkt 1, 2, 4, 10, 13 i art. 8 pkt 24 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności, oraz wskazanie stosunku pokrewieństwa z 

dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku - innej relacji łączącej tę osobę z 

dzieckiem; 

19) 
20

  oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 

[20) 
21

  oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi na terytorium tego państwa;] 

<20) oświadczenie o byciu: 

a) małżonkiem obywatela Ukrainy określonym w art. 1 ust. 2, 

b) członkiem najbliższej rodziny obywatela Ukrainy, który posiada Kartę Polaka, 

określonym w art. 2 ust. 2, 

c) dzieckiem urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która 

jest osobą określoną w art. 2 ust. 1;> 

21) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: 

"Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia"; 

22) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o 

przyczynie braku podpisu; 
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23) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 

12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać: 

1) adres poczty elektronicznej; 

2) numer telefonu komórkowego; 

3) zgodę na: 

a) wprowadzenie danych, o których mowa w pkt 1 lub 2, do rejestru danych kontaktowych, o 

którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności 

podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070), 

b) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

6. Do danych, o których mowa w ust. 4, stosuje się sposób transliteracji określony w art. 14 

ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2019 

r. poz. 1326). 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się fotografię, spełniającą wymagania 

określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 816, 1000 i 1978). 

8.  
22

  Podczas składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, pobiera się od osoby, której 

dotyczy wniosek, odciski palców. W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia 

lub niepełnosprawność nie jest w stanie osobiście złożyć wniosku, o którym mowa w ust. 

1, w siedzibie organu gminy, organ gminy zapewnia możliwość pobrania odcisków 

palców w miejscu pobytu tej osoby. 

9. Odcisków palców nie pobiera się od osoby: 

1) która nie ukończyła 12. roku życia; 

2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z 

palców; 

3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

10. Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 

54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

11. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub 

innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku 

osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego 

urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL. 
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12. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli 

umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. 

13. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 4 pkt 21, zastępuje 

pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. W przypadku braku dokumentów, o których mowa 

w ust. 11, potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie oświadczenia. 

14. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia możliwość weryfikacji danych osoby, 

której ma zostać nadany numer PESEL, z danymi zgromadzonymi w rejestrze, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3. 

15. Kopię dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, lub 

oświadczenie, o którym mowa w ust. 13, przechowuje organ gminy wraz z wnioskiem. 

16. Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy: 

1) fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; 

2) nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 9; 

3) potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 13, 

a w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust. 14, ustalono, że w rejestrze, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę 

przekroczenia granicy. 

17. Od decyzji, o której mowa w ust. 16, nie służy odwołanie. 

<17a. Status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności, zwany dalej „statusem UKR”, jest automatycznie zmieniany na 

status, o którym mowa w art. 8 pkt 24a lit. c tej ustawy, po przekazaniu przez 

Komendanta Głównego Straży Granicznej z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, 

informacji o wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 

11 ust. 2, lub o posiadaniu przez obywatela Ukrainy dokumentu, o którym mowa w 

art. 2 ust. 3 pkt 1, albo o złożeniu lub zamiarze złożenia wniosku, o którym mowa w 

art. 2 ust. 3 pkt 2. 

17b. W przypadku automatycznej zmiany statusu, o której mowa w ust. 17a, jeżeli 

osoba, której nadano numer PESEL, potwierdzi, że jej pobyt poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej nie trwał dłużej niż okres, o którym mowa w art. 11 ust. 2, 
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status UKR może zostać przywrócony w trybie art. 11 ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności. 

17c. W przypadku wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w 

art. 11 ust. 2, w ramach granic wewnętrznych Rzeczypospolitej Polskiej z państwami 

strefy Schengen, status UKR może zostać zmieniony na podstawie oświadczenia o 

wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres, o którym mowa w art. 11 

ust. 2, złożonego przez osobę, której nadano ten status, lub osobę ją reprezentującą. 

17d. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 17c, zawiera imię, nazwisko, numer PESEL 

osoby, która posiada status UKR oraz wskazanie kraju wyjazdu, rodzaj wyjazdu, 

deklarowaną datę tego wyjazdu oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 4 ust. 4 

pkt 21. Kraj wyjazdu i data wyjazdu rejestrowane są w rejestrze PESEL jako 

wyjazd na pobyt stały lub czasowy na okres powyżej 6 miesięcy. 

17e. Przepis ust. 17c stosuje się odpowiednio do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przez granice zewnętrzne strefy Schengen. W takim przypadku Komendant 

Główny Straży Granicznej zapewnia możliwość weryfikacji daty wyjazdu z 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

17f. Osobom, którym zmieniono status UKR, w wyniku czynności, o których mowa w 

ust. 17a lub 17e, na inny, status ten może zostać ponownie nadany w wyniku 

przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Opuszczenie 

terytorium Ukrainy musi zostać udokumentowane lub zarejestrowane w rejestrze, o 

którym mowa w art. 3 ust. 3. 

17g. W przypadku, o którym mowa w ust. 17f, jeżeli ponowny wjazd nastąpił przez 

granice Rzeczypospolitej Polskiej będące zewnętrznymi granicami strefy Schengen, 

ponowne nadanie statusu UKR następuje automatycznie w wyniku przekazania 

informacji z rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, wraz ze wskazaniem daty 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

17h. W przypadku, o którym mowa w ust. 17f, status UKR może zostać ponownie 

nadany również w wyniku ponownego złożenia wniosku o nadanie numeru PESEL, o 

którym mowa w art. 4 ust. 1. Od wnioskodawcy nie pobiera się odcisków palców, 

chyba że nie pobrano ich przy nadaniu numeru PESEL. 

17i. Rejestracji danych, o której mowa w ust. 17b, 17c, 17e i 17f, dokonuje dowolny 

organ wykonawczy gminy. Organem rejestrującym dane na podstawie ust. 17a i 17g, 
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o którym mowa w art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności, jest Komendant Główny Straży Granicznej. 

17j. Informacja, o której mowa w ust. 17c, przekazywana jest do rejestru, o którym 

mowa w art. 3 ust. 3.> 

18. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej 

na swojej stronie podmiotowej: 

1) wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1; 

1a) 
23

  wzór wniosku, o którym mowa w art. 9 ust. 1a; 

2) wzór wydruku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 2[.] <;> 

<3) wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 17c.> 

19. Wzory, o których mowa w ust. 18, są sporządzane w języku polskim i ukraińskim, a także 

mogą być sporządzone również w innych językach. 

20. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 1, 2, 3a-6, 9-11, 24, pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności, minister właściwy do spraw informatyzacji 

przekazuje z rejestru PESEL do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3. 

20a.  
24

  W okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. organ gminy może upoważnić, na 

piśmie utrwalonym w postaci papierowej lub elektronicznej, pracowników administracji 

publicznej lub jednostek organizacyjnych danej gminy, zgłoszonych przez ich 

pracodawców jako wolontariuszy do wykonywania czynności wynikających z art. 4 

niniejszej ustawy i art. 10 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji 

ludności. Upoważnienie wydaje się na czas określony, nieprzekraczający terminu 

wskazanego w zdaniu pierwszym. 

21. W sprawach dotyczących numeru PESEL nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

22.  
25

  Zadania, o których mowa w ust. 1-21, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji 

rządowej. 

Art.  6. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym 

nadano numer PESEL, w sposób określony w art. 4. 

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55 ustawy z 

dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

3. Prowadząc rejestr, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do sprawy informatyzacji: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do rejestru; 



- 11 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2) zapewnia integralność danych w rejestrze; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest prowadzony, dla 

podmiotów przetwarzających dane w rejestrze; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego, w którym rejestr jest 

prowadzony; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych osobowych; 

6) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych rejestru. 

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych przetwarzanych w 

rejestrze, o którym mowa w ust. 1. 

5. W rejestrze, o którym mowa w ust. 1, gromadzi się: 

1) 
26

  dane, o których mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1-4, 10, 12-16 i 18; 

2) numer PESEL; 

3) fotografię, o której mowa w art. 4 ust. 7; 

4) odciski palców; 

5) odwzorowanie własnoręcznego podpisu osoby, która ukończyła 12. rok życia, z wyjątkiem 

osoby, która nie może złożyć podpisu. 

6. Danych zgromadzonych w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, nie usuwa się. 

6a.  
27

  Po zarejestrowaniu w rejestrze PESEL zmiany danych osoby, której dane gromadzone 

są w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, w tym danych osoby sprawującej faktyczną 

opiekę nad dzieckiem, jeśli został jej nadany numer PESEL, zmienione dane, o których 

mowa w art. 8 pkt 1, 4-6 i 9-11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, z 

rejestru PESEL są przekazywane do rejestru, o którym mowa w ust. 1. 

7. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia zgromadzone w rejestrze, o którym 

mowa w ust. 1, dane, o których mowa w: 

1) ust. 5 pkt 1-5: 

a) Policji, 

b) Straży Granicznej, 

c) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 

d) Agencji Wywiadu, 

e) Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, 

f) Służbie Wywiadu Wojskowego, 

g) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, 

h) Służbie Ochrony Państwa, 
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i) Urzędowi do spraw Cudzoziemców, 

j) 
28

  gminom; 

2) ust. 5 pkt 1-3: 

a) ministrowi właściwemu do spraw pracy, 

b) ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, 

c) ministrowi właściwemu do spraw rodziny, 

d) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, 

e) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

f) organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981, 2105 i 2270), za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny, 

g) 
29

  Narodowemu Funduszowi Zdrowia, 

h) 
30

  jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia, 

i) 
31

  ministrowi właściwemu do spraw gospodarki, 

j) 
32

  powiatom i województwom<,> 

< k) wojewodom > 

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań, po oświadczeniu spełnienia 

wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach 

osobistych; 

3) 
33

  ust. 5 pkt 2 oraz art. 4 ust. 4 pkt 1-4, 9, 10, 12-15 i 18 - Głównemu Urzędowi 

Statystycznemu w zakresie niezbędnym do realizacji jego ustawowych zadań, po 

oświadczeniu spełnienia wymagań, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

8. Organ gminy może realizować zadania, o których mowa w art. 4, poza siedzibą urzędu 

gminy. 

Art.  11. 

1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest niezależne od innych uprawnień do 

wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów 

prawa. 

2. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 

miesiąca pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 
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<3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osób skierowanych do wykonywania pracy lub 

usług poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej przez podmioty prowadzące 

działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.> 

 

Art.  12a. 

[1. Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, 

dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2022 r. tymczasowe wykorzystanie obiektu 

budowlanego, w tym również innego niż budynek zamieszkania zbiorowego, który nie 

spełnia wymagań przepisów techniczno-budowlanych, przeciwpożarowych oraz 

higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania 

występujące w nim warunki zapewniają spełnienie podstawowych wymagań w zakresie: 

1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania; 

2) bezpieczeństwa pożarowego; 

3) higieny, zdrowia i środowiska.] 

<1. Na potrzeby zamieszkania zbiorowego obywateli Ukrainy, o których mowa w art. 1 

ust. 1, dopuszcza się w okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. tymczasowe wykorzystanie 

oddanego do użytkowania obiektu budowlanego, w tym również innego niż budynek 

zamieszkania zbiorowego, który nie spełnia wymagań przepisów techniczno-

-budowlanych, przeciwpożarowych oraz higieniczno-sanitarnych dla tego budynku, 

jeżeli przy takim sposobie jego użytkowania występujące w nim warunki zapewniają 

spełnienie podstawowych wymagań w zakresie: 

1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania; 

2) bezpieczeństwa pożarowego; 

3) higieny, zdrowia i środowiska.> 

2. W przypadku gdy obiekt budowlany, o którym mowa w ust. 1, będzie przeznaczony do 

zakwaterowania więcej niż 20 osób, spełnienie podstawowych wymagań potwierdza się 

pozytywną opinią właściwego miejscowo: 

1) powiatowego inspektora nadzoru budowlanego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 

1; 

2) komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - w zakresie, o którym 

mowa w ust. 1 pkt 2; 

3) państwowego powiatowego inspektora sanitarnego - w zakresie, o którym mowa w ust. 1 

pkt 3. 
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3. Opinie, o których mowa w ust. 2, wydaje się, w terminie 5 dni roboczych, na wniosek 

właściciela lub faktycznie władającego obiektem budowlanym. Opinie mogą określać 

dodatkowe warunki lub ograniczenia niezbędne do zachowania podstawowych wymagań, 

o których mowa w ust. 1. 

4. Opinię, o której mowa w ust. 2 pkt 2, wydaje się po przeprowadzeniu czynności kontrolno-

rozpoznawczych, o których mowa w art. 23 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o 

Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1940 i 2490), w zakresie oceny 

zapewnienia w obiekcie budowlanym spełnienia podstawowych wymagań bezpieczeństwa 

pożarowego. Upoważnienie do czynności kontrolno-rozpoznawczych może być 

doręczone kontrolowanemu w chwili przystąpienia do tych czynności. 

5. Brak wydania i doręczenia wnioskodawcy opinii w terminie, o którym mowa w ust. 3, 

uznaje się za wydanie opinii pozytywnej. Ust. 4 nie stosuje się. 

6. Do wydawania opinii, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

7. Do przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych nie stosuje się przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 i 2105 

oraz z 2022 r. poz. 24). 

8. Do obiektów, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się art. 71 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

- Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 oraz z 2022 r. poz. 88). 

 

< Art. 12b. 

1. Przebudowa, remont lub zmiana sposobu użytkowania budynków lub ich części, 

przeznaczonych docelowo na cele mieszkalne, do których prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane mają jednostki samorządu terytorialnego, 

związki międzygminne, związki powiatów, związki powiatowo-gminne, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne lub 

samorządowe spółki kapitałowe, w których udział jednostek samorządu 

terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby udziałów albo 

akcji, rozpoczęte w terminie do dnia 31 lipca 2024 r., nie wymagają spełnienia 

przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz przepisów techniczno- budowlanych 

dla tych budynków lub ich części, z wyjątkiem obowiązku zapewnienia spełnienia 

podstawowych wymagań w zakresie: 
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1) nośności i stateczności konstrukcji oraz bezpieczeństwa użytkowania; 

2) bezpieczeństwa pożarowego; 

3) higieny, zdrowia i środowiska. 

2. W przypadku prowadzenia przebudowy, remontu lub zmiany sposobu użytkowania, 

o których mowa w ust. 1, wymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę 

albo dokonania zgłoszenia na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 

Prawo budowlane, inwestor, zamiast uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo 

dokonania zgłoszenia, może, przed rozpoczęciem prowadzenia przebudowy, remontu 

lub zmiany sposobu użytkowania, poinformować właściwy organ nadzoru 

budowlanego o: 

1) rodzaju i zakresie wykonywania przebudowy lub remontu oraz terminie ich 

rozpoczęcia – w przypadku prowadzenia przebudowy lub remontu, 

2) dotychczasowym i zamierzonym sposobie użytkowania budynku lub jego części – 

w przypadku zmiany sposobu użytkowania 

– dołączając, w obu przypadkach, dokumentację techniczną, zawierającą rozwiązania 

mające wpływ na bezpieczeństwo osób sporządzoną przez osobę posiadającą 

odpowiednie uprawnienia budowlane bez ograniczeń, oraz pozwolenie właściwego 

wojewódzkiego konserwatora zabytków wydane na podstawie przepisów o ochronie 

zabytków i opiece nad zabytkami – w przypadku budynków wpisanych do rejestru 

zabytków, albo pozytywną opinię wojewódzkiego konserwatora zabytków – w 

przypadku budynków niewpisanych do rejestru zabytków, a ujętych w wojewódzkiej 

lub gminnej ewidencji zabytków. 

3. Decyzję w przedmiocie pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora 

zabytków, o którym mowa w ust. 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku przez wnioskodawcę. Brak wydania decyzji w przedmiocie 

pozwolenia w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje się za wydanie 

pozwolenia.  

4. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do opinii, o której mowa w ust. 2. 

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku przebudowy, remontu lub zmiany sposobu 

użytkowania, o których mowa w ust. 1, obejmujących elementy konstrukcyjne. 

6. W przypadku prowadzenia przebudowy, remontu lub zmiany sposobu użytkowania, 

o których mowa w ust. 1, których rozpoczęcie, zgodnie z przepisami ustawy z 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane, wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, 
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inwestor jest obowiązany zapewnić objęcie kierownictwa budowy oraz nadzoru nad 

przebudową, remontem lub zmianą sposobu użytkowania przez osobę posiadającą 

uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach, o których mowa w art. 15a 

tej ustawy. 

7. Przystąpienie do użytkowania budynku lub jego części powstałych w wyniku 

przebudowy, remontu lub zmiany sposobu użytkowania, o których mowa w ust. 1, 

wymaga powiadomienia organu nadzoru budowlanego. Do powiadomienia należy 

dołączyć dokumentację techniczną, o której mowa w ust. 2.> 

 

Art.  13. 

1.  
47

  Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo 

domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom 

Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek 

świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia 

obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Okres wypłaty świadczenia 

może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

1a.  
48

  W sprawach świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się decyzji 

administracyjnych oraz nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego. 

1b.  
49

  W razie sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ust. 1, 

podmiot, który złożył wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem o 

świadczenie przeciwko gminie właściwej do rozpoznania wniosku. 

1c.  W sprawie o świadczenie, o której mowa w ust. 1b, nie można dochodzić innych 

roszczeń. 

1d.  Świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, nie podlega egzekucji na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz 

przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 

administracji (Dz. U. z 2022 r. poz. 479). 

<1e. Wniosek o świadczenie pieniężne składa się w terminie miesiąca od ostatniego dnia 

okresu objętego wnioskiem. 

1f. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem terminu, o którym mowa w 

ust. 1e, pozostawia się bez rozpoznania.> 
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2.  
52

  Zadania gminy określone w ust. 1 i art. 13a ust. 3 i 4 są zadaniami z zakresu 

administracji rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację 

zapewnia wojewoda. Koszty obsługi przez gminę zadań wynoszą 16 zł za każdy 

rozpatrzony wniosek o świadczenie pieniężne. W przypadku dokonania przez gminę 

weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia koszt obsługi zadań wynosi 32 zł za 

każdy rozpatrzony wniosek. 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia 

pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając 

liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

sytuację ludności cywilnej i perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium 

Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu 

państwa i stan finansów publicznych. 

4. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera: 

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek; 

2) PESEL lub NIP składającego wniosek; 

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do 

zakwaterowania; 

4) 
53

  imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL; 

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia; 

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie; 

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; 

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie; 

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek; 

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono 

już świadczenia; 

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie 

otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, 

wzór wniosku o świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej 

albo w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, mając na 

uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej wypłaty świadczenia. 
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Art.  22. 

1. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 

2 ust. 1 lub 

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

[- jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu 

obywatelowi.] 

<– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od 

dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania 

pracy temu obywatelowi, a praca jest powierzana w wymiarze czasu pracy nie 

niższym niż wskazany w powiadomieniu lub liczbie godzin nie mniejszej niż 

wskazana w powiadomieniu oraz za wynagrodzeniem nie niższym niż ustalone 

według stawki określonej w powiadomieniu, proporcjonalnie zwiększonym 

w przypadku podwyższenia wymiaru czasu pracy lub liczby godzin pracy.> 

1a.  
76

  Obowiązek powiadomienia, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przypadku, w 

którym obywatel Ukrainy wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

zgodnie z przepisami art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powiadomienie następuje za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl. 

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy 

obywatelowi Ukrainy przekazuje: 

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi 

Ukrainy: 

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania, 

c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, 

d) numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej, 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi 

agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 

f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy; 

2) dane osobowe obywatela Ukrainy: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) płeć, 

d) obywatelstwo, 

e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub 

pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument, 

f) numer PESEL - o ile został nadany; 

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem 

Ukrainy; 

4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy; 

5) miejsce wykonywanej pracy[.] <;> 

<6) miesięczną lub godzinową stawkę wynagrodzenia; 

7) wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu; 

8) liczbę wszystkich osób wykonujących pracę na podstawie umowy o pracę i na 

podstawie umów cywilnoprawnych według stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na 

dzień złożenia powiadomienia.> 

4. Minister właściwy do spraw pracy oraz właściwy powiatowy urząd pracy przetwarza dane, 

o których mowa w ust. 3, w celu realizacji zadań ustawowych. 

5. Minister właściwy do spraw pracy zapewnia udostępnienie danych, o których mowa w ust. 

3, w drodze teletransmisji danych: 

1) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

2) Państwowej Inspekcji Pracy, 

3) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, 

4) Straży Granicznej, 

5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, 

6) 
77

  Głównemu Urzędowi Statystycznemu 

5a. Zakład Ubezpieczeń Społecznych udostępnia dane o objęciu obywatela Ukrainy, o którym 

mowa w ust. 1, ubezpieczeniami społecznymi lub o zgłoszeniu umowy o dzieło, o której 
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mowa w art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 

społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.3)), zawartej z tym obywatelem, w 

drodze teletransmisji danych:  

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 

432, 619, 1621, 1834, 1981 i 2105 oraz z 2022 r. poz. 655 i 755.  

1) ministrowi właściwemu do spraw pracy,  

2) Państwowej Inspekcji Pracy,  

3) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,  

4) Straży Granicznej <,> 

<5) Głównemu Urzędowi Statystycznemu > 

– w celu dostarczanie aktualnych informacji pozwalających ocenić liczbę obywateli Ukrainy, 

którzy wykonują pracę zgodnie z art. 22 ust. 1.  

5b. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego udostępnia dane o objęciu obywatela 

Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubezpieczeniem społecznym rolników, w drodze 

teletransmisji danych:  

1) ministrowi właściwemu do spraw pracy,  

2) Państwowej Inspekcji Pracy,  

3) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,  

4) Straży Granicznej <,> 

<5) Głównemu Urzędowi Statystycznemu > 

– w celu dostarczanie aktualnych informacji pozwalających ocenić liczbę obywateli Ukrainy, 

którzy wykonują pracę zgodnie z art. 22 ust. 1.  

5c. W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił 

obowiązku powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy, o 

którym mowa w ust. 1, przepisu art. 120 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie stosuje się.  

5d. W zakresie udostępnienia danych, o którym mowa w ust. 5a, Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych i podmioty wymienione w ust. 5a zawierają dwustronne porozumienie, 

określając sposób wymiany danych i termin jej wdrożenia.  

5e. W zakresie udostępnienia danych, o którym mowa w ust. 5b, Kasa Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego i podmioty wymienione w ust. 5b zawierają dwustronne 

porozumienie, określając sposób wymiany danych i termin jej wdrożenia.  
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6. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, może zarejestrować się oraz zostać uznany 

jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 

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

U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.4)). Do obywateli Ukrainy, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się 

odpowiednio.  

8. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę 

obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1, którym podmiot powierzający wykonywanie 

pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich 

osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami 

bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz 

zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli 

polskich. 

< Art. 22i. 

1. Minister właściwy do spraw pracy może dofinansować z Funduszu Pracy koszty 

szkolenia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy posiadających: 

1) dyplom, o którym mowa w art. 7 ust. 2a pkt 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o 

zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm.), z 

wyłączeniem obowiązku posiadania uwierzytelnień, o których mowa w tym przepisie 

– na wniosek okręgowej izby lekarskiej, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 2 

grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 1342), zwanej dalej 

„okręgową izbą lekarską”; 

2) dyplom, o którym mowa w art. 35a ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 

zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 551, 583 i 830), z wyłączeniem 

obowiązku posiadania uwierzytelnień, o których mowa w tym przepisie – na wniosek 

okręgowej izby pielęgniarek i położnych, o której mowa w art. 2 ust. 4 pkt 2 ustawy z 

dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

628), zwanej dalej „okręgową izbą pielęgniarek i położnych”. 
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2. Dofinansowanie kosztu szkolenia, o którym mowa w ust. 1, nie może przekraczać 

kwoty 3000 zł dla jednej osoby za jedno szkolenie. Obywatel Ukrainy, o którym 

mowa w ust. 1, może wziąć udział w maksymalnie trzech szkoleniach. 

3. Okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych składa do 

ministra właściwego do spraw pracy, raz w miesiącu, wniosek o dofinansowanie 

kosztów szkolenia, o których mowa w ust. 1, zawierający: 

1) nazwę i adres instytucji przeprowadzającej szkolenie; 

2) termin i zakres szkolenia oraz liczbę godzin szkolenia; 

3) planowaną wysokość kosztów szkolenia; 

4) planowaną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu. 

4. W przypadku braku środków finansowych wniosek o dofinansowanie kosztów 

szkolenia, o których mowa w ust. 1, rozpatruje się negatywnie.  

5. Minister właściwy do spraw pracy po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku podpisuje 

umowę z okręgową izbą lekarską albo z okręgową izbą pielęgniarek i położnych 

i przekazuje kwotę na dofinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w ust. 1. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 5, określa w szczególności: 

1) okręgową izbę lekarską albo okręgową izbę pielęgniarek i położnych, z którą 

zawierana jest umowa; 

2) numer rachunku bankowego okręgowej izby lekarskiej albo okręgowej izby 

pielęgniarek i położnych, na który mają być przekazane środki finansowe; 

3) termin i zakres szkolenia oraz liczbę godzin szkolenia; 

4) planowaną wysokość kosztów szkolenia; 

5) planowaną liczbę osób uczestniczących w szkoleniu. 

7. Po zakończeniu szkolenia okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek 

i położnych przekazuje do ministra właściwego do spraw pracy sprawozdanie 

zawierające: 

1) wykaz osób, które ukończyły szkolenie, obejmujący: 

a) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska), 

b) datę urodzenia, 

c) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje, 

d) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli 

występuje, 

e) numer PESEL – jeżeli został nadany; 
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2) rozliczenie otrzymanych środków na podstawie ostatecznych kosztów szkolenia wraz 

z określeniem poniesionych wydatków. 

8. Okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych załącza do 

sprawozdania, o którym mowa w ust. 7, zaświadczenia o ukończeniu szkolenia osób 

wykazanych w sprawozdaniu oraz dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków 

w wysokości wynikającej ze sprawozdania. 

9. W przypadku gdy ostateczny koszt szkolenia jest niższy niż koszt szkolenia, o którym 

mowa w ust. 3 pkt 3, okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i 

położnych zwraca nadwyżkę ministrowi właściwemu do spraw pracy. 

10. Okręgowa izba lekarska albo okręgowa izba pielęgniarek i położnych zwraca koszt 

szkolenia, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy szkolenie się nie odbędzie. 

11. W przypadku wykorzystania przyznanego dofinansowania kosztu szkolenia, 

o którym mowa w ust. 1, niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania go nienależnie lub 

w nadmiernej wysokości przepisy art. 169 ust. 1–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, minister 

właściwy do spraw pracy informuje okręgową izbę lekarską albo okręgową izbę 

pielęgniarek i położnych o przyczynach nieuwzględnienia tego wniosku.> 

 

Art.  25b. 

1. Dane z ewidencji małoletnich przetwarza się w zakresie niezbędnym do realizacji zadań 

ustawowych i mogą one być udostępniane: 

1) konsulom Ukrainy - w zakresie niezbędnym do realizacji art. 31 umowy między 

Rzecząpospolitą Polską a Ukrainą o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach 

cywilnych i karnych, sporządzonej w Kijowie dnia 24 maja 1993 r. (Dz. U. z 1994 r. poz. 

465); 

2) wojewodzie właściwemu dla miejsca pobytu małoletniego, w celu sprawowania kontroli 

nad realizacją zadań powiatowych centrów pomocy rodzinie; 

3) ministrowi właściwemu do spraw rodziny; 

4) powiatowym centrom pomocy rodzinie; 

5) organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, za pośrednictwem ministra właściwego do spraw rodziny - w celu weryfikacji 
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danych dotyczących osób ubiegających się o świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 

pkt 1, osób pobierających te świadczenia oraz członków ich rodzin; 

6) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych - w celu weryfikacji danych dotyczących osób 

ubiegających się o świadczenia, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2-4, oraz 

dofinansowanie, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 5, osób pobierających te świadczenia 

i dofinansowanie oraz członków ich rodzin; 

7) sądom; 

8) prokuratorom; 

9) 
108

  jednostce podległej ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwej w zakresie 

systemów informacyjnych ochrony zdrowia[.] <;> 

<10) Straży Granicznej.> 

2. Administratorami danych osobowych, o których mowa w art. 25a ust. 5, w rozumieniu art. 

4 pkt 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1, z późn. zm.
(
 

109
 

)
), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", są minister 

właściwy do spraw rodziny i powiatowe centra pomocy rodzinie, z tym że 

administratorem danych osobowych w zakresie zapewnienia, utrzymania i rozwoju 

systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 25a ust. 2, jest minister właściwy do 

spraw rodziny. 

3. Minister właściwy do spraw rodziny może, w drodze umowy, powierzyć przetwarzanie 

danych osobowych w systemie teleinformatycznym wyspecjalizowanemu podmiotowi 

dającemu rękojmię stworzenia warunków organizacyjnych i technicznych zapewniających 

ochronę danych gromadzonych i przetwarzanych w ewidencji małoletnich, w 

szczególności zabezpieczenie tych danych osobowych przed nieuprawnionym dostępem, 

przetwarzaniem, zmianą, uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą. 

4. Minister właściwy do spraw rodziny przechowuje dane, o których mowa w art. 25a ust. 5, 

w systemie teleinformatycznym przez okres 12 miesięcy od dnia ustania przesłanek, dla 

których dane te zostały wprowadzone. Dane, o których mowa w art. 25a ust. 5, usuwa się 

niezwłocznie po upływie okresu przechowywania. 

5.  
110

  Administrator danych osobowych może wykonać obowiązek, o którym mowa w art. 13 

ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679, przez udostępnienie informacji, o 
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których mowa w tych przepisach, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie 

podmiotowej lub w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 25a ust. 2. 

Realizacja obowiązku informacyjnego jest możliwa również przez umieszczenie 

stosownych informacji w miejscach widocznych w siedzibie lub miejscu działania 

administratora danych osobowych. 

6. Zabezpieczenia stosowane przez administratorów danych w celu ochrony danych 

osobowych polegają co najmniej na: 

1) dopuszczeniu do przetwarzania danych osobowych wyłącznie osób posiadających pisemne 

upoważnienie wydane przez administratora danych; 

2) pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych do 

zachowania ich w tajemnicy. 

Art.  26. 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 

2 ust. 1, przysługuje prawo do: 

1) świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, 

2) świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o 

pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 

1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

3) świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 447), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

4) rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o 

rodzinnym kapitale opiekuńczym (Dz. U. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 

u dziennego opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o 

opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), jeżeli 

zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku 

posiadania karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy". 
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2. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy 

ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, 

który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

<2a. Koszty obsługi świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, oraz dofinansowania, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 5, wynoszą 1,5% kwoty przeznaczonej na wypłatę tych 

świadczeń oraz dofinansowania.> 

3. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 

2 ust. 1, prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się, począwszy od miesiąca, 

w którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został 

wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, a w przypadku świadczeń 

przysługujących na dziecko - również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. Wniosek 

o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, zawiera numer PESEL wnioskodawcy 

oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę 

przekroczenia granicy, a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko - numer 

PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego 

podstawę przekroczenia granicy. 

<3a. Komendant Główny Straży Granicznej udostępnia Zakładowi Ubezpieczeń 

Społecznych, ustalającemu prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 2–4, 

oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, oraz, za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw rodziny, organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z 

dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych ustalającemu prawo do 

świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, informację o okoliczności, o której mowa 

w art. 11 ust. 2. 

3b. Informację, o której mowa w ust. 3a, udostępnia się w drodze teletransmisji danych i 

obejmuje ona następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska); 

2) datę urodzenia; 

3) rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje; 

4) serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli 

występuje; 

5) numer PESEL – jeżeli został nadany; 
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6) informację o dacie końcowej okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

uznawanego za legalny na podstawie art. 2 ust. 1. 

3c. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych mogą wzywać obywatela Ukrainy 

przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 

ust. 1, ubiegającego się lub otrzymującego świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 

1–4, oraz dofinansowanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, do osobistego 

stawiennictwa we wskazanej w wezwaniu jednostce organizacyjnej w terminie 3 dni 

roboczych, w celu złożenia wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego ustalenia 

i realizacji świadczeń lub tego dofinansowania. 

3d. Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz organ właściwy w rozumieniu ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych pozostawiają bez rozpatrzenia 

wniosek o ustalenie prawa do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 lub 

dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, jeżeli obywatel Ukrainy 

przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, który 

został wezwany do osobistego stawiennictwa, nie stawił się we wskazanej jednostce 

organizacyjnej w wyznaczonym terminie. 

3e. Wypłata świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz dofinansowania, 

o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega wstrzymaniu, jeżeli otrzymujący te 

świadczenia lub to dofinansowanie obywatel Ukrainy przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, który został wezwany do osobistego 

stawiennictwa, nie stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej w wyznaczonym 

terminie. 

3f. W przypadku gdy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1, który został wezwany do osobistego stawiennictwa, 

stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej po upływie wyznaczonego terminu, 

świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, oraz dofinansowanie, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 5, wypłaca się od miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 
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obywatel ten stawił się we wskazanej jednostce organizacyjnej, o ile spełnia warunki 

uprawniające do świadczeń lub dofinansowania.> 

4.  
113

  Przysługujące na dziecko świadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, z wyłączeniem 

świadczenia rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o 

świadczeniach rodzinnych, oraz świadczenia lub dofinansowanie, o których mowa w ust. 

1 pkt 2, 3 i 5, przysługują także opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25. 

Ustalając prawo do świadczeń, o których mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 5 ust. 11 

ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych stosuje się odpowiednio. 

4a.  
114

  Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi, o której mowa w art. 15b ustawy z dnia 

28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, opiekun tymczasowy składa w terminie 

12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. 

4b.  
115

  W postępowaniach o przyznanie świadczeń i dofinansowania, o których mowa w ust. 

1, w imieniu i na rzecz opiekuna tymczasowego, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie 

trzecie, wnioski o świadczenia i dofinansowanie składa i działa w tych postępowaniach 

wyłącznie starosta lub upoważniony przez niego pracownik jednostki organizacyjnej 

powiatu. 

4ba.  
116

  W zakresie, o którym mowa w ust. 4b, odpowiednio do starosty lub upoważnionego 

przez niego pracownika jednostki organizacyjnej powiatu przepisów art. 24 i art. 25 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego nie stosuje 

się. 

4c.  
117

  Opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie, 

przyznane świadczenia wypłaca się na rachunek bankowy powiatu, na terenie którego 

opiekun ten sprawuje opiekę nad dziećmi. Powiat przekazuje przyznane opiekunowi 

tymczasowemu świadczenia w szczególności w formie rzeczowej lub w formie opłacania 

usług. 

4d.  
118

  Termin na ustalenie prawa do świadczeń lub dofinansowania, o których mowa w ust. 

1 pkt 2, 3 i 5, oraz wypłatę przysługujących opiekunowi tymczasowemu świadczeń i 

dofinansowania liczony jest nie wcześniej niż od dnia udostępnienia odpowiednio 

organowi właściwemu w rozumieniu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych lub Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych elektronicznego dostępu do danych 

gromadzonych w ewidencji małoletnich. 
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4e.  
119

  Zadania związane z realizacją przez powiat świadczeń i dofinansowania, o których 

mowa w ust. 1, dla opiekuna tymczasowego, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie 

trzecie, są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej. 

4f.  
120

  Koszty obsługi przez powiat świadczeń i dofinansowania, o których mowa w ust. 1, 

wypłacanych opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 ust. 7 zdanie trzecie, 

wynoszą 2% wartości świadczeń przekazanych w formie rzeczowej lub w formie 

opłacania usług. 

5. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1-4, oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

6. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 5, w terminie 3 miesięcy od końca 

miesiąca, w którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień 

Publicznych informację o jego udzieleniu, w której podaje: 

1) nazwę i adres siedziby zamawiającego; 

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 

3) opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr 

oraz zakresu usług; 

4) cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; 

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez 

zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych; 

6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa. 

 

<Art. 26a. 

1. Wydatki związane z realizacją przez zespoły orzekające o niepełnosprawności, o 

których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 573 i 1981 oraz z 2022 r. poz. 558), zadań wynikających z tej ustawy na rzecz 

obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się 

za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, są pokrywane ze środków finansowych budżetu 

państwa.  

2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1, właściwość miejscową zespołu 

orzekającego o niepełnosprawności ustala się według ich miejsca pobytu.> 
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Art.  28. 

1. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy, 

przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, wójt, 

burmistrz lub prezydent miasta mogą utworzyć żłobek lub klub dziecięcy w lokalu 

niespełniającym warunków, o których mowa w art. 25 ust. 1-2c ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz w przepisach wydanych na podstawie 

art. 25 ust. 3 tej ustawy. 

2. Utworzenie odpowiednio żłobka lub klubu dziecięcego na podstawie ust. 1 jest możliwe 

również przez podmiot inny niż gmina po uzyskaniu zgody odpowiednio wójta, 

burmistrza lub prezydenta miasta. Wzór zgody określa odpowiednio wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta. 

3. W stosunku do instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zapewniających opiekę 

dzieciom będącym obywatelami Ukrainy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1, nie stosuje się art. 28 ust. 1 pkt 3 i 3a ustawy z dnia 4 lutego 

2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. W przypadku instytucji opieki, o których 

mowa w ust. 2, wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych zawiera zgodę 

odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, o której mowa w ust. 2. 

4. W celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi obywatelami Ukrainy, 

przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, dopuszcza 

się niestosowanie odpowiednio przez podmiot prowadzący żłobek, klub dziecięcy lub 

zatrudniający dziennego opiekuna przepisów art. 7 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1-3 oraz art. 38 

ust. 1 i 1a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 

5. W przypadku gdy odpowiednio żłobek lub klub dziecięcy jest prowadzony przez podmioty, 

o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad 

dziećmi w wieku do lat 3, lub dzienny opiekun jest zatrudniany przez podmioty, o których 

mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 lub 3 tej ustawy, odstąpienie, na podstawie ust. 3, od każdego z 

warunków określonych odpowiednio w art. 7 ust. 2 i 3, art. 15 ust. 1-3 oraz art. 38 ust. 1 i 

1a ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, jest możliwe po 

uzyskaniu zgody odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Wzór zgody 

określa odpowiednio wójt, burmistrz lub prezydent miasta. 
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<6. W celu zapewnienia opieki nad dzieckiem będącym obywatelem Ukrainy 

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 

ust. 1, dopuszcza się sprawowanie przez dziennego opiekuna opieki nad tym 

dzieckiem do czasu rozpoczęcia przez dziecko obowiązku, o którym mowa w art. 31 

ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 

oraz z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116). 

7. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący 

działalność na własny rachunek mogą uwzględnić, przy przyjmowaniu pod opiekę 

dziennego opiekuna dziecka, o którym mowa w ust. 6, preferencje dla rodzica 

zatrudnionego lub wykonującego inną pracę zarobkową. 

8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7, rodzic ubiegający się o objęcie dziecka, 

o którym mowa w ust. 6, opieką przez dziennego opiekuna, przedstawia, w formie 

oświadczenia lub zaświadczenia, informację odpowiednio o zatrudnieniu lub 

wykonywaniu innej pracy zarobkowej. 

9. Podmiot zatrudniający dziennego opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący 

działalność na własny rachunek przetwarzają informacje, o których mowa w ust. 8, 

wyłącznie w związku z przyjmowaniem dziecka pod opiekę dziennego opiekuna.> 

 

[Art.  49. 

 Obywatel polski, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy 

w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2 ust. 4, albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, który 

oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. spełniał wymogi kwalifikacyjne określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci 

Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) do zajmowania stanowisk, na których 

są zatrudniani pracownicy pionu badawczego Centrum Łukasiewicz i instytutów 

działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, może zostać zatrudniony w Centrum 

Łukasiewicz lub instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz na 

stanowisku, o którym mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, bez przeprowadzenia 

konkursu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej ustawy.] 
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< Art. 49. 

Obywatel polski, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 

Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 2 ust. 4, albo obywatel Ukrainy, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 

ust. 1, który oświadczy, że w dniu 24 lutego 2022 r. spełniał wymogi kwalifikacyjne 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 21 lutego 

2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. z 2020 r. poz. 2098) do zajmowania 

stanowisk, na których są zatrudniani pracownicy Centrum Łukasiewicz i instytutów 

działających w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, może zostać zatrudniony 

w Centrum Łukasiewicz lub instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej 

Łukasiewicz, bez przeprowadzenia konkursu, o którym mowa w art. 50 ust. 1 tej 

ustawy.> 

<Art. 55b. 

1. W roku szkolnym 2022/2023 dodatkowa nauka języka polskiego, o której mowa w art. 

165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może być 

prowadzona w grupie międzyszkolnej. 

2. W przypadkach uzasadnionych warunkami demograficznymi organ wykonawczy 

jednostki samorządu terytorialnego będącej organem prowadzącym szkołę, w której 

zorganizowano dodatkową naukę języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, może kierować do tej szkoły 

uczniów, o których mowa w art. 165 ust. 7 tej ustawy, uczęszczających do innych 

szkół prowadzonych przez tę samą jednostkę samorządu terytorialnego w celu 

korzystania z dodatkowej nauki języka polskiego. 

3. Jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły mogą zawierać porozumienia 

w celu kierowania przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego 

uczniów prowadzonej przez siebie szkoły na dodatkową naukę języka polskiego, o 

której mowa w art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, 

którą zorganizowano w szkole prowadzonej przez inną jednostkę samorządu 

terytorialnego. 

4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 i 3, przepisy art. 39 ust. 2–4a ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe stosuje się odpowiednio.> 
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Art.  56. 

[W roku szkolnym 2021/2022] < W latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023> w szkole, w 

której utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, wychowania i 

opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, 

nauczycielowi mogą być przydzielone, za jego zgodą, godziny ponadwymiarowe w 

wymiarze wyższym niż określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - 

Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762). 

 

< Art. 56a. 

Do dnia 31 sierpnia 2023 r. godziny ponadwymiarowe w wymiarze wyższym niż 

określony w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela 

mogą być przydzielone nauczycielowi języka polskiego, za jego zgodą, także 

w szkole, w której nie utworzono dodatkowego oddziału w celu zapewnienia 

kształcenia, wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1.> 

Art.  57. 

[W roku szkolnym 2021/2022] < W latach szkolnych 2021/2022 i 2022/2023> na stanowisku 

pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe, może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego, 

jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym 

pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie 

niewystarczającym do korzystania z nauki. Wymogu znajomości języka polskiego 

potwierdzonej dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 

2008 r. o pracownikach samorządowych, nie stosuje się. 

 

Art.  58. 

<1. >[Od dnia 24 lutego 2022 r.] < Od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.> 

przepisu art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach 

kompensacyjnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 301) nie stosuje się w razie podjęcia przez 

uprawnionego pracy w jednostkach, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 

1982 r. - Karta Nauczyciela, na stanowisku: 
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1) pomocy nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe; 

2) nauczyciela, jeżeli w szkole utworzono dodatkowy oddział w celu zapewnienia kształcenia, 

wychowania i opieki dzieciom i uczniom będącym obywatelami Ukrainy, których pobyt 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 

1. 

<2. Od dnia 1 września 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. w przypadku nauczycieli 

języka polskiego przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku gdy w szkole nie 

utworzono dodatkowego oddziału, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.> 

 

<Art. 58a. 

1. W przypadku konieczności obsadzenia stanowiska dyrektora jednostki systemu 

oświaty przed dniem 2 września 2022 r. organ prowadzący może: 

1) przedłużyć powierzenie stanowiska dyrektorowi jednostki systemu oświaty, po 

uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, na okres nie 

dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie krótszy niż jeden rok szkolny, 

albo 

2) powierzyć pełnienie obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty 

wicedyrektorowi, a w jednostce, w której nie ma wicedyrektora – nauczycielowi tej 

jednostki, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 

pedagogiczny oraz po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub 

placówki, jednak nie dłużej niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., albo 

3) przedłużyć powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty, 

po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny oraz po 

zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady szkoły lub placówki, jednak nie dłużej 

niż do dnia 31 sierpnia 2023 r. 

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, łączny okres pełnienia 

obowiązków dyrektora jednostki systemu oświaty może być dłuższy niż 10 miesięcy. 

3. W przypadku jednostek systemu oświaty nowo zakładanych organ prowadzący może 

powierzyć stanowisko dyrektora jednostki systemu oświaty ustalonemu przez siebie 

kandydatowi, po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór 
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pedagogiczny, na okres nie dłuższy niż do dnia 31 sierpnia 2023 r., jednak nie 

krótszy niż jeden rok szkolny. 

4. Przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio do osoby, o której mowa w art. 62 

ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

5. Do dnia 1 września 2022 r. nie stosuje się przepisów art. 63 ust. 13 oraz art. 63 ust. 22 

w zakresie stosowania przepisów ust. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo 

oświatowe.> 

Art.  66a. 

1. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych jest uprawniona do prowadzenia wszelkich 

działań obejmujących przyjęcie w formie darowizny, w tym w ramach Unijnego 

Mechanizmu Ochrony Ludności, o którym mowa w decyzji Parlamentu Europejskiego i 

Rady nr 1313/2013/EU z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Unijnego Mechanizmu 

Ochrony Ludności (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 924), albo nabycie oraz 

transport, przechowywanie i wydanie, a także wywóz na terytorium Ukrainy produktów 

leczniczych < i wyrobów medycznych>, w tym niedopuszczonych do obrotu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które będą przekazane: 

1) na terytorium Ukrainy w celu przeciwdziałania skutkom działań wojennych prowadzonych 

na terytorium tego państwa; 

2) podmiotom leczniczym prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej leczenie 

antyretrowirusowe obywateli Ukrainy w ramach programu polityki zdrowotnej, o którym 

mowa w art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pod nazwą "Leczenie 

antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata 2022-2026"; 

3) podmiotom wykonującym działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

celu udzielenia świadczeń zdrowotnych. 

2. Do działalności, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 i 2120), chyba że niniejsza 

ustawa stanowi inaczej. 

[3. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazuje Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu tygodniowe zestawienie produktów leczniczych dopuszczonych do 

obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w formie darowizny lub 

nabytych, zawierające nazwę, numer GTIN zgodny z systemem GS1, numer serii oraz 

liczbę opakowań jednostkowych przyjętego lub nabytego produktu leczniczego. 
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4. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od momentu 

przekazania zestawienia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje analizy wpływu ewentualnego 

wywozu produktów leczniczych wskazanych w zestawieniu na ich dostępność na rynku 

krajowym i w razie ryzyka wystąpienia braku dostępności produktów leczniczych 

będących przedmiotem tego wywozu przekazuje jej wyniki ministrowi właściwemu do 

spraw zdrowia.] 

<3. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych przekazuje Głównemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu tygodniowe zestawienie produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

przyjętych w formie darowizny lub nabytych, zawierające nazwę, numer GTIN 

zgodny z systemem GS1, numer serii oraz liczbę opakowań jednostkowych 

przyjętego lub nabytego produktu leczniczego lub wyrobu medycznego. 

4. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie, nie później niż 48 godzin od 

momentu przekazania zestawienia, o którym mowa w ust. 3, dokonuje analizy 

wpływu ewentualnego wywozu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

wskazanych w zestawieniu na ich dostępność na rynku krajowym i w razie ryzyka 

wystąpienia braku dostępności produktów leczniczych lub wyrobów medycznych 

będących przedmiotem tego wywozu przekazuje jej wyniki ministrowi właściwemu 

do spraw zdrowia.> 

5. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych, nie później niż 24 godziny przed planowanym 

wywozem, zgłasza Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu zamiar dokonania 

wywozu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej produktów leczniczych przeznaczonych 

na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy zawierających w swoim składzie środki 

odurzające lub substancje psychotropowe określone w przepisach wydanych na podstawie 

art. 44f ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 2050, z 2021 r. poz. 2469 oraz z 2022 r. poz. 763 i 764). 

6. Główny Inspektor Farmaceutyczny niezwłocznie, nie później niż 24 godziny od momentu 

dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5, zezwala albo odmawia zezwolenia na 

wywóz produktów leczniczych zawierających środki odurzające lub substancje 

psychotropowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 44f ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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7. Zgłoszenia, zestawienia, analizy i rozstrzygnięcia, o których mowa w ust. 3-6, doręcza się 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 

dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

[8. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych może zlecić przechowywanie i transport 

produktów leczniczych przeznaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy na 

podstawie umowy zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 

74 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne, którego zakres 

pozwala na obrót produktami leczniczymi, takimi jak przekazane na podstawie tej umowy. 

9. Zleceniobiorca świadczący usługi przechowywania i transportu produktów leczniczych na 

podstawie umowy, o której mowa w ust. 8, jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania i transportu produktów 

leczniczych; 

2) weryfikowania warunków transportu przyjmowanych produktów leczniczych w oparciu o 

warunki określone przez producenta i przekazania Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych informacji o ewentualnych nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ 

na jakość tych produktów; 

3) przekazywania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych danych niezbędnych do 

sporządzenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3.] 

<8. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych może zlecić przechowywanie i transport 

produktów leczniczych lub wyrobów medycznych przeznaczonych na pomoc 

humanitarną na terytorium Ukrainy na podstawie umowy zawartej z podmiotem 

posiadającym zezwolenie, o którym mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 r. – Prawo farmaceutyczne, którego zakres pozwala na obrót produktami 

leczniczymi lub wyrobami medycznymi, takimi jak przekazane na podstawie tej 

umowy.  

9. Zleceniobiorca świadczący usługi przechowywania i transportu produktów 

leczniczych lub wyrobów medycznych na podstawie umowy, o której mowa w ust. 8, 

jest zobowiązany do: 

1) zapewnienia prawidłowych warunków przechowywania i transportu produktów 

leczniczych lub wyrobów medycznych; 

2) weryfikowania warunków transportu przyjmowanych produktów leczniczych lub 

wyrobów medycznych w oparciu o warunki określone przez producenta i 

przekazania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych informacji o ewentualnych 
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nieprawidłowościach, które mogą mieć wpływ na jakość tych produktów lub 

wyrobów; 

3) przekazywania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych danych niezbędnych do 

sporządzenia zestawienia, o którym mowa w ust. 3.> 

10. Podmioty przekazujące w formie darowizny albo zbywające produkty lecznicze, które 

będą przekazane na terytorium Ukrainy w celu przeciwdziałania skutkom działań 

wojennych prowadzonych na terytorium tego państwa, na rzecz Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych: 

1) przekazują informacje, o których mowa w art. 72a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - 

Prawo farmaceutyczne, do systemu, o którym mowa w art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 28 

kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 666 i 

1292 oraz z 2022 r. poz. 655); 

2) dokonują weryfikowania zabezpieczeń, o których mowa w art. 54 lit. o dyrektywy 

2001/83/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 listopada 2001 r. w sprawie 

wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi 

(Dz. Urz. WE L 311 z 28.11.2001, str. 67, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 13, t. 27, str. 69), i wycofania niepowtarzalnego identyfikatora produktu 

leczniczego, o którym mowa w art. 3 ust. 2 lit. a rozporządzenia delegowanego Komisji 

(UE) nr 2016/161 z dnia 2 października 2015 r. uzupełniającego dyrektywę 2001/83/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady przez określenie szczegółowych zasad dotyczących 

zabezpieczeń umieszczanych na opakowaniach produktów leczniczych stosowanych u 

ludzi (Dz. Urz. UE L 32 z 09.02.2016, str. 1). 

11. Do wykonywania obowiązków, o których mowa w ust. 10, przepisy art. 36z ust. 2, art. 

42a, art. 72a, art. 73e, art. 78 ust. 1 pkt 3a, 6a i 9 oraz art. 95 ust. 1b ustawy z dnia 6 

września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne stosuje się odpowiednio. 

12. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których mowa w ust. 10, przepis art. 127c 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne stosuje się. 

 

<Art. 113a. 

1. W roku 2022 środki Funduszu Zapasów Interwencyjnych, o którym mowa w art. 28a 

ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i 

gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa 

paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2249 oraz z 
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2022 r. poz. 202), mogą być przeznaczone na wykonywanie zadań Rządowej Agencji 

Rezerw Strategicznych dotyczących utworzenia rezerw strategicznych na wniosek 

ministra właściwego do spraw energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 

2020 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 637 i 655) w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego państwa.  

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmiany planu finansowego Funduszu 

Zapasów Interwencyjnych wymogów określonych w art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O 

dokonanych zmianach informuje się ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

3. W przypadku likwidacji rezerw strategicznych, o których mowa w ust. 1, 

sfinansowanych ze środków Funduszu Zapasów Interwencyjnych, środki z ich 

sprzedaży stanowią przychód Funduszu Zapasów Interwencyjnych i są wpłacane na 

rachunek tego funduszu w terminie do jednego miesiąca od daty wpływu środków ze 

sprzedaży.  

Art. 113b. 

1. W roku 2022 Prezes Rady Ministrów może wydać dysponentowi Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, utworzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 

października 2018 r. o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (Dz. U. z 2022 r. poz. 505 

i 655), wiążące polecenie dokonania wpłaty środków pieniężnych do Rządowej 

Agencji Rezerw Strategicznych, określając jej wysokość oraz termin wpłaty. 

Wysokość wpłaty jest określana na podstawie informacji dysponenta Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg o znanych, na dzień przekazania informacji, 

zobowiązaniach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dotyczących 2022 roku. 

Wysokość wpłaty nie może być wyższa niż 1500 mln zł. 

2. Wpłaty środków pieniężnych, o których mowa w ust. 1, stanowią koszty Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg. 

3. Środki, o których mowa w ust. 1, stanowią przychód Rządowej Agencji Rezerw 

Strategicznych. Środki te przeznacza się na finansowanie przez Rządową Agencję 

Rezerw Strategicznych zadań dotyczących utworzenia rezerw strategicznych na 

wniosek ministra właściwego do spraw energii zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 

grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego państwa. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, do zmian w planie finansowym Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg wymogów określonych w art. 29 ust. 12 oraz art. 52 ust. 2 

pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych nie stosuje się. O 

dokonanych zmianach informuje się ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. 

5. Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych dokonuje wpłaty środków pieniężnych w 

wysokości równowartości środków otrzymanych zgodnie z ust. 1 do Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg, w terminie do dnia 15 sierpnia 2023 r. Wpłata ta stanowi 

przychód Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i nie może pochodzić ze środków 

dotacji z budżetu państwa.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. 583 i 830) 

 

Art.  30. 

1. Organ Straży Granicznej właściwy do przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej: 

1) ustala tożsamość osoby, której dotyczy wniosek; 

2) uzyskuje dane i informacje w zakresie niezbędnym do wypełnienia formularza wniosku; 

3) fotografuje osobę, której dotyczy wniosek, i pobiera od niej odciski linii papilarnych za 

pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków; 

4) ustala, czy osoba, której dotyczy wniosek, posiada dokumenty uprawniające do 

przekroczenia granicy lub czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie; 

5) przekazuje wnioskodawcy na piśmie w języku dla niego zrozumiałym informacje o: 

a) zasadach i trybie postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, 

b) przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i skutkach ich niewykonania 

oraz o konsekwencjach wyraźnego i dorozumianego wycofania wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, 

c) których mowa w art. 4 ust. 1 rozporządzenia 604/2013, 

d) których mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 603/2013, 
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e) możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu Wysokiego 

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców informacji o przebiegu 

postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej oraz na przeglądanie akt 

sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów, 

f) organizacjach zajmujących się udzielaniem pomocy cudzoziemcom, 

g) zakresie pomocy socjalnej i opieki medycznej, okresie ich przysługiwania, możliwości 

ubiegania się o pomoc w postaci świadczenia pieniężnego oraz zasadach przyjęcia do 

ośrodka dla cudzoziemców, zwanego dalej "ośrodkiem", 

h) trybie i zasadach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz podmiotach świadczących 

tę pomoc, 

i) adresie ośrodka recepcyjnego, w którym ma się on stawić w terminie 2 dni od dnia złożenia 

wniosku - jeżeli wnioskodawca nie wskazał we wniosku innego adresu, pod którym 

będzie przebywał, albo nie przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla 

cudzoziemców; 

6) zapewnia pomoc tłumacza przy składaniu wniosku; 

7) zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów sanitarnych ciała i 

odzieży osoby, której dotyczy wniosek; 

8) zapewnia osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowującym 

dzieci oraz kobietom ciężarnym, których dotyczy wniosek, transport do ośrodka 

recepcyjnego, oraz w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu; 

9) rejestruje niezwłocznie wniosek w rejestrze, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 1; 

10) przeprowadza z wnioskodawcą indywidualną rozmowę, o której mowa w art. 5 

rozporządzenia 604/2013; 

[11) przesyła odciski linii papilarnych osoby, której dotyczy wniosek, do systemu centralnego, 

o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 603/2013;] 

<11) przesyła, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, odciski linii 

papilarnych osoby, której dotyczy wniosek, do systemu centralnego, o którym mowa 

w art. 3 ust. 1 lit. a rozporządzenia 603/2013;> 

12) w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku przekazuje go Szefowi Urzędu. 

<1a. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, może dokonać czynności, 

o której mowa w ust. 1 pkt 11, przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, 

o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 
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2. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, zapewnia aby złożenie wniosku o 

udzielenie ochrony międzynarodowej odbyło się bez udziału innych osób, na których 

obecność wnioskodawca nie wyraził zgody, w warunkach zapewniających odpowiedni 

stopień poufności i pozwalających wnioskodawcy na wyczerpujące przedstawienie 

powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. 

3. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, dokonuje kontroli osobistej osoby, 

której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, na zasadach określonych 

w art. 11aa ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464). 

4. (uchylony). 

5. Osoba, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, jest obowiązana 

poddać się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 7 oraz ust. 3, a także udzielić 

informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 2. 

6. W przypadku gdy osoba, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

odmówi poddania się badaniom lekarskim lub zabiegom sanitarnym, organ Straży 

Granicznej, który przyjął wniosek, zawiadamia o tym państwowego inspektora 

sanitarnego, właściwego ze względu na miejsce złożenia tego wniosku. 

 

Art.  36. 

1. Niezwłocznie po przekazaniu przez organ Straży Granicznej wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej Szef Urzędu przeprowadza postępowanie w sprawie ustalenia 

odpowiedzialnego państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 

604/2013. 

2. Szef Urzędu jest organem właściwym w sprawach, o których mowa w: 

1) art. 17, art. 18, art. 21-23, art. 25, art. 33 i art. 34 rozporządzenia 604/2013; 

2) art. 13 ust. 1, art. 18 ust. 1 i 3 i art. 29 ust. 4-11 rozporządzenia 603/2013. 

<3. Wykonując zadania, o których mowa w art. 13 ust. 1 oraz art. 18 ust. 1 i 3 

rozporządzenia 603/2013, Szef Urzędu działa za pośrednictwem Komendanta 

Głównego Policji albo korzysta z systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 
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Art.  52. 

1. Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców informują o umorzeniu postępowania w 

sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, odmowie nadania statusu uchodźcy i 

udzielenia ochrony uzupełniającej albo pozbawieniu statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej organ Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu 

cudzoziemca, którego sprawa dotyczy, podając dzień, w którym decyzja stała się 

ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia - dzień 

doręczenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej. 

[2. Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców wykonują zadania, o których mowa w art. 18 

ust. 1 rozporządzenia 603/2013.] 

<2. Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców wykonują zadania, o których mowa 

w art. 18 ust. 1 i 3 rozporządzenia 603/2013.> 

[3. Szef Urzędu wykonuje zadania, o których mowa w art. 18 ust. 3 rozporządzenia 

603/2013.] 

<4. Wykonując zadania, o których mowa w ust. 2, Szef Urzędu lub Rada do Spraw 

Uchodźców działają za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji albo 

korzystają z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 449 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

 

<Art. 118a. 

1. Szef Urzędu pełni funkcję krajowego punktu kontaktowego, o którym mowa w art. 27 

dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych 

standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu 

wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między Państwami 

Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami – 

ustanowionego do celów wymiany z właściwymi organami innych niż Rzeczpospolita 

Polska państw członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących osób 

korzystających z ochrony czasowej. 

2. Pełniąc funkcję, o której mowa w ust. 1, Szef Urzędu w szczególności: 

1) jest właściwy do przekazywania organom innych niż Rzeczpospolita Polska państw 

członkowskich Unii Europejskiej informacji dotyczących cudzoziemców 

korzystających z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej, do których mają 

zastosowanie przepisy niniejszego rozdziału; 
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2) współdziała z Komendantem Głównym Straży Granicznej przy uzyskiwaniu od 

organów innych niż Rzeczpospolita Polska państw członkowskich Unii Europejskiej 

informacji o osobach korzystających z ochrony czasowej w tych państwach.> 

 

Art.  120. 

Rejestry, o których mowa w art. 119: 

1) w pkt 1, prowadzi komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży 

Granicznej, Szef Urzędu i Rada, każdy w zakresie swojego działania; 

2) w pkt 3, 5 i 7, prowadzi Szef Urzędu; 

3) (uchylony); 

[4) w pkt 6, prowadzi Komendant Główny Policji.] 

<4) w pkt 6, prowadzi Komendant Główny Policji, komendant oddziału Straży 

Granicznej i komendant placówki Straży Granicznej, każdy w zakresie swojego 

działania.> 

Art.  122. 

Organy, które pobierają od cudzoziemców, o których mowa w art. 119 ust. 1 pkt 6, odciski 

linii papilarnych, są obowiązane do przekazywania Komendantowi Głównemu Policji 

danych, o których mowa w art. 121 pkt 6, oraz odcisków linii papilarnych pobranych za 

pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków. 

<Do tego celu mogą korzystać z systemu teleinformatycznego, o którym mowa 

w art. 449 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830 i 1079) 

 

Art.  40. 

1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia bezrobotnych w celu 

podniesienia ich kwalifikacji zawodowych i innych kwalifikacji zwiększających szansę na 

podjęcie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności 

gospodarczej, w szczególności w przypadku: 

1) braku kwalifikacji zawodowych; 
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2) konieczności zmiany lub uzupełnienia kwalifikacji; 

3) utraty zdolności do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie; 

4) braku umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 

2. (uchylony). 

2a. Inicjowanie szkoleń polega na: 

1) informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania ze szkoleń proponowanych przez 

urząd pracy oraz promowanie tej formy aktywizacji; 

2) diagnozowaniu zapotrzebowania na zawody, specjalności i kwalifikacje na rynku pracy 

oraz diagnozowaniu potrzeb szkoleniowych osób uprawnionych do szkolenia; 

3) sporządzaniu i upowszechnianiu planu szkoleń. 

2b. Organizacja szkoleń polega na: 

1) wyborze instytucji szkoleniowej i zawieraniu umów szkoleniowych z instytucjami 

szkoleniowymi lub powierzaniu przez starostę przeprowadzenia szkolenia zakładanej i 

prowadzonej przez siebie instytucji szkoleniowej; 

2) kierowaniu osób na szkolenia; 

3) monitorowaniu przebiegu szkoleń; 

4) prowadzeniu analiz skuteczności i efektywności szkoleń. 

2c. Finansowanie szkoleń osób skierowanych przez starostę jest realizowane ze środków 

publicznych, w szczególności ze środków Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu 

Społecznego lub ze środków programów Unii Europejskiej, i polega na: 

1) finansowaniu kosztów szkoleń instytucjom szkoleniowym; 

2) wypłacaniu stypendiów osobom skierowanym na szkolenia; 

3) finansowaniu kosztów przejazdów lub kosztów zakwaterowania i wyżywienia związanych 

z udziałem w szkoleniach; 

4) finansowaniu kosztów badań lekarskich lub psychologicznych. 

2d. Starosta, w celu zapewnienia najwyższej jakości szkolenia, dokonuje wyboru instytucji 

szkoleniowej i zleca lub powierza przeprowadzenie szkolenia, o którym mowa w ust. 2b 

pkt 1, z zachowaniem obowiązujących procedur oraz mając na uwadze zasady 

konkurencyjności, równego traktowania i przejrzystości. 

2e. Starosta może organizować szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnych umów 

szkoleniowych, zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową. 

2f. W trójstronnej umowie szkoleniowej jest określany w szczególności zakres umiejętności i 

kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę, będący podstawą przygotowania przez 
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instytucję szkoleniową programu kształcenia, oraz zobowiązanie pracodawcy do 

zatrudnienia bezrobotnego po odbytym szkoleniu. 

2g. Szkolenie bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej stanowi pomoc 

udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis. 

2h. Starosta może sfinansować z Funduszu Pracy koszty związane z organizacją przez 

powiatowy urząd pracy szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o którym 

mowa w art. 38 ust. 1a, w wysokości nieprzekraczającej 40% zasiłku, o którym mowa w 

art. 72 ust. 1 pkt 1. 

3. Starosta może skierować bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli uzasadni 

on celowość tego szkolenia, a jego koszt w części finansowanej z Funduszu Pracy w 

danym roku nie przekroczy 300% przeciętnego wynagrodzenia. 

3a. Starosta, na wniosek bezrobotnego może sfinansować ze środków Funduszu Pracy, do 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie 

świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów 

zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego 

zawodu. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

4. [Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie kursu, 

realizowanego według planu nauczania obejmującego przeciętnie nie mniej niż 25 godzin 

zegarowych w tygodniu, chyba że przepisy odrębne przewidują niższy wymiar szkolenia. ] 

<Szkolenie finansowane przez starostę z Funduszu Pracy odbywa się w formie 

kursu.> Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem 

szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 12 miesięcy; w przypadkach osób bez 

kwalifikacji zawodowych szkolenie może trwać do 12 miesięcy, a w sytuacjach 

uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie nie dłużej niż 24 miesiące. 

5. Skierowanie na szkolenie bezrobotnego, w przypadkach zawodów wymagających 

szczególnych predyspozycji psychofizycznych, powinno być poprzedzone określeniem 

przez doradcę zawodowego powiatowego urzędu pracy predyspozycji do wykonywania 

zawodu, który osoby te uzyskają w wyniku szkolenia; w uzasadnionych przypadkach 

szkolenie może być poprzedzone skierowaniem na badania lekarskie lub psychologiczne 

finansowane z Funduszu Pracy. 

6. Przy kierowaniu na szkolenie obowiązuje zasada równości w korzystaniu ze szkoleń bez 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, 
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orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność 

związkową. 

7. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

oświaty i wychowania, może określić, w drodze rozporządzenia, tryb opracowywania 

standardów kwalifikacji zawodowych i ich wykaz, uwzględniając potrzeby kształcenia i 

szkolenia zawodowego. 

8. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, tryb 

opracowywania modułowych programów szkoleń zawodowych i ich wykaz, 

uwzględniając sposób ich wykorzystania na rynku pracy. 

 

Art.  40a. 

1. Starosta, na wniosek bezrobotnego, może sfinansować z Funduszu Pracy opłatę pobieraną 

za postępowanie nostryfikacyjne albo postępowanie, o którym mowa w art. 327 ust. 3 

ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, 583, 655, 682 i 807). 

2. Bezrobotny składa wniosek o sfinansowanie opłaty, o której mowa w ust. 1, zawierający: 

1) imię i nazwisko oraz numer PESEL osoby wnioskującej, a w przypadku cudzoziemca 

numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tej osoby; 

2) nazwę i adres uczelni prowadzącej postępowanie; 

3) wysokość opłaty; 

4) państwo wydania dyplomu objętego postępowaniem; 

5) uzasadnienie potrzeby udzielenia tej formy pomocy. 

3. Starosta po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zawiera z bezrobotnym umowę na 

sfinansowanie opłaty, o której mowa w ust. 1, określającą w szczególności: 

1) nazwę, adres oraz [numer konta] < numer rachunku bankowego> uczelni prowadzącej 

postępowanie; 

2) wysokość opłaty; 

3) sposób dokonania opłaty przez powiatowy urząd pracy na rachunek bankowy uczelni 

prowadzącej postępowanie; 

4) zobowiązanie bezrobotnego do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o wyniku 

postępowania i dostarczenia 

do powiatowego urzędu pracy zaświadczenia, o którym mowa w art. art. 327 ust. 5 ustawy z 

dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
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4. Bezrobotny zwraca opłatę, o której mowa w ust. 1, dokonaną przez powiatowy urząd pracy 

na rachunek bankowy uczelni w przypadku: 

1) przerwania postępowania z winy bezrobotnego; 

2) niespełnienia warunku, o którym mowa w ust. 3 pkt 4. 

5. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku o sfinansowanie opłaty, o której mowa w 

ust. 1, starosta informuje osobę składającą wniosek o przyczynach nieuwzględnienia tego 

wniosku. 

6. Przepisy ust. 1-5 stosuje się do poszukującego pracy. 

 

<Art. 40b. 

1. Starosta inicjuje, organizuje i finansuje z Funduszu Pracy szkolenia z języka 

polskiego dla bezrobotnych oraz poszukujących pracy cudzoziemców. 

Cudzoziemcom odbywającym szkolenie stypendium nie przysługuje. Przepisy art. 20 

ust. 1, art. 33 ust. 4 pkt 3, 7, 8, ust. 4a pkt 3, art. 40 ust. 2a pkt 1 i 2, ust. 2b, ust. 2d, 

art. 75 ust. 1 pkt 1 i 1a, art. 76 i art. 77a stosuje się odpowiednio. 

2. Należność przysługująca instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia dla 

jednego cudzoziemca za jedno szkolenie nie może przekroczyć 2000 zł. Cudzoziemiec 

może wziąć udział w jednym szkoleniu. 

3. W uzasadnionych przypadkach starosta może zwiększyć należność przysługującą 

instytucji szkoleniowej z tytułu organizacji szkolenia z języka polskiego branżowego 

dla jednego cudzoziemca za jedno szkolenie do wysokości 3000 zł. 

4. Przy dokonywaniu wyboru instytucji szkoleniowych, którym zostanie zlecone lub 

powierzone przeprowadzenie szkoleń, starosta jest obowiązany uwzględnić co 

najmniej trzy spośród poniższych kryteriów wyboru instytucji szkoleniowych do 

przeprowadzenia szkolenia: 

1) jakość oferowanego programu szkolenia; 

2) certyfikaty jakości usług posiadane przez instytucję szkoleniową; 

3) dostosowanie kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej do zakresu szkolenia; 

4) dostosowanie wyposażenia dydaktycznego i pomieszczeń do potrzeb szkolenia 

z uwzględnieniem bezpiecznych i higienicznych warunków realizacji szkolenia; 

5) koszty szkolenia. 

5. Warunki przeprowadzenia szkolenia określa umowa zawarta przez starostę 

z wybraną instytucją szkoleniową. 
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6. Umowa, o której mowa w ust. 5, określa w szczególności: 

1) nazwę i zakres szkolenia; 

2) miejsce i termin realizacji szkolenia; 

3) liczbę uczestników szkolenia; 

4) należność dla instytucji szkoleniowej za przeprowadzenie szkolenia 

z uwzględnieniem kosztu osobogodziny szkolenia; 

5) program szkolenia; 

6) sposób dokumentowania przebiegu szkolenia. 

7. W przypadku powierzenia przeprowadzenia szkolenia instytucji szkoleniowej 

założonej i prowadzonej przez starostę warunki przeprowadzenia tego szkolenia 

określa wniosek powiatowego urzędu pracy o powierzenie przeprowadzenia 

szkolenia zatwierdzony przez starostę. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

8. Cudzoziemiec zakwalifikowany na szkolenie otrzymuje skierowanie na szkolenie 

zawierające: 

1) nazwę powiatowego urzędu pracy wystawiającego skierowanie oraz datę wydania 

skierowania; 

2) nazwę i adres instytucji szkoleniowej; 

3) imię i nazwisko oraz numer PESEL cudzoziemca, a w przypadku jego braku numer 

dokumentu potwierdzającego tożsamość, i adres zamieszkania tego cudzoziemca; 

4) nazwę, termin i miejsce realizacji szkolenia; 

5) informację o prawach i obowiązkach związanych z uczestnictwem w szkoleniu. 

9. Cudzoziemiec, który przerwał szkolenie z własnej winy, zwraca kwotę wydatkowaną 

na finansowanie szkolenia w wysokości proporcjonalnej do długości szkolenia, jaka 

pozostała do jego zakończenia.> 

 

Art.  46. 

1. Starosta z Funduszu Pracy może: 

1) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą koszty wyposażenia lub 

doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1a) zrefundować osobie fizycznej, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej, zamieszkującej lub mającej siedzibę na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu 

ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333) lub 

prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 

1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. 

zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1800, 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427), zatrudniającym w okresie 

ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym 

wymiarze czasu pracy, koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego lub dla skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa 

w art. 49 pkt 7, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia, zwanych dalej "producentem rolnym"; 

1b) zrefundować żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby 

fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o 

których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, zwanych dalej 

"żłobkiem lub klubem dziecięcym", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska 

pracy, związanego bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi 

niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1c) zrefundować podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na 

świadczeniu usług rehabilitacyjnych, zwanemu dalej "podmiotem świadczącym usługi 

rehabilitacyjne", koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, związanego 

bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w 

miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, dla skierowanego bezrobotnego, 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak 

niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

1d) przyznać spółdzielni socjalnej jednorazowo środki na utworzenie stanowiska pracy dla 

skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w 

art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub 

niewykonującego innej pracy zarobkowej, w wysokości określonej w umowie, nie 

wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 
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[2) 
7
  przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

którzy w okresie ostatnich 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków 

pozostawali bez zatrudnienia i nie wykonywali innej pracy zarobkowej, jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy 

prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności, w wysokości 

określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia;] 

<2) przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, 

jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie 

kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej 

działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej 

wysokości przeciętnego wynagrodzenia;> 

3)  przyznać bezrobotnemu lub poszukującemu pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub 

poszukującemu pracy niepozostającemu w zatrudnieniu lub niewykonującemu innej pracy 

zarobkowej, jednorazowo środki na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do 

niej po jej założeniu, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa związanych z podjęciem tej działalności w wysokości określonej w umowie, 

nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia; 

4) przyznać spółdzielni socjalnej środki na finansowanie kosztów wynagrodzenia, w okresie 

do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, wypłacane miesięcznie w wysokości nie wyższej 

niż kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 

dla zatrudnionego skierowanego bezrobotnego lub zatrudnionego skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub zatrudnionego skierowanego 

poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 

zarobkowej. 

1a. Przepis ust. 1 pkt 1 stosuje się odpowiednio do niepublicznych przedszkoli i 

niepublicznych szkół, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - 

Prawo oświatowe. 

1b. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 stosuje się również do absolwentów centrum integracji społecznej 

oraz absolwentów klubów integracji społecznej, o których mowa w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, jeżeli nie pozostają oni w okresie zgłoszonego do Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania 

działalności gospodarczej. 
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2. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia 

wezwania starosty, otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli naruszył 

warunki umowy, z zastrzeżeniem ust. 2b i 2c. 

2a. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował się 

jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej. 

2b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niepubliczne przedszkole, niepubliczna 

szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia 

stanowiska pracy i zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub 

skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy lub zatrudniał skierowanego 

lub skierowanych poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, co najmniej w 

połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące, jest 

obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, 

otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi proporcjonalnie do okresu, jaki 

pozostał do 24 miesięcy zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub skierowanego 

poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7. 

2c. Żłobek lub klub dziecięcy z miejscami integracyjnymi i podmiot świadczący usługi 

rehabilitacyjne w miejscu zamieszkania, w tym usługi mobilne, który otrzymał refundację 

kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1b i 

1c, jest obowiązany dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, otrzymanych środków proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 24 miesięcy 

zatrudnienia, jeżeli zatrudniał skierowaną osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 1b i 1c, na 

utworzonym stanowisku pracy, co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy łącznie przez 

okres krótszy niż 24 miesiące. 

2d. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1d, jest obowiązana, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania 

starosty, dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 

zatrudniała na utworzonym stanowisku pracy skierowanego bezrobotnego lub 

skierowanego poszukującego pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego 

poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy 
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zarobkowej, w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące 

albo naruszyła inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej, jest obowiązana 

dokonać zwrotu, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych 

środków wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli prowadziła działalność gospodarczą lub 

była członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszone 

zostały inne warunki umowy dotyczące przyznania tych środków. 

3a. Osoba, która otrzymała z Funduszu Pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami 

integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci 

niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych, lub poszukujący 

pracy, o którym mowa w art. 49 pkt 7, który otrzymał z Funduszu Pracy jednorazowo 

środki na podjęcie działalności gospodarczej, jest obowiązany dokonać zwrotu, w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty, otrzymanych środków 

proporcjonalnie do okresu, jaki pozostał do 12 miesięcy prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli prowadził działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 12 

miesięcy. W przypadku naruszenia innych warunków umowy dotyczących przyznania 

tych środków przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio. 

3b. Spółdzielnia socjalna, która otrzymała z Funduszu Pracy środki, o których mowa w ust. 1 

pkt 4, jest obowiązana dokonać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi, jeżeli 

zatrudniała skierowanego bezrobotnego lub skierowanego poszukującego pracy, o którym 

mowa w art. 49 pkt 7, lub skierowanego poszukującego pracy niepozostającego w 

zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej w pełnym wymiarze czasu 

pracy łącznie przez okres krótszy niż 12 miesięcy od dnia przyznania tych środków albo 

naruszyła inne warunki umowy o finansowanie kosztów wynagrodzenia. 

4. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 2, 2b-3b, 

dochodzenie roszczeń z tytułu zawartej umowy następuje na podstawie przepisów 

Kodeksu postępowania cywilnego. 

4a. Minimalne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, jest przyjmowane w wysokości 

obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą. 

5. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3, jest przyjmowane w 

wysokości obowiązującej w dniu zawarcia umowy ze starostą. 
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5a. (uchylony). 

5b. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, żłobek lub klub dziecięcy, niepubliczne 

przedszkole, niepubliczna szkoła, producent rolny, bezrobotny, absolwent centrum 

integracji społecznej i absolwent klubu integracji społecznej, poszukujący pracy, o którym 

mowa w art. 49 pkt 7, poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub 

niewykonujący innej pracy zarobkowej, ubiegający się o przyznanie środków, o których 

mowa w ust. 1-1b, składa oświadczenie o niekaralności za przestępstwo przeciwko 

obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 i 2447) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o 

odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. 

z 2020 r. poz. 358 oraz z 2021 r. poz. 1177), w okresie 2 lat przed wystąpieniem z 

wnioskiem o przyznanie środków. 

5c. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 5b, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. 

6. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb dokonywania refundacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-1c oraz 

ust. 1a, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 1b, 

jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, o których mowa w ust. 1 pkt 

2, 

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanej refundacji lub środków na podjęcie działalności 

gospodarczej, w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności oraz poziomu zatrudnienia bezrobotnych, 

poszukujących pracy, o których mowa w art. 49 pkt 7, poszukujących pracy absolwentów, 

racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia 

zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis w przypadku 

refundacji kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy oraz w przypadku 

pomocy przyznawanej w postaci jednorazowej wypłaty środków na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i 

doradztwa dotyczących podjęcia takiej działalności. 
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6a. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej jednorazowo środków, o 

których mowa w ust. 1 pkt 1d, 

2) szczegółowe warunki i tryb przyznawania osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 oraz w 

ust. 1b, jednorazowo środków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, 

3) szczegółowe warunki i tryb przyznawania spółdzielni socjalnej środków, o których mowa 

w ust. 1 pkt 4, 

4) formy zabezpieczenia zwrotu środków na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie 

do niej po jej założeniu, utworzenie stanowiska pracy lub finansowanie kosztów 

wynagrodzenia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich 

przyznania 

- mając na względzie zwiększenie mobilności osób określonych w ust. 1 pkt 1b, 3 i 4 oraz w 

ust. 1b, racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność 

zapewnienia zgodności udzielania pomocy z zasadami przyznawania pomocy de minimis 

w przypadku wypłaty środków, o których mowa w ust. 1 pkt 1d, 3 i 4. 

 

< Art. 57a. 

1. Starosta zwraca: 

1) podmiotowi prowadzącemu dom pomocy społecznej, o którym mowa w art. 57 ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 i 

2270 oraz z 2022 r. poz. 1, 66 i 1079), zwanemu dalej „podmiotem prowadzącym 

DPS”, 

2) jednostce organizacyjnej wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, o której 

mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie 

pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447), zwanej dalej „jednostką organizacyjną 

WRiPZ” 

– zatrudniającym skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy w domu 

pomocy społecznej albo w jednostce organizacyjnej WRiPZ, przez okres do 12 

miesięcy, część albo całość kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz 

składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej w umowie, 

nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych w 

miesiącu w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy oraz wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę. 
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2. Starosta nie dokonuje zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, podmiotowi 

prowadzącemu DPS albo jednostce organizacyjnej WRiPZ, które: 

1) zalegają z opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie 

zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych albo wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych; 

2) zalegają z opłacaniem innych danin publicznych. 

3. Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, następuje na wniosek podmiotu 

prowadzącego DPS albo jednostki organizacyjnej WRiPZ, składany do wybranego 

powiatowego urzędu pracy. 

4. Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ nie może wystąpić z 

wnioskiem o zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, na pracownika, który w 

okresie ostatnich 6 miesięcy był zatrudniony w tym domu pomocy społecznej albo w 

tej jednostce organizacyjnej WRiPZ. 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera: 

1) nazwę podmiotu prowadzącego DPS albo jednostki organizacyjnej WRiPZ, adres 

siedziby i miejsce prowadzenia działalności; 

2) numer identyfikacyjny REGON, w przypadku domu pomocy społecznej, a w 

przypadku jednostki organizacyjnej WRiPZ – jeżeli ten numer został nadany; 

3) numer identyfikacji podatkowej NIP, jeżeli został nadany; 

4) oznaczenie formy organizacyjno-prawnej prowadzonej działalności oraz w 

przypadku domów pomocy społecznej – numer w rejestrze domów pomocy 

społecznej prowadzonym przez wojewodę; 

5) liczbę bezrobotnych lub poszukujących pracy proponowanych do zatrudnienia oraz 

okres ich zatrudnienia; 

6) miejsce i rodzaj prac, które mają być wykonywane przez skierowanych 

bezrobotnych lub poszukujących pracy, oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje; 

7) wysokość proponowanego wynagrodzenia dla skierowanych bezrobotnych lub 

poszukujących pracy oraz wnioskowaną wysokość podlegających zwrotowi kosztów 

poniesionych na wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia skierowanych bezrobotnych 

lub poszukujących pracy. 

6. Do wniosku, o którym mowa w ust. 3, dołącza się oświadczenie o niezaleganiu w dniu 

jego złożenia z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na 
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ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz 

Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i wpłat na 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz innych danin 

publicznych. 

7. Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, 

informuje wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji. 

8. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w ust. 3, jest nieprawidłowo wypełniony 

lub niekompletny, starosta wyznacza wnioskodawcy co najmniej 7-dniowy termin na 

jego uzupełnienie. Wniosek nieuzupełniony we wskazanym terminie pozostawia się 

bez rozpatrzenia. 

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, starosta 

zawiera z podmiotem prowadzącym DPS albo jednostką organizacyjną WRiPZ 

umowę określającą w szczególności: 

1) liczbę bezrobotnych lub poszukujących pracy oraz okres, na jaki zostaną 

zatrudnieni; 

2) rodzaj i miejsce wykonywanych prac oraz niezbędne lub pożądane kwalifikacje 

bezrobotnych lub poszukujących pracy; 

3) terminy i wysokość podlegających zwrotowi przez starostę kosztów poniesionych 

z Funduszu Pracy na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia 

społeczne; 

4) obowiązek informowania starosty o każdym przypadku wcześniejszego rozwiązania 

umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym lub poszukującym pracy oraz 

o zmianach w zawartej z bezrobotnym lub poszukującym pracy umowie o pracę; 

5) obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie, 

w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego lub 

poszukującego pracy przez wymagany okres. 

10. Podmiot prowadzący DPS albo jednostka organizacyjna WRiPZ są obowiązane do 

utrzymania w zatrudnieniu skierowanych bezrobotnych lub poszukujących pracy 

przez okres wynikający z umowy, o której mowa w ust. 9 . Przepisy art. 51 ust. 8 

i 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Niewywiązanie się z warunków, o których mowa w ust. 4 i 10, lub naruszenie innych 

warunków umowy powoduje obowiązek zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, 

wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych środków od dnia 
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otrzymania pierwszego zwrotu kosztów, o których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni 

od dnia doręczenia wezwania starosty. 

12. Pomoc, o której mowa w ust. 1, stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami 

dopuszczalności pomocy de minimis.> 

 

Art.  59b. 

1. Wykazy pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy w przypadkach określonych w 

art. 46 ust. 1 pkt 1-1d i 4, ust. 1a, art. 47 ust. 1, art. 51 ust. 1-4, art. 53 ust. 1, art. 53a ust. 

1, art. 56, art. 57 ust. 1, 2 i 4 <art. 57a ust. 1> i art. 59 ust. 1 i 2, są podawane do 

wiadomości publicznej przez powiatowy urząd pracy przez wywieszenie ich na tablicy 

ogłoszeń w siedzibie urzędu na okres 30 dni. 

2. Powiatowy urząd pracy po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminie do dnia 

31 stycznia, przekazuje właściwej powiatowej radzie rynku pracy zbiorczy wykaz 

pracodawców i osób, o których mowa w ust. 1. 

3. Wykazy, o których mowa w ust. 1, powinny zawierać: 

1) nazwę pracodawcy albo imię i nazwisko osoby, z którą zawarto umowę; 

2) wskazanie rodzaju instrumentu rynku pracy; 

3) liczbę utworzonych stanowisk pracy, stażu i przygotowania zawodowego dorosłych. 

 

Art.  76. 

1. Osoba, która pobrała nienależne świadczenie pieniężne, jest obowiązana do zwrotu, w 

terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji w przedmiocie obowiązku zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia pieniężnego, kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną 

od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na 

ubezpieczenie zdrowotne. 

2. Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się: 

1) świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie 

prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych 

okolicznościach; 

2) świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub 

sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w 

błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie; 
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3) zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy 

wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia 

przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty 

rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku 

macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ 

rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia na zasadach 

określonych w art. 78; 

4) koszty szkolenia, w przypadku określonym w < art. 40b ust. 9,> art. 41 ust. 6 lub w 

przypadku gdy skierowanie na szkolenie nastąpiło na podstawie nieprawdziwych 

oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego 

wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę skierowaną na szkolenie; 

4a) koszty przygotowania zawodowego dorosłych, w przypadku określonym w art. 53h ust. 1 

lub w przypadku gdy skierowanie na przygotowanie zawodowe dorosłych nastąpiło na 

podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych 

przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę 

skierowaną na przygotowanie zawodowe dorosłych; 

5) zasiłek wypłacony za okres, za który, w związku z orzeczeniem sądu, wypłacono 

wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy lub odszkodowanie z tytułu wadliwego 

wypowiedzenia umowy o pracę; 

6) świadczenie pieniężne wypłacone z Funduszu Pracy za okres po śmierci uprawnionego; 

7) świadczenie przedemerytalne wypłacone w kwocie zaliczkowej, jeżeli organ rentowy 

odmówił wydania decyzji ustalającej wysokość emerytury w celu ustalenia wysokości 

świadczenia przedemerytalnego. 

3. Roszczenia z tytułu zasiłków, stypendiów i innych świadczeń pieniężnych finansowanych z 

Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia spełnienia warunków do 

ich nabycia przez uprawnioną osobę, a roszczenia powiatowego urzędu pracy ulegają 

przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia ich wypłaty. 

3a. Roszczenia do należnych a niepobranych kwot zasiłków dla bezrobotnych i innych 

świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy ulegają przedawnieniu z upływem 6 

miesięcy od dnia postawienia ich do dyspozycji. 

4. Roszczenia pracodawców z tytułu refundacji z Funduszu Pracy należnych świadczeń 

ulegają przedawnieniu z upływem 12 miesięcy od dnia, w którym roszczenie stało się 

wymagalne. 
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5. W zakresie nieuregulowanym w ust. 2-4 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny dotyczące przerwania biegu terminu przedawnienia. 

6. Kwoty nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji. 

7. Starosta może odroczyć termin płatności lub rozłożyć na raty nienależnie pobrane 

świadczenie, zwrot refundacji oraz jednorazowo przyznanych środków w przypadkach, o 

których mowa w art. 46 ust. 2 i 3, albo po zasięgnięciu opinii powiatowej rady rynku 

pracy umorzyć te należności w całości albo w części, jeżeli wystąpiła jedna z przesłanek: 

1) w postępowaniu egzekucyjnym lub na podstawie innych okoliczności lub dokumentów 

stwierdzono, że osoba lub inny podmiot, które pobrały nienależne świadczenie, refundację 

lub otrzymały jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1, nie posiadają 

majątku, z którego można dochodzić należności; 

2) dochodzenie należności mogłoby pozbawić osobę, która pobrała nienależne świadczenie 

lub otrzymała jednorazowo środki, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3, albo osobę 

pozostającą na jej utrzymaniu niezbędnych środków utrzymania; 

3) osoba, która pobrała nienależne świadczenie lub otrzymała jednorazowo środki, o których 

mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2 i 3, zmarła, nie pozostawiając majątku, z którego można 

dochodzić należności; 

4) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się 

kwoty nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub jednorazowo przyznanych 

środków, o których mowa w art. 46 ust. 1, przewyższającej wydatki egzekucyjne. 

7a. Przepis ust. 7 stosuje się odpowiednio do innych niewymienionych w tym przepisie 

świadczeń finansowanych z Funduszu Pracy, w szczególności do refundacji 

uzyskiwanych z tytułu umowy o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz robót 

publicznych. 

8. (uchylony). 

9. Od należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, refundacji lub 

przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń 

finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a, których termin płatności 

odroczono lub które rozłożono na raty, nie nalicza się odsetek ustawowych za opóźnienie 

za okres od dnia wydania decyzji w przedmiocie odroczenia terminu płatności lub 

rozłożenia na raty do dnia upływu terminu zapłaty określonego w decyzji. 
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9a. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu nienależnie 

pobranego świadczenia nie zostanie dokonana w terminie określonym w decyzji, o której 

mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje się natychmiast wymagalna wraz z 

odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od terminu płatności określonego w 

decyzji, o której mowa w ust. 1. 

9b. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji lub 

przyznanych jednorazowo środków, o których mowa w art. 46, oraz innych świadczeń 

finansowanych z Funduszu Pracy, o których mowa w ust. 7a, nie zostanie dokonana w 

terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje 

się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od 

terminu płatności określonego w art. 46 ust. 2 i 3. 

9c. Jeżeli zapłata odroczonej lub rozłożonej na raty należności z tytułu zwrotu refundacji 

uzyskanej w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych nie zostanie dokonana w 

terminie określonym w decyzji, o której mowa w ust. 9, pozostała do spłaty kwota staje 

się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie naliczonymi od 

terminów płatności określonych w art. 51, art. 56 i art. 57. 

[9d. Przepis ust. 9c stosuje się odpowiednio do zapłaty odroczonej lub rozłożonej na raty 

należności z tytułu zwrotu grantu, świadczenia aktywizacyjnego, refundacji, o której 

mowa w art. 60c, i dofinansowania, o którym mowa w art. 60d.] 

<9d. Przepis ust. 9c stosuje się odpowiednio do zapłaty odroczonej lub rozłożonej na 

raty należności z tytułu zwrotu grantu, świadczenia aktywizacyjnego, zwrotu 

kosztów, o których mowa w art. 57a ust. 1, refundacji, o której mowa w art. 60c, oraz 

dofinansowania, o którym mowa w art. 60d.> 

10. (uchylony). 

Art.  108. 

1. Środki Funduszu Pracy przeznacza się na finansowanie: 

1) kosztów badań lekarskich, psychologicznych i specjalistycznych, o których mowa w art. 2 

ust. 3 i art. 40 ust. 5; 

2) kosztów związanych z organizowaniem partnerstwa lokalnego, o którym mowa w art. 6 

ust. 7, obejmujących koszty organizacji przez organy zatrudnienia spotkań i konferencji z 

udziałem przedstawicieli instytucji partnerstwa lokalnego oraz instytucji realizujących 

inicjatywy partnerów rynku pracy; 

3) (uchylony); 
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4) kosztów, o których mowa w art. 109 ust. 7a; 

4a) kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowych 

urzędów pracy, o których mowa w art. 9 ust. 2a i 2a
1
; 

4b) kosztów kwalifikowalnych realizacji projektów, o których mowa w art. 9 ust. 2d; 

5) kosztów wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom zatrudnionym na 

podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz składek na 

ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń, o których mowa w art. 12 ust. 

6; 

5a) kosztów korespondencji, komunikowania się, przekazywania środków pieniężnych oraz 

innych dokumentów niezbędnych do realizacji refundacji kosztów wynagrodzeń oraz 

składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych; 

6) kosztów szkolenia oraz przejazdów członków rad rynku pracy, o których mowa w art. 23 

ust. 12 i 15; 

7) (uchylony); 

8) (uchylony); 

9) kosztów szkolenia pracowników, bezrobotnych i innych uprawnionych osób, o których 

mowa w art. 41 ust. 4 i 5 oraz art. 43; 

<9a) kosztów szkolenia, o którym mowa w art. 40b ust. 1;> 

10) jednorazowych kwot przyznawanych instytucjom szkoleniowym, o których mowa w art. 

41 ust. 9; 

11) pożyczek na sfinansowanie kosztów szkolenia, o których mowa w art. 42; 

12) kosztów przejazdów i zakwaterowania, o których mowa w art. 45 i art. 48a; 

13) refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, jednorazowych 

środków na utworzenie stanowiska pracy, jednorazowych środków na podjęcie 

działalności gospodarczej, jednorazowych środków na założenie i przystąpienie do 

spółdzielni socjalnej, kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz środków na 

finansowanie kosztów wynagrodzenia, o których mowa w art. 46; 

14) kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne refundowanych 

pracodawcy, o których mowa w art. 47; 

15) dodatków aktywizacyjnych, o których mowa w art. 48; 

16) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych w ramach prac interwencyjnych, o których mowa w art. 51, 56 i 59; 

16a) grantów, o których mowa w art. 60a i art. 60aa; 
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16b) świadczeń aktywizacyjnych, o których mowa w art. 60b; 

16c) refundacji pracodawcy kosztów składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych do 

30 roku życia podejmujących pierwszą pracę, o których mowa w art. 60c; 

16d) kosztów dofinansowania wynagrodzenia zatrudnionego bezrobotnego powyżej 50 roku 

życia, o którym mowa w art. 60d; 

16e) zwrotu części kosztów poniesionych przez pracodawcę w związku z zatrudnieniem 

bezrobotnych, o których mowa w art. 51a; 

16f) kosztów realizacji usług rynku pracy i instrumentów rynku pracy, o których mowa w art. 

61aa; 

17) stypendiów, o których mowa w art. 41, 42a, 53, 53g oraz 55; 

17a) kosztów przygotowania zawodowego dorosłych, o których mowa w art. 53l ust. 1; 

17b) opłat, o których mowa w art. 40a; 

18) składek na ubezpieczenia społeczne opłacanych od stypendiów, o których mowa w art. 

54; 

19) zwrotu kosztów poniesionych przez organizatora robót publicznych z tytułu zatrudnienia 

bezrobotnych, o których mowa w art. 57; 

<19a) zwrotu kosztów poniesionych przez podmiot prowadzący DPS albo jednostkę 

organizacyjną WRiPZ z tytułu zatrudnienia bezrobotnych lub poszukujących pracy, 

o których mowa w art. 57a ust. 1;> 

20) (uchylony); 

21) kosztów opieki nad dzieckiem i osobą zależną, o których mowa w art. 61; 

21a) kosztów umów zawartych z agencją zatrudnienia, o których mowa w art. 61b; 

21b) kosztów umów, o których mowa w art. 62f ust. 1; 

22) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62, z 

wyjątkiem świadczeń, o których mowa w art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. a; 

22a) świadczeń przysługujących rolnikom zwalnianym z pracy, o których mowa w art. 62 ust. 

1 pkt 1 lit. a; 

22b) kosztów realizacji zleconych działań w zakresie integracji społecznej bezrobotnych, o 

których mowa w art. 62a ust. 9; 

22c) programów regionalnych, o których mowa w art. 66c; 

22d) zlecania działań aktywizacyjnych, o których mowa w art. 66d; 
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22e) pożyczek na utworzenie stanowiska pracy lub podjęcie działalności gospodarczej, o 

których mowa w art. 61e, wraz z kosztami związanymi z udzielaniem pożyczek oraz usług 

doradczych i szkoleniowych; 

22f) wydatków ponoszonych w ramach bonu szkoleniowego, o którym mowa w art. 66k ust. 

1; 

22g) wydatków ponoszonych w ramach bonu stażowego, o którym mowa w art. 66l ust. 1; 

22h) refundacji pracodawcy, w ramach bonu zatrudnieniowego, części wynagrodzenia i 

składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 66m ust. 7; 

22i) wydatków ponoszonych w ramach bonu na zasiedlenie, o którym mowa w art. 66n; 

22j) kosztów zadań realizowanych w ramach KFS, o których mowa w art. 69a; 

23) (uchylony); 

24) (uchylony); 

24a) świadczeń, o których mowa w art. 73a ust. 3; 

25) refundacji pracodawcom składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 70 

ust. 8; 

26) zasiłków, o których mowa w art. 71, oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych 

zasiłków, o których mowa w art. 72 ust. 13; 

27) refundacji dodatków do wynagrodzeń, o których mowa w art. 100; 

27a) (uchylony); 

28) kosztów poboru składek, o których mowa w art. 107 ust. 5; 

29) kosztów opracowywania, upowszechniania i wdrażania klasyfikacji zawodów i 

specjalności, standardów kwalifikacji zawodowych oraz modułowych programów szkoleń 

dla bezrobotnych i poszukujących pracy; 

30) opracowywania i rozpowszechniania informacji zawodowych oraz wyposażenia w celu 

prowadzenia pośrednictwa pracy lub poradnictwa zawodowego przez publiczne służby 

zatrudnienia i Ochotnicze Hufce Pracy; 

30a) kosztów tworzenia centrów aktywizacji zawodowej, uruchamianych w ramach 

powiatowych urzędów pracy; 

30b) kosztów tworzenia lokalnych punktów informacyjno-konsultacyjnych, uruchamianych w 

ramach powiatowych urzędów pracy; 

31) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o usługach organów 

zatrudnienia oraz innych partnerów rynku pracy, dla bezrobotnych i poszukujących pracy 

oraz pracodawców; 
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31a) opracowywania, wydawania lub rozpowszechniania informacji o zadaniach i działaniach 

publicznych służb zatrudnienia realizowanych w ramach sieci EURES lub wynikających z 

reprezentacji wobec publicznych służb zatrudnienia innych państw; 

31b) realizacji przedsięwzięć mających na celu dotarcie z informacją o możliwościach 

skorzystania z form aktywizacji, o których mowa w ustawie, do osób niezarejestrowanych 

jako bezrobotne lub poszukujące pracy; 

31c)  kosztów związanych z organizowaniem giełd pracy i targów pracy w celu prowadzenia 

pośrednictwa pracy; 

32) kosztów wezwań, zawiadomień, zakupu lub druku kart rejestracyjnych i innych druków 

niezbędnych do ustalenia uprawnień do zasiłku i innych świadczeń z tytułu bezrobocia, 

przekazywania bezrobotnym należnych świadczeń pieniężnych oraz kosztów 

komunikowania się z pracodawcami, bezrobotnymi, poszukującymi pracy, organami 

rentowymi oraz urzędami skarbowymi; 

33) badań, opracowywania programów, ekspertyz, analiz, wydawnictw i konkursów 

dotyczących rynku pracy; 

34) kosztów wprowadzania, rozwijania i eksploatacji systemu teleinformatycznego i 

technologii cyfrowych w publicznych służbach zatrudnienia oraz Ochotniczych Hufcach 

Pracy, służących realizacji zadań wynikających z ustawy; 

35) wydatków związanych z promocją oraz pomocą prawną zatrudnionym za granicą w 

ramach umów międzynarodowych; 

36) kosztów opracowywania i rozpowszechniania przez publiczne służby zatrudnienia i 

Ochotnicze Hufce Pracy materiałów informacyjnych i szkoleniowych dotyczących 

nabywania umiejętności poszukiwania i uzyskiwania zatrudnienia; 

36a) kosztów przeprowadzenia audytu zewnętrznego projektów realizowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego współfinansowanych ze środków Funduszu Pracy; 

37) kosztów prowadzenia w powiatowych urzędach pracy zajęć, wymagających 

specjalistycznej wiedzy, którą nie dysponują pracownicy powiatowego urzędu pracy, w 

ramach porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, o których 

mowa w art. 38 ust. 1a i 3, przez osoby niebędące pracownikami powiatowego urzędu 

pracy, kosztów związanych z organizacją przez powiatowy urząd pracy szkoleń z zakresu 

umiejętności poszukiwania pracy, o których mowa w art. 40 ust. 2h, oraz kosztów 

wyposażenia akademickich biur karier, o których mowa w art. 39 ust. 6; 
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38) kosztów szkolenia i studiów, w tym studiów podyplomowych, kadr publicznych służb 

zatrudnienia i kadr Ochotniczych Hufców Pracy; 

 38a) kosztów konferencji, seminariów, posiedzeń lub spotkań, w tym o charakterze 

międzynarodowym, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy, w 

szczególności dla kadry publicznych służb zatrudnienia i Ochotniczych Hufców Pracy; 

38b) kosztów szkolenia kadr realizujących działania sieci EURES w podmiotach, którym 

udzielono akredytacji, organizowanych przez ministra właściwego do spraw pracy; 

39) (uchylony); 

40) świadczeń integracyjnych przyznawanych na podstawie przepisów o zatrudnieniu 

socjalnym oraz składek na ubezpieczenia społeczne od tych świadczeń; 

41) zatrudnienia wspieranego, w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

zatrudnieniu socjalnym, oraz wsparcia, o którym mowa w art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 27 

kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych; 

42) restrukturyzacji zatrudnienia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o 

pomocy publicznej dla przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu dla rynku pracy; 

 42a) kosztów pomocy oraz kosztów jej realizacji przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach o pomocy państwa w spłacie niektórych 

kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom, które utraciły pracę; 

42b) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 42a; 

43) kosztów postępowania sądowego i egzekucyjnego w sprawach nienależnie pobranych 

świadczeń pieniężnych i innych wypłat z Funduszu Pracy; 

44) odsetek za nieterminowe regulowanie zobowiązań pokrywanych z Funduszu Pracy oraz 

kosztów obsługi wyodrębnionych rachunków bankowych Funduszu Pracy; 

45) spłaty i obsługi kredytów i pożyczek wraz z odsetkami, zaciągniętych przez Fundusz 

Pracy; 

46) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych, 

o których mowa w art. 141; 

47) (uchylony); 

48) kosztów, o których mowa w art. 42a; 

49) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES, o 

których mowa w art. 106a; 
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50) wydatków związanych z udziałem publicznych służb zatrudnienia w działaniach 

współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej, o których mowa w art. 106b; 

51) specyficznych elementów wspierających zatrudnienie, realizowanych w ramach 

programów specjalnych, niewymienionych w pkt 1-50; 

52) zleconych programów specjalnych, o których mowa w art. 66a ust. 11; 

53) kosztów realizacji projektów pilotażowych; 

54) zasiłków przedemerytalnych, świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków pogrzebowych 

wraz z kosztami ich obsługi, o których mowa w przepisach o świadczeniach 

przedemerytalnych; 

54a) kosztów przeprowadzania operacyjnego audytu zewnętrznego, o którym mowa w art. 

118b; 

55) dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 

zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo 

oświatowe; 

56) (uchylony); 

57) kosztów szkoleń pracowników, objętych przepisami o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z ochroną miejsc pracy; 

58) kosztów związanych z realizacją zadań samorządu powiatu określonych w przepisach, o 

których mowa w pkt 57; 

59) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 13a ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 447); 

60) kosztów związanych z realizacją zadań, o których mowa w art. 62 ust. 1 i art. 64c ust. 1 

ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; 

61) świadczeń na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 31 i art. 32 ustawy z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; 

62) kosztów przygotowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w 

zawodzie oraz egzaminu zawodowego, o których mowa w art. 9fa ustawy z dnia 7 

września 1991 r. o systemie oświaty; 

63) jednorazowego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 

2 ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla 

emerytów i rencistów w 2019 r. (Dz. U. poz. 743 oraz z 2021 r. poz. 1162), 
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przysługującego osobom, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 10 tej ustawy, w roku 

2019[.] <;> 

<64) kosztów szkolenia, o których mowa w art. 22i ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.).> 

1a. Ze środków Funduszu Pracy w 2009 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1b. Ze środków Funduszu Pracy w 2010 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1c. Ze środków Funduszu Pracy w 2011 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1d. Ze środków Funduszu Pracy w 2012 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1e. Ze środków Funduszu Pracy w 2013 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1f. Ze środków Funduszu Pracy w 2014 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 
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2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fa. Ze środków Funduszu Pracy w 2015 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) staże podyplomowe oraz specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w 

przepisach o zawodach pielęgniarki i położnej. 

1fb. Ze środków Funduszu Pracy w 2016 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fc. Ze środków Funduszu Pracy w 2017 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fd. Ze środków Funduszu Pracy w 2018 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1fe. Ze środków Funduszu Pracy w 2020 r. są finansowane: 

1) staże podyplomowe wraz z kosztem obsługi określonym w przepisach o zawodach lekarza 

i lekarza dentysty oraz szkolenia specjalizacyjne lekarzy i lekarzy dentystów, o których 

mowa w przepisach o zawodach lekarza i lekarza dentysty; 

2) specjalizacje pielęgniarek i położnych, o których mowa w przepisach o zawodach 

pielęgniarki i położnej. 

1g. W celu wsparcia samorządów powiatów w uzyskiwaniu lepszej efektywności działań na 

rzecz aktywizacji bezrobotnych minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 



- 70 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

2014-2017 powiatom środki Funduszu Pracy na finansowanie kosztów, o których mowa 

w ust. 1h i 1i. 

1h. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 5% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników 

powiatowego urzędu pracy pełniących funkcje doradców klienta. 

1i. Minister właściwy do spraw pracy przekazuje w latach 2014-2017 samorządom powiatów 

z Funduszu Pracy 2% kwoty środków (limitu) Funduszu Pracy ustalonej na rok poprzedni 

na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i 

aktywizacji zawodowej, o których mowa w art. 109 ust. 2, z wyłączeniem kwot 

przyznanych z rezerwy dysponenta Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na finansowanie 

kosztów nagród oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego 

urzędu pracy, w szczególności pełniących funkcje doradców klienta oraz zajmujących 

stanowiska kierownicze, z zastrzeżeniem art. 109 ust. 7h-7j. 

1j. Ze środków Funduszu Pracy w latach 2016-2018 są finansowane koszty, o których mowa 

w art. 150f i art. 150g. 

1k.  
47

  Ze środków Funduszu Pracy mogą być współfinansowane pożyczki oraz usługi 

doradcze i szkoleniowe, o których mowa w art. 61e pkt 2 i 3 oraz art. 61ea, wraz z 

kosztami związanymi z udzielaniem i obsługą pożyczek. 

2. Dysponent Funduszu Pracy może dokonywać przesunięć przewidzianych w planie 

Funduszu Pracy kwot na finansowanie poszczególnych zadań oraz na finansowanie 

nowych, nieprzewidzianych w planie zadań w przypadku ich wprowadzenia ustawą, z tym 

jednak, że łączna kwota środków na finansowanie zadań na rzecz przeciwdziałania 

bezrobociu nie powinna zostać zmniejszona w celu jej przeznaczenia na inne cele. 

2a. Minister właściwy do spraw pracy przy podziale środków rezerwy Funduszu Pracy na 

finansowanie działań aktywizacyjnych realizowanych przez powiatowe i wojewódzkie 

urzędy pracy uwzględnia w szczególności działania aktywizujące bezrobotnych będących 

dłużnikami alimentacyjnymi. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady gospodarki 
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finansowej Funduszu Pracy oraz zasady i tryb powierzania przez organy zatrudnienia 

bankom i innym instytucjom dokonywania wypłat świadczeń pieniężnych dla 

bezrobotnych i innych uprawnionych osób, mając na względzie zapewnienie racjonalności 

gospodarowania środkami Funduszu Pracy. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270) 

Art.  3a. 

1. Rodzic ubiegający się o objęcie dziecka opieką w żłobku lub klubie dziecięcym albo przez 

dziennego opiekuna przedstawia, w formie oświadczenia lub zaświadczenia, następujące 

dane: 

[1)  imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL dziecka, a w przypadku gdy nie 

nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;] 

<1) imię, nazwisko, datę urodzenia, obywatelstwo oraz numer PESEL dziecka, 

a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;> 

1a) informację, czy dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to 

jakim; 

[2) imiona, nazwiska, daty urodzenia oraz numery PESEL rodziców, a w przypadku gdy nie 

nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;] 

<2) imiona, nazwiska, daty urodzenia, obywatelstwo oraz numery PESEL rodziców, 

a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość;> 

2a) informacje o rodzeństwie dziecka dotyczące liczby i wieku rodzeństwa; 

3) adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka; 

4) adres poczty elektronicznej i numer telefonu rodziców; 

5) miejsce pracy rodziców lub miejsce pobierania nauki w szkole lub szkole wyższej przez 

rodziców - o ile pracują lub pobierają naukę; 

6) dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka; 
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7) dane o wysokości dochodów rodziców - w przypadku ubiegania się przez rodziców o 

częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat, jeżeli zwolnienie to jest uzależnione od 

wysokości dochodów. 

2.   Podmiot prowadzący żłobek lub klub dziecięcy, podmiot zatrudniający dziennego 

opiekuna oraz dzienny opiekun prowadzący działalność na własny rachunek przetwarzają 

dane, o których mowa w ust. 1, wyłącznie w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu 

zapewnienia dziecku prawidłowej opieki oraz w celu realizacji przez Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1. 

 

Art.  27. 

1. Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce 

prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a. 

2. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje rejestr za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a. 

3. Dane zawarte w rejestrze publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra 

właściwego do spraw rodziny. 

4. Rejestr zawiera: 

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu prowadzącego żłobek lub klub 

dziecięcy; 

2) numer NIP podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

3) miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

4) informację o zawieszaniu prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego; 

5) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego; 

6) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego; 

7) liczbę miejsc w żłobku lub klubie dziecięcym; 

8) liczbę dzieci zapisanych do żłobka lub klubu dziecięcego; 

9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki; 

10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym; 

11)  dane dotyczące dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego: 

a) imię i nazwisko, 
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b) datę urodzenia, 

c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

< ca) obywatelstwo,> 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia uczęszczania przez dziecko do danego żłobka lub klubu 

dziecięcego, 

e) wysokość opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym w poszczególnych 

miesiącach; 

12)  dane dotyczące rodziców dziecka uczęszczającego do żłobka lub klubu dziecięcego: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

< ca) obywatelstwo,> 

d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

13)  numer rachunku bankowego podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy; 

14)  informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych. 

5.   Adres będącego osobą fizyczną podmiotu prowadzącego żłobek lub klub dziecięcy, jeżeli 

jest inny niż adres prowadzenia przez tę osobę żłobka lub klubu dziecięcego, oraz dane i 

informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 11-13, nie podlegają ujawnieniu na stronach 

podmiotowych gminy prowadzącej rejestr i ministra właściwego do spraw rodziny. 

6.   Informacje, o których mowa w ust. 4, są przetwarzane przez ministra właściwego do 

spraw rodziny w celu umożliwienia prowadzenia rejestru oraz w celu umożliwienia 

uzyskania przez rodziców dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, realizacji 

prawa do tego dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także w celu 

monitorowania realizacji tego prawa. 

Art.  46. 

1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi wykaz. 

2. Wykaz zawiera: 

1) nazwę lub imię i nazwisko oraz siedzibę lub adres podmiotu zatrudniającego dziennego 

opiekuna lub osoby, o której mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1, oraz adres poczty elektronicznej 

i numer telefonu; 
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2) numer NIP i REGON podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub osoby, o której 

mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1; 

3) imię i nazwisko dziennego opiekuna zatrudnianego przez dany podmiot; 

4) miejsce sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, przez które rozumie się nazwę wsi, 

miasta, dzielnicy i ulicy; 

5) informację o zawieszeniu działalności związanej z zatrudnianiem dziennych opiekunów; 

6)  liczbę miejsc oraz liczbę dzieci powierzonych opiece dziennego opiekuna; 

7) czas sprawowania opieki przez dziennego opiekuna; 

8) wysokość opłat u dziennego opiekuna; 

9)  dane dotyczące dziecka objętego opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość, 

< ca) obywatelstwo,> 

d) datę rozpoczęcia i zakończenia opieki sprawowanej przez dziennego opiekuna, którą jest 

objęte dziecko, 

e) wysokość opłaty za pobyt u dziennego opiekuna w poszczególnych miesiącach; 

10)  dane dotyczące rodziców, których dzieci są objęte opieką sprawowaną przez dziennego 

opiekuna: 

a) imię i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

[c) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL - numer i serię dokumentu 

potwierdzającego tożsamość,] 

< ca) obywatelstwo,> 

d) adres poczty elektronicznej i numer telefonu; 

11)  numer rachunku bankowego podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna lub 

dziennego opiekuna prowadzącego działalność na własny rachunek; 

12)  informację o dofinansowaniu miejsc opieki ze środków publicznych. 

3. Dane zawarte w wykazie publikowane są przy użyciu systemu teleinformatycznego, o 

którym mowa w art. 62a, na stronach podmiotowych właściwej gminy oraz ministra 

właściwego do spraw rodziny. 
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4.   Adres będącego osobą fizyczną podmiotu zatrudniającego dziennego opiekuna, jeżeli jest 

inny niż adres sprawowania opieki przez dziennego opiekuna, oraz dane i informacje, o 

których mowa w ust. 2 pkt 9-11, nie podlegają ujawnieniu na stronach podmiotowych 

gminy prowadzącej wykaz i ministra właściwego do spraw rodziny. 

5.  Informacje, o których mowa w ust. 2, są przetwarzane przez ministra właściwego do spraw 

rodziny w celu umożliwienia prowadzenia wykazu oraz w celu umożliwienia uzyskania 

przez rodziców dofinansowania, o którym mowa w art. 64c ust. 1, realizacji prawa do tego 

dofinansowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także w celu monitorowania 

realizacji tego prawa. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia  12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 oraz 

z 2022 r. poz. 91, 583, 830 i 835) 

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, 

– serię i numer, 

– datę wydania i datę upływu ważności, 

– nazwę państwa, które go wystawiło, 

d) adres poczty elektronicznej cudzoziemca, 

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 
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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, 

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, 
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– datę urodzenia, 

– numer dokumentu podróży lub dowodu tożsamości, 

– informację o obywatelstwie, 

– informację o stopniu pokrewieństwa z cudzoziemcem; 

2) aktualną fotografię; 

3) dokumenty potwierdzające: 

a) cel i warunki planowanego pobytu, 

b) posiadanie wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania przez 

cały okres planowanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż 

powrotną do państwa pochodzenia lub zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, 

które udzieli pozwolenia na wjazd, albo możliwość uzyskania takich środków zgodnie z 

prawem, 

c) posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego 

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

d) wiarygodność deklaracji cudzoziemca o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed upływem terminu ważności wizy, 

e) inne okoliczności podane we wniosku. 

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. (uchylony). 

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

4. (uchylony). 

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

podróży, który spełnia łącznie następujące kryteria: 
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1) jego okres ważności upłynie nie wcześniej niż po 3 miesiącach od upływu okresu ważności 

wizy, o którą się ubiega; 

2) zawiera przynajmniej dwie wolne strony; 

3) został wydany w ciągu ostatnich 10 lat. 

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

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

7. W szczególnych przypadkach uzasadnionych osobistą sytuacją cudzoziemca można 

odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku. 

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

cudzoziemca. 

9.  
15

  Przyjęcie przez ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku o wydanie wizy 

krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, odnotowuje w dokumencie 

podróży cudzoziemca konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b. 

10.  
16

  Wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6, są 

przyjmowane poza kolejnością w przypadkach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 11. 

[11.  
17

  Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia, 

państwa, w których wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 

1 pkt 5-6, są przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością. Określając te 

państwa, minister właściwy do spraw zagranicznych może również wskazać zawody, 

rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone 

wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w przepisach wydanych na podstawie 

art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 955 i 1641), w przypadku których obowiązuje przyjmowanie wniosków o wydanie 

wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5-6, poza kolejnością.] 

<11. Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze 

rozporządzenia, zawody, rodzaje umów, na podstawie których cudzoziemcowi może 

zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzaje działalności podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji określonej w 

przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 

o statystyce publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 459 i 830), w przypadku których 

obowiązuje przyjmowanie wniosków o wydanie wizy krajowej w celu, o którym 
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mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5–6, poza kolejnością. Określając te zawody, minister 

właściwy do spraw zagranicznych może również wskazać państwa, w których 

wnioski o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5–6, są 

przyjmowane od obywateli tych państw poza kolejnością.> 

12.  
18

  W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 11, uwzględnia się aktualne potrzeby 

polskiego rynku pracy. 

Art.  77b. 

1. Za przyjęcie i rozpatrzenie przez ministra właściwego do spraw zagranicznych wniosku o 

wydanie wizy krajowej lub wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy 

Schengen i wizy krajowej pobiera się opłaty, które stanowią dochód budżetu państwa. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wiz, o których mowa w art. 66 ust. 4. 

[3.  
19

  Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane w wysokości odpowiadającej opłacie 

konsularnej za wydanie wizy określonej dla indywidualnego przypadku.] 

<3. Opłaty, o których mowa w ust. 1, są pobierane w wysokości odpowiadającej opłacie 

konsularnej za wydanie wizy określonej dla indywidualnego przypadku, chyba że 

w państwie przyjmującym obywatel państwa, o którym mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 79a ust. 6 i 7 niniejszej ustawy, z uwagi na zobowiązania 

międzynarodowe lub przepisy wydane na podstawie art. 119 ust. 2 ustawy z dnia 

25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne nie jest zobowiązany do ich uiszczenia.> 

4.  
20

  W przypadku, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, opłaty, o których mowa w ust. 1, 

pobiera konsul, o którym mowa w art. 66 ust. 1b. Do pobierania oraz zwrotu opłat w tym 

przypadku stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. - Prawo konsularne. 

 

Art.  79a. 

1. Poza przypadkiem, o którym mowa w art. 66 ust. 1a, wizę krajową może wydać albo 

odmówić jej wydania minister właściwy do spraw zagranicznych, jeżeli: 

1) cudzoziemiec ubiegający się o wydanie wizy krajowej spełnia łącznie następujące warunki: 

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) złożył wniosek o wydanie wizy krajowej do ministra właściwego do spraw zagranicznych 

w okresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 6, 

c) posiada obywatelstwo państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 6; 

2) zostały spełnione dodatkowe warunki zapewniające możliwość złożenia wniosku o 

wydanie wizy krajowej do ministra właściwego do spraw zagranicznych w czasie pobytu 
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cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy takie warunki 

zostały określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 6. 

[2. W postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, 

minister właściwy do spraw zagranicznych może korzystać z pomocy przedsiębiorcy, który 

prowadzi działalność obejmującą czynności, których dokonują usługodawcy zewnętrzni, o 

których mowa w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. 

3. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy przedsiębiorcy, o którym 

mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz z 2022 r. poz. 

25).] 

<2. W postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej w przypadku, o którym mowa 

w ust. 1, minister właściwy do spraw zagranicznych może korzystać z pomocy 

przedsiębiorcy, który prowadzi działalność obejmującą czynności, których dokonują 

usługodawcy zewnętrzni, o których mowa w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu 

Wizowego, lub który posiada rozbudowaną sieć punktów obsługi ludności na terenie 

kraju i podejmie się prowadzenia działalności obejmującej czynności określone 

w art. 43 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego. 

3. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia pomocy 

przedsiębiorcy, o którym mowa w ust. 2, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 

11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z 

późn. zm.) ani przepisów ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na 

roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2021 r. poz. 541).> 

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych w terminie miesiąca od końca miesiąca, w 

którym udzielono zamówienia, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza w Biuletynie 

Zamówień Publicznych informację o udzieleniu zamówienia, podając: 

1) adres siedziby urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2) datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy o zawarciu umowy 

drogą elektroniczną; 

3) opis przedmiotu umowy; 

4) cenę; 

5) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez 

zastosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych; 

6) nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa. 
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5. Jeżeli minister właściwy do spraw zagranicznych korzysta z pomocy przedsiębiorcy, o 

którym mowa w ust. 2, ten przedsiębiorca dokonuje w postępowaniu w sprawie wydania 

wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1, czynności w zakresie określonym w 

przepisach wydanych na podstawie ust. 6. W takim przypadku nadzór nad dokonywaniem 

tych czynności sprawują pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zagranicznych. Czynności przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, wykonuje z 

upoważnienia ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

6. Minister właściwy do spraw zagranicznych może określić, w drodze rozporządzenia: 

1) okres lub okresy, w których cudzoziemcy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o 

wydanie wiz krajowych; 

2) państwa, których obywatele przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą 

składać wnioski do ministra właściwego do spraw zagranicznych o wydanie wiz 

krajowych. 

7. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy może również określić: 

1) dodatkowe warunki, w szczególności dotyczące celów wydawania wiz krajowych, o 

których mowa w art. 60 ust. 1, po spełnieniu których cudzoziemcy przebywający na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą składać wnioski do ministra właściwego do 

spraw zagranicznych o wydanie wiz krajowych; 

2) zakres czynności, jakie przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 2, może dokonywać w 

postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w ust. 1. 

8. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 6, minister właściwy do spraw 

zagranicznych uwzględnia: 

1) konieczność zapewnienia sprawnej obsługi cudzoziemców w warunkach braku możliwości 

albo znacznego ograniczenia możliwości wydawania wiz krajowych przez konsulów w 

jednym lub większej liczbie państw na skutek zdarzeń nagłych jak działania wojenne, 

klęska żywiołowa czy ograniczenie liczebności personelu urzędów konsularnych na 

skutek działań organów władzy publicznej tych państw; 

2) liczbę wydawanych wcześniej wiz krajowych w państwie lub państwa, o których mowa w 

pkt 1; 

3) znaczenie możliwości wydawania wiz krajowych określonym cudzoziemcom, którzy 

przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla interesu Rzeczypospolitej 

Polskiej; 
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4) sytuację faktyczną i prawną cudzoziemców, którzy przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i którzy nie mogą powrócić do państwa, którego są 

obywatelami w celu ubiegania się o wydanie wizy krajowej; 

5) konieczność zapewnienia sprawności postępowania i efektywnego nadzoru nad 

wykonywaniem czynności przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 2. 

 

Art.  299. 

1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

upływem okresu pobytu objętego wizą Schengen lub wizą krajową oraz przed upływem 

okresu ważności tej wizy. 

1a. Cudzoziemiec, który nie spełnia warunków wjazdu lub pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub przestał spełniać te warunki, posiadający zezwolenie 

pobytowe lub inne zezwolenie, udzielone przez inne państwo stosujące dyrektywę 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie 

wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do 

powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 

24.12.2008, str. 98, z późn. zm.), zwaną dalej "dyrektywą 2008/115/WE", uprawniające 

go do pobytu na terytorium tego państwa, jest obowiązany niezwłocznie opuścić 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i udać się na terytorium państwa, które to 

zezwolenie wydało. 

2. Cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego lub jednostronnego 

zniesienia obowiązku wizowego lub wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite 

zniesienie obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z 

dnia 15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać 

wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni 

z tego wymogu, jest obowiązany opuścić to terytorium przed upływem terminu 

przewidzianego w umowie międzynarodowej, w jednostronnym zniesieniu obowiązku 

wizowego lub w rozporządzeniu. 

3. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu 

bezwizowego na podstawie umowy międzynarodowej o zniesieniu obowiązku wizowego 

lub w związku z jednostronnym zniesieniem przez Rzeczpospolitą Polską obowiązku 

wizowego jest obowiązany opuścić to terytorium po upływie okresu pobytu, na jaki 
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wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie później niż po upływie 3 miesięcy od 

dnia utraty mocy umowy lub przywrócenia obowiązku wizowego. 

4. Jeżeli utrata mocy umowy o całkowitym lub częściowym zniesieniu obowiązku wizowego 

lub przywrócenie obowiązku wizowego nastąpiły przed ogłoszeniem jednego z tych 

faktów w formie przewidzianej prawem, termin, o którym mowa w ust. 3, liczy się od 

dnia tego ogłoszenia. 

5. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed 

upływem terminu ważności zezwolenia na pobyt czasowy. 

6. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie: 

1) 30 dni od dnia, w którym decyzja: 

a) o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia 

na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE, decyzja o umorzeniu postępowania w tych sprawach lub decyzja o 

cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

b) o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu 

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o umorzeniu 

postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej lub decyzja o 

pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub 

c) o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

- stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia - od dnia, 

w którym decyzja została cudzoziemcowi doręczona; 

2) 7 dni od dnia, w którym ustały przyczyny nieprzekazania go do państwa trzeciego, o 

których mowa w art. 31 ust. 1. 

7. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie, o którym mowa w 

ust. 6, uważa się za legalny, chyba że wniosek o przedłużenie mu wizy Schengen lub wizy 

krajowej lub o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE został złożony po upływie okresu 

jego legalnego pobytu na tym terytorium. 

8. Przepisów ust. 1, 2, 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument 

uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z niniejszej 

ustawy < lub z innych ustaw> wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za 

legalny. 
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8a. Przepisów ust. 6 pkt 1 lit. a i ust. 7 nie stosuje się w przypadku, gdy przed wydaniem 

decyzji o odmowie przedłużenia cudzoziemcowi wizy Schengen lub wizy krajowej, 

udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego UE lub decyzji o umorzeniu postępowania w tych 

sprawach zostało wszczęte wobec cudzoziemca postępowanie w sprawie zobowiązania go 

do powrotu lub została mu wydana decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

9. Przepisów ust. 6 pkt 1 lit. b i ust. 7 nie stosuje się, w przypadku gdy: 

1) w dniu wydania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej cudzoziemiec przebywa w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla 

cudzoziemców, lub 

2) decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej lub 

decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

została wydana w związku ze złożeniem kolejnego wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej, lub 

3) przed wydaniem decyzji o odmowie nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub 

udzielenia mu ochrony uzupełniającej lub decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie 

udzielenia ochrony międzynarodowej zostało wszczęte wobec cudzoziemca postępowanie 

w sprawie zobowiązania go do powrotu lub została mu wydana decyzja o zobowiązaniu 

cudzoziemca do powrotu. 

10. Wojewoda, Szef Urzędu lub Rada do Spraw Uchodźców informuje organ Straży 

Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca o decyzji, o której 

mowa w ust. 6 pkt 1, gdy decyzja ta stanie się ostateczna, lub o innych rozstrzygnięciach, 

które skutkują tym, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przestaje być legalny. 

11. W przypadku, o którym mowa w ust. 10, organ Straży Granicznej ustala, czy zachodzą 

przesłanki do wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. 

 

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 
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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 

udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich 

środków finansowych, lub 

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

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

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

wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy 

upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym 

terytorium, lub 

9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

10) przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa 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 
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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 udzielenia ochrony 

międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej i cudzoziemiec: 

a) nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie i przypadku, o których mowa 

w art. 299 ust. 6 pkt 1 lit. b, albo 

b) przebywa w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument 

uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z niniejszej 

ustawy < lub z innych ustaw> 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 
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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. 

 

Art.  449. 

1. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców tworzy oraz 

prowadzi w systemie teleinformatycznym Szef Urzędu. 

2. Krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców składa się z: 

1) rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 lit. a-k oraz m-o, a także pkt 3 

i 6, z wyjątkiem rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. c, prowadzonych 

przez konsula i ministra właściwego do spraw zagranicznych; 

2) ewidencji zaproszeń; 

3) wykazu; 

4) rejestru spraw o udzielenie lub pozbawienie ochrony międzynarodowej oraz udzielenie 

pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

5) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom azylu; 

6) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitarnych i 

zgody na pobyt tolerowany; 

7) rejestru spraw o udzielenie cudzoziemcom ochrony czasowej; 

<7a) rejestru, o którym mowa w art. 119 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;> 

8) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia 604/2013; 
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9) rejestru pobytu obywateli Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

10) rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

11) rejestru dokumentów potwierdzających posiadanie zezwolenia na pobyt stały obywatela 

Unii Europejskiej; 

12) rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej; 

13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach o: 

a) wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, 

b) udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa, 

c) uznanie za repatrianta; 

14) ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy krajowej w celu repatriacji, które nie 

mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub 

źródła utrzymania; 

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego; 

16) rejestru wydanych cudzoziemcom zaświadczeń, o których mowa w art. 170; 

17) centralnego rejestru wizowego, o którym mowa w art. 449a ust. 1; 

18) rejestrów wniosków, wydanych decyzji i postanowień w sprawach o przyznanie 

świadczenia pieniężnego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie 

Polaka; 

19) 
103

  rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. 

U. poz. 583). 

Art.  450. 

1.   Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w [art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16, 17 i 19]  < art. 449 ust. 2 

pkt 1–7, 8–12, 16, 17 i 19>, udostępnia się następującym podmiotom, w zakresie 

niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań: 

1) organom administracji publicznej, sądom i prokuraturom; 

2) Radzie do Spraw Uchodźców, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, 

Państwowej Inspekcji Pracy, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego 

Centrum Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej); 

3) organom Krajowej Administracji Skarbowej. 
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2.  Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w [art. 449 ust. 2 pkt 1-12, 16 i 19]  < art. 449 ust. 2 

pkt 1–7, 8–12, 16 i 19>, udostępnia się: 

1) państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym - w zakresie niezbędnym do 

realizacji ich zadań publicznych; 

2) komornikom sądowym - w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania 

egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu 

spadku lub sporządzania spisu inwentarza; 

3) Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi - w odniesieniu do danych osób poszukiwanych; 

4) organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji - w zakresie prowadzonej egzekucji. 

2a.  
106

  Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 19, udostępnia się Narodowemu 

Funduszowi Zdrowia oraz Głównemu Urzędowi Statystycznemu. 

3. Podmiotom, o których mowa w ust. 1 i 2, nie udostępnia się danych w postaci odcisków 

linii papilarnych, pobranych w celu wydania karty pobytu. 

 

Art.  451. 

1. Dane zgromadzone w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców, o których mowa w [art. 449 ust. 2 pkt 1-12 i 16] < art. 449 ust. 2 pkt 1–

7, 8–12 i 16>, mogą być udostępniane podmiotom zagranicznym w celu wypełnienia 

postanowień ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych, a 

także wykonania aktu prawa stanowionego przez organizację międzynarodową, której 

Rzeczpospolita Polska jest członkiem. 

2. Tryb i sposób udostępniania danych zgromadzonych w krajowym zbiorze rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, o których mowa w [art. 449 ust. 2 pkt 1-

12 i 16] < art. 449 ust. 2 pkt 1–7, 8–12 i 16>, podmiotom, o których mowa w ust. 1, 

określają ratyfikowane przez Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe, akty prawa 

stanowionego przez organizację międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska jest 

członkiem, lub porozumienia zawarte pomiędzy właściwymi ministrami państw 

członkowskich Unii Europejskiej. 
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Art.  452. 

1. Podmiotom, o których mowa w art. 450 ust. 1 i 2, dane przetwarzane w krajowym zbiorze 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców udostępnia się na ich wniosek 

złożony na formularzu. 

2. Organ rozpatrujący wniosek, o którym mowa w ust. 1, odmawia, w drodze decyzji, 

udostępnienia danych, jeżeli zakres tych danych podany we wniosku nie odpowiada 

zakresowi, o którym mowa w art. 450 ust. 1 lub 2. 

3. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców są udostępniane w trybie, o którym mowa w ust. 1 i 2 przez: 

[1) Szefa Urzędu, z wyłączeniem rejestrów, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 13 i 14;] 

<1) Szefa Urzędu, z wyłączeniem rejestrów, o których mowa w art. 449 ust. 2 pkt 7a, 13 

i 14;> 

2) wojewodę, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Komendanta Głównego Straży 

Granicznej, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży 

Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta wojewódzkiego lub komendanta 

powiatowego (miejskiego) Policji - w zakresie prowadzonych przez nich rejestrów. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

formularza wniosku o udostępnienie danych przetwarzanych w krajowym zbiorze 

rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia sprawności postępowania w tej sprawie. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia  20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 610, 1093, 1873 i 2376 oraz z 2022 r. poz. 467) 

 

Art.  83. 

1. Wytwórca energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa 

w art. 72, którego oferta wygrała aukcję, przekazuje Prezesowi URE: 

1) (uchylony); 

2) informację o dniu wytworzenia oraz wprowadzenia energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii do sieci, potwierdzoną przez operatora sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej lub operatora sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej i jej 
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sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego - w terminie 30 dni od dnia tej sprzedaży po raz 

pierwszy w ramach wygranej oferty aukcyjnej; 

3) informację o ilości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wyrażoną w MWh, 

jaką sprzedał w poprzednim roku kalendarzowym w ramach systemu aukcyjnego - w 

terminie 30 dni od zakończenia każdego roku kalendarzowego; 

4)  w przypadku instalacji zmodernizowanych, w terminie 60 dni od dnia zakończenia tej 

modernizacji, oświadczenie następującej treści: "Świadomy odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny oświadczam, że modernizacja instalacji odnawialnego źródła 

energii, w której będzie wytwarzana energia elektryczna z odnawialnych źródeł energii 

została zakończona oraz spełnia wymagania, o których mowa w art. 74 ust. 2 ustawy z 

dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii."; klauzula ta zastępuje pouczenie 

organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 

1a. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wytwórca przekazuje operatorowi rozliczeń 

energii odnawialnej, o którym mowa w art. 106, a w przypadku instalacji odnawialnego 

źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej mniejszej niż 500 kW - także 

sprzedawcy zobowiązanemu - w terminie określonym w ust. 1 pkt 2. 

2. Rozliczenie obowiązku sprzedaży w ramach systemu aukcyjnego przez wytwórcę, który 

wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w art. 

72 ust. 1, w ilości określonej przez niego w ofercie, następuje po zakończeniu okresu 

każdych pełnych trzech lat kalendarzowych, w którym przysługiwało wsparcie, oraz po 

zakończeniu okresu wsparcia w oparciu o ilość energii elektrycznej sprzedanej w ramach 

systemu aukcyjnego określonej w sprawozdaniach miesięcznych składanych zgodnie z 

art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3. 

3. (uchylony). 

3a. W przypadku gdy wytwórca energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 

instalacji odnawialnego źródła energii, którego oferta wygrała aukcję przeprowadzoną na 

podstawie art. 73 ust. 3a pkt 5, nie uzyskał stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej 

elektrycznej w tej instalacji określonego w art. 2 pkt 11a lit. c, obliczonego jako średnia 

arytmetyczna dla następujących po sobie okresów trzech pełnych lat kalendarzowych, 

zwraca operatorowi rozliczeń, o którym mowa w art. 106, wraz z odsetkami, pomoc 

publiczną uzyskaną w odniesieniu do energii elektrycznej sprzedanej w roku, w którym 

wymagany stopień wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej nie został osiągnięty. 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(233)par(6)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18182244?unitId=art(74)ust(2)&cm=DOCUMENT
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W przypadku gdy okres, w którym przysługuje wsparcie, jest krótszy niż trzy lata, 

weryfikacja stopnia wykorzystania mocy zainstalowanej elektrycznej przeprowadzana jest 

dla tego okresu. 

3b. Dokonując weryfikacji rzeczywistego stopnia wykorzystania mocy, o którym mowa w art. 

73 ust. 3a pkt 5, uwzględnia się na korzyść wytwórcy sytuacje, w których instalacja 

odnawialnego źródła energii pozostawała w gotowości do wytwarzania energii, jednak 

nastąpiło ograniczenie wytworzenia energii albo do jej wytworzenia nie doszło w 

następstwie: 

1) obowiązywania regulacji prawa powszechnie obowiązującego; 

2) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej; 

3) wystąpienia awarii w systemie elektroenergetycznym; 

4) działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie lub seria zdarzeń, niezależnych od 

wytwórcy, których nie mógł on uniknąć lub przezwyciężyć, do których zalicza się: 

a) klęski żywiołowe, w tym katastrofę naturalną w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 

2002 r. o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1897), 

b) wojnę, działania wojenne, akty terroryzmu, zamieszki, awarię elektrowni jądrowej; 

5) wydania po dniu złożenia oferty, o której mowa w ust. 1, decyzji administracyjnej mającej 

wpływ na zakres korzystania z wód przez instalację odnawialnego źródła energii 

wykorzystującą do produkcji energii elektrycznej hydroenergię, w wyniku której nastąpiło 

ograniczenie ilości wytwarzanej przez wytwórcę energii; 

6) wystąpienia awarii technicznej instalacji odnawialnego źródła energii, rozumianej jako 

gwałtowne, nieprzewidziane i niezależne od wytwórcy uszkodzenie lub zniszczenie tej 

instalacji lub zniszczenie obiektów budowlanych lub urządzeń warunkujących pracę tej 

instalacji; 

7) zmian przepływu hydrologicznego przekraczającego 25% przepływu średniego z 

wielolecia, potwierdzonego danymi hydrologicznymi Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej, w przynajmniej jednym z lat kalendarzowych weryfikowanego okresu 

rozliczeniowego, wskazanego w ust. 2, w przekroju wodowskazowym określającym 

przepływy dla instalacji odnawialnego źródła energii wykorzystującej do wytworzenia 

energii elektrycznej hydroenergię[.] <;> 

<8) remontu lub naprawy urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła 

energii, niezwiązanych z pracami konserwacyjnymi wynikającymi z dokumentów 

http://lex.senat.pl/#/document/16960310?cm=DOCUMENT
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technicznych tych urządzeń, których wytwórca, zachowując należytą staranność, nie 

był w stanie przewidzieć;  

9) nagłej i nieplanowanej zmiany ilości i jakości wytwarzanego biogazu w instalacji 

odnawialnego źródła energii wykorzystującej wyłącznie biogaz pozyskany ze 

składowisk odpadów lub biogaz pozyskany z oczyszczalni ścieków, której wytwórca, 

zachowując należytą staranność, nie był w stanie przewidzieć;  

10) zmiany ilości i jakości wytwarzanego biogazu w instalacji odnawialnego źródła 

energii wykorzystującej wyłącznie biogaz inny niż biogaz, o którym mowa w pkt 9, w 

tym biogaz rolniczy, która została spowodowana zaburzeniem procesów 

biologicznych spowodowanych czynnikami niezależnymi od wytwórcy, których 

wytwórca, zachowując należytą staranność, nie był w stanie przewidzieć.> 

3ba. Dokonując rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 70ba ust. 1 albo art. 79a ust. 1, 

Prezes URE uwzględnia na korzyść wytwórcy okoliczność, w której opóźnienie: 

1) dostaw urządzeń wchodzących w skład instalacji odnawialnego źródła energii lub 

2) dostaw elementów niezbędnych do budowy instalacji odnawialnego źródła energii, lub 

3) w realizacji instalacji odnawialnego źródła energii oraz przyłączy do sieci 

elektroenergetycznej, lub 

4) przy realizacji odbiorów lub rozruchu instalacji odnawialnego źródła energii, lub 

5) przy uzyskiwaniu koncesji albo wpisu do rejestrów określonych w ustawie 

- jest spowodowane stanem zagrożenia epidemicznego lub stanem epidemii ogłoszonym w 

drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw zdrowia. 

3c. Instalacja odnawialnego źródła energii, o której mowa w art. 72 ust. 1, dla której nie 

zostało spełnione zobowiązanie, o którym mowa w art. 79 ust. 3 pkt 8 , z uwzględnieniem 

przedłużenia terminu, o którym mowa w art. 79a ust. 1, może ponownie zostać objęta 

ofertą w aukcji na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii po upływie 

3 lat, licząc od dnia, w którym zobowiązanie stało się wymagalne. 

3d. Dokonując weryfikacji rzeczywistego udziału wartości energetycznej biomasy, 

biopłynów, biogazu lub biogazu rolniczego w łącznej wartości energetycznej wszystkich 

spalonych paliw zużytych do wytworzenia energii elektrycznej lub ciepła w dedykowanej 

instalacji spalania wielopaliwowego przez wytwórcę energii elektrycznej, o której mowa 

w art. 72, uwzględnia się wyłącznie miesiące kalendarzowe, za które wykazano sprzedaż 

energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii w sprawozdaniu, o 

którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 pkt 3. 
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4. Na potrzeby ustalenia rzeczywistego rozliczenia obowiązku wytworzenia przez wytwórcę, 

który wygrał aukcję, energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, o której mowa w 

art. 72, przyjmuje się: 

1) parametry techniczne i technologiczne wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych 

źródeł energii, 

2) wymagania dotyczące pomiarów, rejestracji i sposobu obliczania ilości wytwarzanej 

energii elektrycznej w instalacjach odnawialnego źródła energii wykorzystujących, w 

procesie wytwarzania energii elektrycznej, nośniki energii, o których mowa w art. 2 pkt 

22, oraz inne paliwa, 

3) minimalny udział biomasy, o której mowa w art. 44 ust. 3 pkt 7, w łącznej masie biomasy 

spalanej w instalacjach spalania wielopaliwowego, dedykowanych instalacjach spalania 

wielopaliwowego, układach hybrydowych oraz dedykowanych instalacjach spalania 

biomasy, 

4) miejsce dokonywania pomiarów ilości energii elektrycznej wytworzonej w instalacjach 

odnawialnego źródła energii/pkt - określone w przepisach wydanych na podstawie art. 61. 

 

< Art. 184j. 

Dla energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w okresie od dnia 1 

sierpnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. nie stosuje się obowiązku, o którym 

mowa w art. 60a ust. 2 i 2a.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz 

z 2022 r. poz. 655, 1079 i 1116) 

Art.  165. 

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych 

przedszkolach lub publicznych innych formach wychowania przedszkolnego, a także w 

niepublicznych przedszkolach, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o finansowaniu 

zadań oświatowych, oddziałach przedszkolnych w niepublicznych szkołach 

podstawowych, o których mowa w art. 19 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych, i niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego, o których 

mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, a podlegające 

http://lex.senat.pl/#/document/18654848?unitId=art(17)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18654848?unitId=art(19)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18654848?unitId=art(21)ust(1)&cm=DOCUMENT
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obowiązkowi szkolnemu, korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach 

podstawowych, publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach, w 

tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich. 

2. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają z 

nauki i opieki w publicznych szkołach ponadpodstawowych na warunkach dotyczących 

obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 

3. Na warunkach dotyczących obywateli polskich z nauki w publicznych szkołach dla 

dorosłych, publicznych branżowych szkołach II stopnia, publicznych szkołach 

policealnych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych 

kolegiach pracowników służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych korzystają: 

1) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a także członkowie ich rodzin 

posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu; 

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji; 

3) osoby, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) osoby posiadające ważną Kartę Polaka; 

5) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych; 

6) osoby, którym nadano status uchodźcy, oraz członkowie ich rodzin; 

7) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany; 

8) osoby, którym udzielono zgody na pobyt ze względów humanitarnych, oraz członkowie ich 

rodzin; 

9) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej, oraz członkowie ich rodzin; 

10) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

12) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt 

czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1, art. 176 lub 

art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy 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); 

http://lex.senat.pl/#/search-hypertext/18558680_art(165)_1?pit=2022-06-09
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(127)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(159)ust(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(176)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(186)ust(1)pkt(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/18053962?unitId=art(186)ust(1)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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13) osoby, które ubiegają się o udzielenie ochrony międzynarodowej, oraz członkowie ich 

rodzin; 

14) osoby, które posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", wizę Schengen 

lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

4. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 - uważa się osoby, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. 

U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159); 

2) pkt 6, 8, 9 i 13 - uważa się małżonka oraz małoletnie dzieci tych osób niepozostające w 

związku małżeńskim i będące na ich utrzymaniu, a w przypadku małoletnich osób, o 

których mowa w pkt 6 i 9, także ich wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią 

odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

5. Osoby niebędące obywatelami polskimi niewymienione w ust. 3 mogą korzystać z nauki w 

publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych 

szkołach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych kolegiach pracowników 

służb społecznych oraz z kształcenia ustawicznego w formie kwalifikacyjnych kursów 

zawodowych: 

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do spraw 

oświaty i wychowania; 

2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę lub 

placówkę, przez dyrektora szkoły lub placówki; 

3) na warunkach odpłatności. 

6. Wysokość odpłatności za korzystanie z nauki w publicznych szkołach, placówkach i 

kolegiach pracowników służb społecznych oraz za kształcenie ustawiczne w formie 

kwalifikacyjnych kursów zawodowych, o której mowa w ust. 5 pkt 3, oraz sposób 

wnoszenia opłat ustala organ prowadzący, uwzględniając przewidywane koszty 

kształcenia lub koszty udzielanych świadczeń oraz możliwość całkowitego lub 

częściowego zwolnienia z tej odpłatności. 

7. [Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 

obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na poziomie 

http://lex.senat.pl/#/document/17294228?unitId=art(2)pkt(4)&cm=DOCUMENT
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niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki 

języka polskiego.] <Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi 

szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają języka polskiego albo znają go na 

poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do dodatkowej, 

bezpłatnej nauki języka polskiego nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy.> Dodatkową 

naukę języka polskiego dla tych osób organizuje organ prowadzący szkołę. 

8. Osoby, o których mowa w ust. 7, mają prawo do pomocy udzielanej przez osobę władającą 

językiem kraju pochodzenia, zatrudnioną w charakterze pomocy nauczyciela przez 

dyrektora szkoły. Pomocy tej udziela się nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy. 

9. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 7, przysługuje także osobom będącym obywatelami 

polskimi, podlegającym obowiązkowi szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 

języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki; 

osoby te korzystają z uprawnienia, o którym mowa w ust. 7, nie dłużej niż przez okres [12 

miesięcy] <24 miesięcy>. 

10. Osoby, o których mowa w ust. 7 i 9, mogą korzystać z dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania organizowanych przez organ 

prowadzący szkołę, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy . 

11. Dla osób, o których mowa w ust. 7 i 9, które wymagają dostosowania procesu kształcenia 

do ich potrzeb i możliwości edukacyjnych, a także dostosowania formy organizacyjnej 

wspomagającej efektywność ich kształcenia, organ prowadzący szkołę może 

zorganizować oddział przygotowawczy w szkole, w której te osoby realizują naukę 

zgodnie z podstawą programową kształcenia ogólnego. 

12. Do oddziału przygotowawczego, na wniosek rodzica, za zgodą organu prowadzącego 

szkołę, w której utworzono ten oddział, w ramach posiadanych środków, mogą 

uczęszczać uczniowie innej szkoły, z uwzględnieniem przepisów art. 39 ust. 2-4a. 

13. Okres nauki ucznia w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia zajęć 

dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym, w którym uczeń został zakwalifikowany 

do oddziału przygotowawczego, z tym że okres ten w zależności od postępów w nauce 

ucznia i jego potrzeb edukacyjnych może zostać skrócony albo przedłużony, nie dłużej niż 

o jeden rok szkolny. 

14. Oddziału przygotowawczego nie organizuje się w szkołach artystycznych, szkołach 

specjalnych, [szkołach sportowych, szkołach mistrzostwa sportowego,] szkołach dla 

dorosłych, szkołach policealnych i branżowych szkołach II stopnia. 



- 98 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

15. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu, 

placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo 

stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w 

porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i 

kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce 

dydaktyczne. 

16. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) warunki i tryb przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania 

przedszkolnego, szkół, w tym szkół artystycznych, placówek oraz na kształcenie 

ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych osób niebędących 

obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach 

funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także rodzaje dokumentów 

potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia tych osób oraz sposób 

kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr, uwzględniając 

odpowiednio warunki i tryb przyjmowania, o których mowa w rozdziale 6, a także 

uwzględniając brak znajomości języka polskiego przez kandydata lub brak możliwości 

przedłożenia przez kandydata dokumentów stwierdzających ukończenie za granicą szkoły 

lub kolejnego etapu edukacji; 

2) warunki tworzenia, organizacji oraz działania oddziału przygotowawczego, o którym 

mowa w ust. 11, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia do potrzeb i możliwości 

edukacyjnych uczniów, w szczególności poprzez odpowiednią organizację zajęć 

dydaktycznych oraz naukę języka polskiego; 

3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego i dodatkowych zajęć 

wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania, o których mowa w ust. 7, 9 i 10, a 

także sposób organizacji nauki języka i kultury kraju pochodzenia, o której mowa w ust. 

15, z uwzględnieniem wymiaru godzin zajęć i minimalnej liczby osób, dla których 

organizuje się naukę języka i kultury kraju pochodzenia; 

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 5 pkt 1, oraz przypadki, w których 

stypendium może być obniżone lub zawieszone, biorąc pod uwagę wysokość stypendium 

Prezesa Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k 

ustawy o systemie oświaty. 

http://lex.senat.pl/#/document/16794386?unitId=art(90(k))&cm=DOCUMENT

