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Pani
Ewa Kopacz

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna ek

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt 
ustawy

- o cudzoziemcach z projektami aktów 
wykonawczych.

Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.

W
proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.

Ponadto
Minister Spraw 

trznych.

(-) Donald Tusk



Projekt

1)

z dnia

Granicznej w

Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

§ 1.
owego, zwanego dalej „wywiadem”, miejsce i czas jego 

przeprowadzania, a sprawozdania z przeprowadzonego wywiadu.
§ 2. nia

prowadzonego wobec cudzoziemca, na podstawie ustawy z dnia … o cudzoziemcach.
§ 3. Funkcjonariusz cjonariuszem”, przyst p do 

informacjami 

§ 4.
zamieszkania lub pobytu oraz w miejscu jego pracy, nauki lub prowadzonej przez niego 

§ 5. 00 do 22 00.
§ 6. 1. Umundurowany funkcjonariusz 

2. Nieumundurowany funkcjonariusz, c do 
o

oraz nazwiska funkcjonariusza.
§ 7. Funkcjonariusz , o których mowa 

w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia … cudzoziemcach, od rodziny cudzoziemca, osób z nim 

1) – sp
§
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wychowawców w szkole oraz od innych osób lub instytucj
o cudzoziemcu. 

§ 8.
2. Sprawozdanie zawiera:
1)
2)

3)
4)
5) miejsce przeprowadzenia wywiadu;
6)
7) ewentualne uwagi;
8)
9)
3. jednym egzemplarzu.
4.
§ 9.

2. W przypadku gdy wywiad dotyczy zebrania tych samych informacji w tej samej 

cudzoziemca.
3.
4.

§ 10. 2)

MINISTER 

2)

z dnia

nia na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia … 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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Ministra
z dnia … (poz. …)

WZÓR 

SPRAWOZDANIE

……………………………………………………….…………………………………………..
)

……….…………………………………z …………..………………….………………………

w………………………………………………………………………………………………....
(miejsce przeprowadzenia wywiadu)

W toku przeprowadzonego wywiadu ustalono:………………………………………………..

……………………………………………………….…………………………………………..

…………………………………………………………………….……………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

………………………………………………………………………….………………………..

Uwagi*…………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

………………………….……..... ………...……….………………….
(data przeprowadzenia wywiadu)

*
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UZASADNIENIE

lonego w art. 12
ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
Zgodnie z 

:
1) spos adu 

2) miejsce i czas przeprowadzania ;
3)

takiej organizacji przeprowadzenia 

cudzoziemca.

1. Dotychczasowy stan prawny

i Administracji z dnia

prowadzonych wobec cudzoziemców (Dz. U. Nr 236, poz. 1647). 
Przepis § 2

i
przeprowadzenia wywiadu. Natomiast funkcjonariusz nieumundurowany, okazuje ponadto 

z nazwiska funkcjonariusza. 
W §

st 
cudzoziemca, osobami z nimi 

katalog nie jes

sprawozdania.

2.

prowadzonych wobec cudzoziemców
Z uwagi na 
podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...) nowego 
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z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie 

20 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym dotychczasowy 
akt wykonawczy wydany na podstawie art. 11c ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 264, poz. 1573
w rt. 12 ust. 1 ustawy z dnia … 
o

w zakresie sposobu przeprowadza

iami nowej ustawy o cudzoziemcach a przepisami zawartymi 
w
i

3. m a proponowanym stanem prawnym

przeniesiony do ustawy o cudzoziemcach. W § 8 ust. 2 

sprawozdania na

Kolejna zmiana dotyczy dodania w § 9 ust. 2 „W przypadku gdy wywiad 
dotyczy zebrania 

. Wprowadzenie przedmiotowego 
uregulowania wynika z ko

zebrania informacji podczas 
przeprowadzania jednego ,
prowadzonych wobec cudzoziemców, w przypadku ia, ech anek:
1) identycznego stanu faktycznego

zamieszkanie na czas oznaczony prowadzone wobec cudzoziemc

2) identycznej podstawy prawnej a w toku, których jest przeprowadzany 
prowadzone na podstawie tej samej podstawy prawnej;

3) sam organ prowadz

4. Skutki fi
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przepro
prowadzonych wobec cudzoziemców

ustawy o cudzoziemcach w
w

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
–
ustawy o cudzoziemcach,
–

2. Zakres konsultacji
przeprowadzenia konsultacji 

na
7 lipca 2005 r. o stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z

3.
jednostek samorz du terytorialnego

az 

4.

5. gospodarki i przedsi biorczo , w tym na
funkcjonowanie przedsi biorstw

6. i rozwój regionalny

18/06/KC



Projekt

1)

z dnia

w sprawie sposobu
sprawdzenia lokalu 

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia ……………… r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz.

§ 1.
1) sposób sprawdzenia 

lokalu we wskazanym przez cudzoziemca miejscu jego pobytu;
2) wadzania sprawdzenia lokalu;
3) sposób dokumentowania sprawdzenia lokalu.

§ 2.
1) funkcjonariuszu –
2) osobie obecnej podczas sprawdzenia lokalu –

której

§ 3. Sprawdzenie lokalu jest dokonywane przez co najmniej dwóch funkcjonariuszy.
§ 4. 1. semnych, 

osoby.
2.

1)
lokalu;

2) ystawienia
3) wskazanie podstawy prawnej sprawdzenia lokalu;
4)

oraz numer jego legitymacji 
5)
6)

7) wskazanie daty sprawdzenia lokalu;
8)

3. 1
§ 5.

1) osobie obecnej podczas sprawdzenia lokalu swoje stopnie, imiona 
i

1) – sp
§
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imion i nazwisk funkcjonariuszy;
2) obecnej podczas sprawdzenia lokalu a, o których

mowa w § 4 ust. 1;
3) informuj , o celu przeprowadzenia 

sprawdzenia lokalu.
§ 6. sprawdzenia lokalu zgodnie z celem przeprowadzenia tej 

z zachowaniem umiaru i poszanowaniem

§ 7. .
2. Notatka, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1)
2)
3) stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy, którzy dokonali sprawdzenia 

lokalu;
4) wojego

pobytu;
5) wskazanie osób,
6)
7) fakty ustalone w toku sprawdzenia lokalu;
8)
9)

2
§ 8. R .2)

MINISTER 

2)

z dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania lokalu przez funkcjo cznej 
(Dz.
art. 520 pkt 1 ustawy z dnia ……..……... r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).
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z dnia ... (poz. …)

Z nr 1

WZÓR 

………………………………… …………….……., dnia …………………....
( (miejsce) (data wystawienia)

Na podstawie art. …… ustawy z dnia ………..………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...),
w z dnia ……………… r. 
w sprawie sposobu przeprowadzania sprawdzenia 
lokalu (Dz. U. poz…..),

………………………………………………………………………………………………….
(

do sprawdzenia lokalu……………………………………………………………….…………
sprawdzeniu)

……………………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………….……

………………………… ………

jako miejsce pobytu

w dniu ……………………..………………
(data sprawdzenia lokalu)

………..……………………………………………………………….
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Z nr 2

WZÓR 

……….………, dnia…….………
) (data)

en

…………..……………… z dnia …….……………
wydanych przez …………………………………………………………………...………….,

w dniu …………………… o godz. …………… w ………………………………………….
(adres lokalu po

funkcjonariusze: ....…………………………………………………………………………….
(stopnie, imiona i nazwiska funkcjonariuszy)

dokonali sprawdzenia lokalu.

Sprawdzenie przeprowadzono w sprawie:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

W wyniku sprawdzenia lokalu stwierdzono ……..…………….………………………………

………………………………………………………………………………….……………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..
o godz.………………………

o godz.…………..……………….
rok)

……..………….…………….……………………………………
funkcjonariusza 

Wykonano w 1 egz.-a/a
::……………

::…………
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UZASADNIENIE

P ustawowego 
w art. 12 ust. 3 ustawy z dnia …………………….. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ……..).
P

sposobu przeprowadzania y Granicznej
sprawdzenia lokalu ania sprawdzenia lokalu 
a celu sprawdzenia lokalu 

.
§ 1 projektowanego aktu 

tj. „funkcjonariusz” i „osoba obecna podczas sprawdzenie lokalu”. 
W celu sprawnego przeprowadzania sprawdzenia lokalu oraz ograniczenia ewentualnych 

sprawdzenia lokalu dokonuje 
lu funkcjonariusze dokonuj na 

podstawie pisemnych, imiennych upowa wydanych
Granicznej lub komendanta przez nich 
osoby. Wskazanie w projektowanym prze
pisemnej ma na celu stwierdzenia, czy dany 

mu
Ust. 2 elementy up a do przeprowadzania przedmiotowego 

sprawdzenia. przepisu zawiera podmiotowy 
i przedmiotowy zakres upowa
W § 5 enumeratywnie wymieniono , które funkcjonariusze

poszanowanie 

, n ono cznej
ych do sprawdzenia lokalu, ek podania, osobie obecnej podczas 

sprawdzenia lokalu do
przeprowadzenia sprawdzenia lokalu, jej o celu przeprowadzania 
sprawdzenia lokalu.

z

7
.

uwadze cel przeprowadzania sprawdzenia lokalu w u ono elementy jakie powinna 

potwierdzenia celu 

z art. 
520
2003 r. o cudzoziemcach, do nowych aktów wykonawczych, zachodzi 
potrzeba wydania na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia ……….……………… r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

dnia 24 grudnia 2008 r. w sprawie trybu sprawdzania 
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Przedmio .

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
– cudzoziemcy, na podstawie przepisów 
ustawy o cudzoziemcach,
–

2. Zakres konsultacji
z uwagi na zakres nie wymaga przeprowadzenia konsultacji 

ostanie na
przepisów ustawy z dnia 7 lipca 

2005 r. o U. Nr 169, 
poz. 1414, z zm.).

3.
jednostek samorz du terytorialnego
R e nie 

y

4. rynek pracy
R e nie 

5. gospodarki i przedsi biorczo , w tym na
funkcjonowanie przedsi biorstw

i

6. i rozwój regionalny

10/06/EP



Projekt

ZA
1)

z dnia

w sprawie udzoziemców

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ..

§ 1. Cudzoziemców nadaje s

§ 2. inistrów z dnia 8 marca 2013 r.

§ 3. Zarz 14 .

MINISTER

1) –
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

48, poz. 1491).
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Ministr
z dnia ... (poz. ...)

§ 1.

§ 2. , dyrektora 
generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 3 pkt 1.

§ 3. :

1) komórki organizacyjne:

a) Departament Legalizacji Pobytu,

b) Dep

c) Departament Pomocy Socjalnej,

d) Biuro Szefa 

e) Biuro Finansów,

f) Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej,

g) Biuro Prawne,

h) Biuro Informatyki,

i) Wydzia

j)

2) samodzielne stanowiska:

k)

l) Ochrony Informacji Niejawnych.



3

UZASADNIENIE

ustawowego 
zawartego w art. … ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...). Zgodnie z tym 
przepisem Minister nadaj
Spraw Cudzoziemców, w którym 

nie Nr 19 Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 8 marca 2013
(M.P. poz. 166

w art. … ustawy z dnia … 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...).

W § 3

samodzielne stanowiska 
1) komórki organizacyjne:

a) Departament Legalizacji Pobytu,

b) Dep

c) Departament Pomocy Socjalnej,

d)

e) Biuro Finansów,

f) Biuro Logistyki i Pomocy Zagranicznej,
g) Biuro Prawne,

h) Biuro Informatyki,

i) Wydzia

j) iemców;

2) samodzielne stanowiska:

a)

b)

Projekt za
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Informacja o podleganiu projektu notyfikacji
Projekt za

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

Projekt za
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, 

Cudzoziemców.

2.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o

3.

4. cji na rynek pracy

funkcjonowanie przedsi

9-06-dg



Projekt

1)

z dnia 

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia …………. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

§ 1.
1)

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas trwania planowanego pobytu na tym terytorium 

2)
utrzymania zgodnie z prawem;

3) cel i czas trwania plan

§ 2. 1.
mania na pokrycie kosztów 

najmniej 300
2. pobytu 

ust.
100

tej kwoty w walutach obcych.
3.

1)
2)

3)
em o aktualnym stanie konta lub 

4)
-

w

1) – , na podstawie § 1
ust. 2 18 listopada 2011 r. 

(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
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-kredytowej, 

5) w art. 49 ustawy z dnia …… o cudzoziemcach.
4.

§ 3. 1.
1)
2) w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4)

– 20
100

2.
o który
1)

zawodach sportowych;
2)

najmniej koszty zakwaterowania i 
3) skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;
4)

gi”.
3.

indywidualne
1)
2)
3) termin oraz miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) – jej 

5)

§ 4. 1. Cudzozie

1.600
kosztów zakwa
na tym terytorium.

2.

1)
-
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w
upo -kredytowej, 

2)
3)

Rzeczypospolitej Polski
4)

em z historii rachunku;
5) 49 ustawy z dnia ….. o cudzoziemcach;
6)

3. ust.

szkoleniu.
4.

jest 

§ 5. W przypadku gdy c

roboczym .

§ 6. 2)

MINISTER

W porozumieniu:
MINISTER

SPRAW ZAGRANICZNYCH

2)

z dnia 22 grudnia 2008 r. 
terytorium 
(Dz. U. Nr 235, poz. 1611), które traci
art. 26 ustawy z dnia ……………… o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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UZASADNIENIE

delegacji ustawowej, zawartej w art. 26
ustawy z dnia ……….. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

do wydania, 
w

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na czas trwania planowanego pobytu na tym terytorium 

Przedmiotowa problematyka jest aktualnie 
22 grudnia 2008 utrzymania,

oraz 
dokumentów 235, poz. 1611). 

ww. rozp
ma zastosowanie 

przy wjazdach cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu pobytu na okres 
warunki reguluje 

ustawa.
ych 

i powrotu do kraju pochodzenia 

orium Rzeczypospolitej Polskiej.
ustalana jest zgodnie z zasadami ust. 3 

graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006, str. 1), czyli poprzez 
ch kosztów

oraz czasu trwania i celu pobytu cudzoziemca na tym terytorium.
Aktualnie kwoty

300 – (§ 2 ust 1);
100 – na , w przypadku okresu
dni (§ 2 ust. 2);
20 – – w przypadku 
uczestników imprez turystycznych, obozów ych, zawodów sportowych, gdy 
cudzoziemiec ce, gdy -

na terytorium Polski
(§ 3 ust. 1 pkt 1-4);

1 600 – pobytu, gdy cudzoziemiec 
przybywa 
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(§ 4 ust. 1).
zgodnie z art. 34 , kraje 

a Komisji Unii Europejskiej ustalone kwoty referencyjne, 
wymagane od cudzoziemców przekr granice e .
W konsekwencji k rewaloryzowana okresowo, odpowiednio do zmiany 

.

zachowanie wymaganych od cudzoziemców 
wje .

w § 6 ………….

zgodny z prawem Unii Europejskiej.

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

podmioty:
1) cudzoziemców,
2)

a)
b) wojewodów,
c)
d)
e) organy Policji.

2.
art. 5

procesie stanowienia prawa (Dz. U. 

oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministra Spraw 

3.

projektowanego
z – , a w

4.
w

5.

regionalny.

10/06/BS



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie 
o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...

§ 1.

je 
niewywabial

wydania decyzji o odmowie wjazdu, o której mowa w art. 28 ust. 1 ustawy z dnia … r. 
o cudzoziemcach. 

§ 2. .2)

MINISTER 

1) – podstawie 
§ 1 ust.

2)

z
o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 172, poz. 1217), które traci moc z dniem 

na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. …).
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UZASADNIENIE

33
ust. 5 ustawy z dnia …

Polskiej, w ce
cudzoziemca, czy i na jakiej podstawie oraz w jakim dniu i przez kogo 
wydana.

Projektowane obecnie 

wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 172, 
poz. 1217).

Skutkiem w a nowej ustawy
które zgodnie z art. 520 nowej 

2 ycie
ustawy.

cudzoziemca wydania 
decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

zasadach.

Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Przepisy na:
1) funkcjonariuszy ;
2)

Rzeczypospolitej Polskiej.

nie

nie na stronie 
, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o U. Nr 169, poz. 1414, 
z p

cie w 
terytorialnego.

5.

i

alny

10-06-dg



Projekt

MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 

w sprawie wykazu chorób 

odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia …………….. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1.

1) wykaz chorób 

wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) chorób, o których mowa w pkt 1.

§ 2. , o których mowa w § 1 pkt 1:

1) a;

2) cholera;

3) dur brzuszny;

4) dury rzekome A, B, C;

5) dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera);

6) a;

7) grypa spowodowana nowym szczepem wirusa szczepem 

pandemicznym lub wysoce zjadliwymi szczepami ;

8) a

9) ostre polio;

10)ospa prawdziwa;

11)

12) krwotoczne.

1) -
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w 
Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495).
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§ 3. Chorob wymienion w przypadku, gdy zachodzi

podejrzenie, :

1) ze

lub;

2) oraz 

stwierdza u niego jednego 

a) biegunka,

b)

c) gor

d) kaszel,

e) krwawienie,

f) krwioplucie,

g)

h) wysypka lub zapalne zmiany skórne.

§ 4. 2).

MINISTER ZDROWIA 

_____________________________________________
2) poprzedzone z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie 

podst (Dz.U. z 2010 r. Nr 75,
poz. 484).



3

UZASADNIENIE

Projektowane e a ustawowego dla 

Ministra Zdrowia, zawartego w art. … ust. … ustawy o cudzoziemcach 

R e a wykaz chorób nych 

a kryteria

podejrzenia takiej choroby.

Wykaz chorób 

odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

esie 

cudzoziemca. Obejmuje on jedynie te choroby e, które c

,

wektory ich epidemicznego szerzenia 

.

Choroby ,

kwalifikowane jako choroby 

z niedyskryminacyjnym

w wykazie e choroby, które 

zwalczaniu u obywateli polskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 

5

wydania cudzoziemcowi decyzji 

podejrzanego o zachorowan

prawa
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i

jak do obywateli polskich. Na podstawie art. 34 ww. ustawy chory albo podejrzany 

o oraz

leczeniu w warunkach hospitalizacji albo kwarantannie.

W wielu sytuacjach 

Personel 

m przeprowadzenia diagnostyki wobec chorego cudzoziemca w warunkach 

szpitalnych na terenie kraju, w potwierdzenie

identyfikacji biologicznego czynnika chorobotwórczego, stanowi nieodzowny warunek

zastosowania ych :

trwania kwarantanny dla granicznego, którzy 

.

Kryteria a

podobnych objawów ch, utrudnia lub 

przeprowadzenia badania lekarskiego oraz wykonania 

laboratoryjnych na 

ie wjazdu na obszar 

Rzeczypospolitej Polskiej.

epidemii). wydane na podstawie art. 18 
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z powodu 

masowego wyst pienia

z tych obszarów 

W

wymienionych w § 3 projektowanego 

jego 

gdy brak jest 

Polski z obszaru o szczególnie niekorzystnej sytuacji epidemiologicznej, 

objawów chorobowych.

Ramy prawne dla rozpoznawania chorób reguluje art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 

1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.

,

w sytuacjach w których podejmow

decyzje o odmowie wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

zawleczeniu

wynikami badania lekarskiego

na 

stwierdzeniu co najmniej jednego z objawów chorobowych tj.:

i, krwawienia, biegunki, czyli objawów do

j. Zapewni to

wykrywania przez y graniczne

epidemiologicznej w innych krajach, w sytuacji uznania

Organizacj Zdrowia 
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z dnia 

2

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 484).

Europejskiej. W zakresie warunków wjazdu cudzoziemców na pobyt nie 

. UE L 105 

z 30.04.2006 r.,str 1

sów zdrowotnych 

”.

Regulacja nie zawiera przepisów technicz

funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, 

poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).



7

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

az 

2.

konsultacjom z:

1. Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego - ym em Higieny;

2. ym Instytutem Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni;

3. Instytutem

4. Krajowym Centrum ds. AIDS;

5. Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego;

6. Narodowym Instytutem Leków; 

7. Narodowym Funduszem Zdrowia;

8. Naczeln Rad Lekarsk ;

9. Naczeln Rad

10. Naczeln Rad Diagnostów Laboratoryjnych;

11. Naczeln Rad Aptekarsk ;

12. Polskim Towarzystwem

13. Polskim Stowarzyszeniem

14. Stowarzyszeniem Epidemiologów Polskich;

15. Polskim Towarzystwem

16. Stowarzyszeniem Higieny Lecznictwa;

17. Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Higienistek Dyplomowanych Medycyny Szkolnej;

18. Polskim Towarzystwem Medycyny

19. Sekretariatem Ochrony Zdrowia Komisji Krajowej -

20. Ogólnopolskim Porozumieniem

21. Federacj

22. Federacj a „Porozumienie 
Zielonogórskie”;

23. Federacj

24. Pracodawcami Rzeczypospolitej Polskiej;
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25. Stowarzyszeniem 

26.

27. Rad Krajowej Federacji Konsumentów;

28. Business Center Club;
29. Polsk Konfederacj Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”.

nie zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji 
Publicznej Ministerstwa Zdrowia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Centrum Legislacji, zgodnie 
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414 oraz z 2009 r. Nr 42, 
poz. 337).

Projektowana regulacja nie 
publicznych i przez to 

cudzoziemców chorych lub podejrzanyc
la zdrowia publicznego po przekroczeniu 

przez nich granicy RP.

4.

pracy.

5.

Regulacje zaproponowane w projekcie

6.

regionalny. 

zawleczenia do Polski 

11/06/BS



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy 

w granicznego

Na podstawie art. 46 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….)

§ 1.
1) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 

m ;
2) wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w 
3) ;
4)

mowa w pkt 1;  
5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu udzielenia zezwolenia na 

;
6) sposób utrwalania danych zamieszczanych w zezwoleniu na przekraczanie granicy 

w wania ich do spersonalizowania 
zezwolenia.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy 
w

2. Wzór zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 1 dwie fotografie osoby, 
której wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, wykonane 

–
z otwartymi oczami
i

§ 4. na przekraczanie 
zezwolenia na 

przekraczani odciski linii papilarnych palców 

papilarnych.
brak 

1) –

. U. Nr 248, poz. 1491).
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mowa w ust. 2.

§ 5. 1. Konsul utrwala zezwolenia 
, wizerunek twarzy oraz odciski 

linii papilarnych i przekazuje je do spersonalizowania zezwolenia na przekraczanie granicy 
w ramach .

2.
danych, w formie dokumentu elektronicznego.

3. w formie 

danych.
§ 6. Rozpor ….2)

MINISTER

W porozumieniu:
MINISTER

SPRAW ZAGRANICZNYCH

2) Administracji 
z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o wydanie zezwolenia na przekraczanie granicy 

granicznego (Dz. U. Nr 236, poz. 1646 oraz z 2011 r. Nr 146, poz. 875), które 
… ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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Ministra
z dnia ... (poz. ...)

WZÓR

WNIOSEK O UDZIELENIE ZEZWOLENIA
NA PRZEKRACZANIE GRANICY

GRANICZNEGO

                                                   

Formularz wniosku 

1 Nazwisko 

.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

2 Inne nazwiska (nazwisko rodowe)

3 Imiona

M/M K/F 4. Miejsce i kraj urodzenia 5. Obywatelstwo
Data urodzenia

(dd-mm-rrrr)
7. Wydany przez

8. Wydany dnia 

10. Adres zamieszkania (ulica / numer domu / numer lokalu 
mieszkalnego)

Od dnia

Gmina
Rodzaj gminy*

- gmina na prawach miejskich
- gmina na prawach wiejskich

Powiat / Rejon Województwo / Obwód

11.
przy odpowiednich rubrykach)

Odwiedziny Kontakty rodzinne

Kultura
transgraniczna

Odwiedzanie grobów 

aktualna fotografia
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12. Uzasadnienie wniosku o wydanie zezwolenia

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

Dodatkowe dokumenty

Paszport
Potwierdzenie miejsca 
zamieszkania

Dowód osobisty

o zameldowaniu
Inne

Decyzja:

Odmowa wydania
Wydanie zezwolenia

Od dnia........................

Do dnia........................

........................................

13. Dane osoby / firmy / 
pobytów w Rzeczypospolitej Polskiej

Numer telefonu i faksu
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.

ulica / numer domu / numer lokalu mieszkalnego)
1.
2.
3
4.

Gmina Powiat Województwo

zezwoleniach
1.
2.
3.

1.
2.
3.
Data wydania
1. 1.
2. 2.
3. 3.

na przekraczanie granicy w ramach 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................
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16.

W przypadku wydania decyzji 

ranicznej, o której 

do którego 

zezwolenia.

zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia zezwolenia w czasie pobytu w polskiej strefie przygranicznej do poinformowania o powy szym 

nicznej. 
Uzyskanie zezwolenia nie oznacza nabycia prawa do odszkodowania w przypadku odmówienia mi prawa wjazdu na terytorium polskiej 

polskiej strefy przygranicznej.

Miejsce 

----------------------------------------

Data 

------------------------------------------

wnioskodawcy

przedstawiciela prawnego)

--------------------------------------------

podpis osoby

palców

*-



6

WZÓR

WZÓR GRAFICZNY PERSONALIZACJI
MRG
Rosja

AWERS

REWERS
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WZÓR GRAFICZNY PERSONALIZACJI
MRG

Ukraina

AWERS

REWERS
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WZÓR GRAFICZNY PERSONALIZACJI
MRG

AWERS

REWERS
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UZASADNIENIE

46 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. …), do wydania

o udzielenie zezwolenia na 
przekraczanie granicy
i wymogi techniczne u, wzór
zezwolenia na przekroczenie granicy , sposób pobierania 
odcisków linii papilarnych w celu udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na przekraczanie 

sposób utrwalania danych 
zamieszczanych w zezwoleniu n
i przekazywania ich do spersonalizowania zezwolenia.

w
nr 1931

z Schengen (Dz. Urz. UE L 405 
z

Zgodnie z zasadami 

gra

wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach 
oraz wzór zezwolenia na przekroczenie granicy 

ruchu granicznego.

W § 1 w pkt 1 pro e la wzór 
formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekroczenie granicy 
ruchu granicznego. nr 1
wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekroczenie granicy w
ruchu granicznego.

granicy , zgodnie z § 1 pkt 2
nr 2 wzór zezwolenia na przekroczenie granicy 
ruchu granicznego . 45 ustawy z dnia …
o cudzoziemcach i w przepisach art. 7 ust. 3, art. 8 ust. 1 i art. 15 ust. 4 
nr 1931/2006 Parlamentu Europe

tanowienia Konwencji z Schengen.

Jak wynika nr 1931/2006 Parlamentu 
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i specyfikacje 

ady (WE) nr 1030/2002 z dnia 
13 la obywateli 

w trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1–

ór dokumentów 

biometrycznych takich jak wizerunek twarzy oraz odciski linii papilarnych.

Nowy wzór zezwolenia na przekroczenie granicy 

dopre wymogi techniczne 
wniosku (§ 3 projektu)
ustawowym w art. 15 ustawy o cudzoziemcach. W zakresie odcisków linii papilarnych 
wska

w o
(§4 projektu). 

z z

nr

Po

strony

ww. umowy. Drugi 

nr
w

z Schengen (Dz. Urz. UE L 29 
z ww. umowy.

ane 
zezwolenia na przekroczenie granicy 

….

Projekt roz

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
w sprawie wzoru

formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na przekroczenie granicy 
ruchu granicznego oraz wzoru zezwolenia na przekroczenie granicy 
granicznego
1) cudzoziemców;
2)

a)
b) konsulów,
c) Celnej,
d)
e) organy Policji.

2.
.

a ob
z art. 5 ustawy z dn procesie stanowienia 
prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z zm.)
Biuletynie Informacji Publicznej 

3. regulacji na sektor finansów publicznych

i wyni ….

….

4.
w

regionalny.

11-06-dg



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie trybu aczanie granicy 
podczas kontroli granicznej

Na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy z dnia ………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1. tryb przekraczanie 
podczas kontroli granicznej, zwanego dalej 

„zezwoleniem
§ 2. 1.

2. Za
1) pierwszy egzemplarz – otrzymuje cudzoziemiec, któremu zatrzymano zezwolenie;
2) drugi egzemplarz –
3) trzeci egzemplarz –

3.

§ 3. 1. Komendant

zagranicznych. 

organy.

1) –



2

§ 4. 2)

MINISTER 

w porozumieniu
MINISTER
SPRAW ZAGRANICZNYCH

2)

z dnia 22 

odstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia ………………..… r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).



3

z dnia ………… (poz. …)
Wzór

…………………………. ……………….
(data)

KOMENDANT 

w…………..………..

NA PRZEKRACZANIE GRANICY W 

…………. na podstawie art. ……. ustawy z dnia ………………… r.
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …….) zatrzymano zezwolenie na przekroczenie granicy w ramach 

Nr ………………………wydane przez ……………………………………………………………

Panu/i/………………………………………………………………………………………………

obywatelowi/ce/…………………………………………………………………………………….

urodzonemu/nej/…………………………………………………..……………………………….. 
(data i miejsce urodzenia)

seria i numer ………………………….. wydanym przez ......…………………………………......
(nazwa organu)

w dniu …………………………….. ……………………………………………

…………….…………

Komendant

w…………………. 
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego
w art. 47 ust. 2 ustawy z dnia ………….. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …). Przepis ten 

z ministrem 

po zatrzymaniu zezwolenia na przekraczanie granicy w ra
podczas kontroli granicznej .

rudnia 2008 r. w sprawie trybu 

(Dz. U. Nr 235, poz. 1612), wydanego na podstawie art. 24j 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573,
z ).

z dnia 22 grudnia 2008 r.
granicznej ze

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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Ocena Skutków Regulacji (OSR)

1.
Przepisy 
1)
2) cudzoziemców na przekraczanie granicy 

w .

2.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 w procesie 

3. aktu normatywnego u
u

twa.

4.

5. aktu normatywnego 
w

i

6.

11/06/EP



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wzoru zaproszenia, wzoru formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do 
oraz 

Na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U…

§ 1.
1) wzór 

2) wzór 

3) , na pokrycie kosztów, o których 
mowa w art. 53 pkt 2 ustawy.

§ 2.
z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów 
zakwaterowania i , co najmniej w planowanego 
pobytu cudzoziemca. 

z planowanym pobytem cudzoziemca na terytoriom Rzeczypospolitej ,
o której mowa w ust. 1 pomniejszonej proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.

3.

on w s pobytem 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

dla osoby 
w rodzinie z dnia 12 marca 

siebie
1) – sprawy we

ust.
(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).
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cudzoziemca.

§ 3. Gdy zapraszanym cudzoziemcem jest 

2 .

§ 4. finansowe przeznaczone na pokrycie 

.

§ 5. na pokrycie kosztów y
powrotnej

1) albo tranzytu 
z Rzecz

2) albo tranzytu do europejskiego;
3) albo tranzytu

trzeciego.

§ 6. Rozporz 2)

MINISTER

2)

z
na 

poz. …).
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Ministra
z dnia ... (poz. ...)

nr 1

WZÓR ZAPROSZENIA

AWERS



4

REWERS
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..................................................................... / /

(stamp of the authority accepting the application) / (cachet de 
l’organe qui reçoit la demande)

rok/ year/ année
mois

                                                                                                    
                                                                         (place and date of filing the application) / (lieu et date du depot
                                                                                                                     de la demande)

          

zamieszczonym na stronie 7
Prior to completing the application please familiarise yourself with the notes on page 7

Avant de remplir la demande, consultez l’instruction sur la page 7

Wniosek wyp
The application should be completed in Polish language

La demande doit être remplie en langue polonaise

APPLICATION TO ENTER THE INVITATION INTO THE INVITATION REGISTER /
DEMANDE D'ENREGISTREMENT DE L’INVITATION AU REGISTRE DES INVITATIONS

Do / to / à ............................................................................................................................
                                                            
                       (name of authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE / DONNEES DE L’INVITANT
                   

Osoba fizyczna / Private individual/
Personne physique

/ Legal entity or the 
organizational unit without legal capacity / Personne morale ou entité d’organisation sans personnalité morale

1. Nazwisko lub firma albo nazwa / Surname or
the company or name / Nom ou  firme ou 
dénomination:  

(prénoms):

3. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance: / /
       rok / year / année
           

     
               mois                             jour

4. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
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5. Obywatelstwo / Nationality / Nationalité:

Place of residence or the seat of the inviting person / Adresse du domicile ou du
siège de l’invitant

/ Town / Localité:

2. Ulica / Street / Rue:

3. Numer domu / House Number / Numéro du 4. Numer mieszkania / 5. Kod pocztowy -

bâtiment: Apartament Number / 
Numéro d’appartement

/ Postal  Code  /
Code postal

4. Numer telefonu/Telephone number/ Numéro de 
téléphone

Identity document of the private individual or REGON
Number / Document d’identité de la personne physique ou le numéro REGON

Rodzaj dokumentu / Type of document /
Type de document:

Seria / Series Numer /
/ Série:           Number /

          Numéro:

Numer REGON / REGON Number / Numéro 
     REGON:

III. Available financial resources of the inviting person / Les possibilités financières de 
l’invitant

/
Nombre de personnes à charge (concerne les personnes physiques):

IV. Warunki zakwaterowania cudzoziemca / Conditions of accommodation of the invited foreigner/ Conditions d’habitation de l’ 
etranger invite

/ Dwelling of  the inviting person / Domicile de l’invitant:

1. Legal title to 
    the premises /  Titre juridique au local:

Usable area of the premises occupied by the m2

    inviting person /  Surface utile du local  occupé par l’invitant:

3. fixe     czasowo / temporarily / 

    Number of people registered in the premises occupied by the inviting person / Nombre de  
    personnes déclarées dans le local occupé par l’invitant:

temporaire

place of  the accommodation (please specify)/ Autre lieu  d’hébergement (a précies)

V. Liczba cudzoziemców zaproszonych w roku 
/ The number of invited foreigners in the year preceding the day of submitting an application for entering the invitation 
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into the register of invitations/ Le nombre d’étrangers invités durant l’année précédent le dépôt de la demande d’enregistrement de 
l’invitation au registre des invitations

B. DANE ZAPRASZANEGO CUDZOZIEMCA / DATA OF THE INVITED FOREIGNER / 
DONNEES DE L’ETRANGER INVITE

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames/

    Noms précédents:

Name (names) / Prénom

    (prénoms):

5 Sex/ Sexe:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de / /
    naissance: rok / year / année

mois jour
         

7. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
    naissance:

8.
    Country of birth (name of the country) / Pays de
    naissance (appellation du pays):

9. Obywatelstwo / Nationality / Nationalité:

10

Degree of kin with the inviting person / Degré de   
parenté avec l’invitant:

     Series and number of the travel document /
     Série et n° du document de voyage:

I. Adres zamieszkania / Place of residence / Adresse du domicile:

2. Ulica / Street / Rue:

3. Numer domu / House number / Numéro du 4. Numer mieszkania / 

bâtiment: Apartment number / Numérod’appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Country (name

        of the country) / Pays (appellation du pays):
        
II Adres miejsca  zakwaterowaniana terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / address of the accommodationon the territory of the Republic of 
Poland/ adresse d’hébergement sur le territoire de la République de Pologne

2. Ulica / Street / Rue:

3. Numer domu / House number / Numéro du 4. Numer mieszkania / 

bâtiment: Apartment number / Numérod’appartement:
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5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

III. Cel pobytu/ purpose of the stay/objet du séjour :

Annexes à la demande:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ienionego cudzoziemca na okres  od …............... do…………………..
I invite the above mentioned foreigner for the period from ..........................................................     to……………………………..
J’invite l’étranger indiqué ci-dessus pour une période du ........................................................   au............................................

ch z pobytem cudzoziemca, w tym 
ewentualnego leczenia, pokrycia kosztów

w wydania i wykonania decyzji cudzoziemca do 
powrotu.

I shall be obliged to coverthe costs connected with the stay of the foreigner, including the costs of accommodation, board and possible 
medical treatment, the costs of return to the country of origin or residence, or the costs of transit to a third country, which provides 
leave to enter, as well as the costs of issuance and enforcement of the decision on the foreigner’s obligation to return.

Je m’engage à couvrir les frais associés au séjour de l’étranger, y compris les frais de logement et de repas et les éventuels frais 
médicaux, les frais de voyage de retour vers le pays d’origine ou de résidence ou les frais de transit vers un pays tiers autorisant 
l’étranger à entrer sur son territoire et les frais d’émission et d’exécution des décisions obligeant l’étranger à regagner son pays 
d’origine à partir.
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J

podrobienie, przerobienie dokumentu w

I am aware that the submission of the application or attachment of the documents containing the untrue personal data or false 
information and stating untrue, concealing the truth, forging, processing the documents for the purpose of using as authentic ones 
and using such document as an authentic one in the enter the invitation into the invitation register process shall result in the refusal 
of enter the invitation into the invitation register or cancellation of the invitation.

Je déclare être conscient que le dépôt d’une demande ou des documents en annexe avec des coordonnées ou informations fausses, 
ainsi qu’une fausse déclaration lors de la procédure d`enregistrement de la invitation au registre des invitation, dissimulation des 
faits, falsification ou rectification d’un document dans le but de l’utiliser comme l’original ou l’utilisation d’un tel document comme 
authentique causera le refus de enregistement de l`invitation au registre des invitation ou l’annulationde l`invitation.

branie danych 

terytorium p

oraz Europolowi do zapo

.

– – –

I am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form is mandatory for the 
examination of the invited foreigner visa application. The data of the inviting person will be entered into, and stored in the Visa 
Information System (VIS) for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the 
authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration authorities in 
the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of 
the Member States of the invited foreigner are fulfilled and of identifying persons who do not or who no longer fulfil these 
conditions. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for 
the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authority 
of the Member State responsible for processing the data is Chief of Police.
I am aware that I have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and 
of the Member State which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that 
data relating to me processed unlawfully be deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me 
of the manner in which I may exercise my right to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, 
including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national supervisory authority of that 
Member State [contact details] will hear claims concerning the protection of personal data.

En connaissance de cause, j’accepte ce qui suit: aux fins de l’examen de la demande de visa d`un étranger invité, il y a lieu de 
recueillir les données requises dans ce formulaire. Données de l`invitant seront saisies et conservées dans le système d’information 
sur les visas (VIS) pendant une période maximale de cinq ans, durant laquelle elles seront accessibles aux autorités chargées des 
visas, aux autorités compétentes chargées de contrôler les visas aux frontières extérieures et dans les États membres, aux autorités 
compétentes en matière d’immigration dans les États membres aux fins de la vérification du respect des conditions d’entrée et de 
séjour réguliers sur le territoire des États membres un étranger invité, aux fins de l’identification des personnes qui ne remplissent 
pas ou plus ces conditions. Dans certaines conditions, ces données seront aussi accessibles aux autorités désignées des États membres 
et à Europol aux fins de la prévention et de la détection des infractions terroristes et des autres infractions pénales graves, ainsi 
qu’aux fins des enquêtes en la matière. L’autorité de l’État membre est compétente pour le traitement des données : Préfet de police.
Je suis informé(e) de mon droit d’obtenir auprès de n’importe quel État membre la notification des données me concernant qui sont 
enregistrées dans le VIS ainsi que de l’État membre qui les a transmises, et de demander que les données me concernant soient
rectifiées si elles sont erronées ou effacées si elles ont été traitées de façon illicite. À ma demande expresse, l’autorité qui a examiné 
ma demande m’informera de la manière dont je peux exercer mon droit de vérifier les données à caractère personnel me concernant 
et de les faire rectifier ou supprimer, y compris des voies de recours prévues à cet égard par la législation nationale de l’État 
concerné. L’autorité de contrôle nationale dudit État membre [coordonnées] pourra être saisie des demandes concernant la 
protection des données à caractère personnel.
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Data i / /
l’invitant.: rok / year / année 11eg

/
                                                                                                                                                                                                                                                                                             mois                                  jour

(podpis) / (signature)/ (signature)

Completed by the authority reviewing the application/ A remplir par l’organe qui 
instruit la demande

C. OFFICIAL NOTES/ ANNOTATIONS DE L’OFFICE

Numer systemowy osoby / 
System number of the individual / 
Numéro de la personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / 
System number of the application / 
Numéro de la demande dans le système:

/
Registration number / Numéro 
d’enregistrement:

Date, / /
name, surname, position and signature of the individual reviewing the application / Date, nom, prénom,
fonction et signature du fonctionnaire qui reçoit la demande:

         rok /
                                                          mois                                  jour          

                  

(podpis) / (signature) / (signature)

Date, / /
name, surname, position and signature of the individual recognizing the case / Date, nom, prénom,
fonction et signature du fonctionnaire qui décide dans le cas:                                                           mois                                  jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of  decision / Type de
décision:

Number of people covered under the decision / Nombre de personnes englobées par la decision:

Place for the receipt of the fee to enter the invitation into the invitation register
Place pour certifier la redevance à titre d’enregistrement de l’invitation dans le registre des invitations
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Date and signature of the individual collecting the decision / / /
Date et signature de la personne qui reçoit la décision: rok / year / année

mois jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Wydane zaproszenie / Issued invitation / Invitation délivrée:

Seria / Series Numer / Number / 
/ Série:                                       Numéro:

Data i numer 
Date and number of

/ /
entry into the invitation register / Date et numéro 
d’enregistrement dans le registre des invitations:

rok / year / année
mois

/ The authority which entered the 
invitation into the register of invitations /
L’autorité qui a inscrit l’invitation au registre des invitations:

Data i / Date and signature of the individual collecting the invitation / / /
Date et signature de la personne qui reçoit l’invitation: rok / year / année

mois jour

(podpis)/ (signature) / (signature)

POUCZENIE / NOTE / INSTRUCTION

1) -
pozostawiony bez rozpatrzenia.
All required fields should be completed. In the case of a lack of the required data the application might not be 
reviewed.

Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne pas 
être instruite.

2) w odpowiednich 
kratkach.
The application should be completed eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)

.
Parts A and B should be completed by the applicant. If the legal entity or the organizational unit without legal 
capacity is the inviting person, in Part A only the sections that do not apply exclusively to the private individual 
should be completed.
Les parties A et B sont à remplir par le demandeur. Dans la partie A l’invitant qui est une personne morale ou 
une unité d’organisation sans personnalité morale remplit uniquement les points qui ne concernent pas 
uniquement la personne physique.

4)
Part C shall be completed by the authority reviewing the application.
La partie C est à remplir par l’organe qui reçoit la demande.

5) - - dla kobiety.
In Part B in the „sex” field „M” should be entered for male and „K” for women.
Dans la partie C, rubrique “sexe” - inscrire ”M” pour un homme, “K” pour une femme.
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UZASADNIENIE

z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ) 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach .

57 ust. 1 
ustawy z dnia …. o cudzoziemcach. Przepi

1) wzorów:
a) zaproszenia,
b)

2) pokrycie kosztów, 
o których mowa w art. 53 

eciego, które udzieli 
pozwolenia na wjazd.

Wzór zaproszenia
w wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o cudzoziemcach z dnia 
2

pochodzenia lub zami
Dz. U. 

z 2010 r., Nr 114, poz. 768). O enie ci
zaprasz 53 pkt 2 ustawy 
w Z uwagi na brak regulacji w tym 

organy 

o których mowa w art. 53 pkt 2 ustawy –5 projektowanego 

Zgodnie z wytycznymi okre 57

z pobytem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów 

,

W § 2 ust. 1 okr
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oriom Rzeczypospolitej Polskiej, w tym 
kosztów zakwaterowania i
planowanego pobytu cudzoziemca.

na 
,

w tym kosztów zakwaterowania i , powinna dochodu, od 

(Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 
poz. . dla osoby w rodzinie a

a w § 1 pkt 1 lit. b a Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie 

. z 2012r., Nr 823) .

Odnie
w ustawie o cudzoziemcach 

udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy w odniesieniu do 
zezwolenia oraz .

Przy ustaleniu w/w kwoty p
zapraszanego cudzoziemca 
zakwaterowania cudzoziemca w innym miejscu,

pokrycie kosztów takiego zakwaterowania, zgodnie z § 4 
projektow

W § 2 ust. 2

dy okres pobytu, na który zapraszany jest 
. W takiej sytuacji 

proporcjonalnie w stosunku do liczby dni pobytu.

W § 2 ust. 3 nie posiada 

mowa w ust. 1, obytu 
zapraszanego cudzoziemca.

,

j na podstawie ustawy z dnia 12 marca 

cudzoziemca.

W § 3
w sytuacji, gdy 

zapraszanym cudzoziemcem jest ,
tj.
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cudzoziemca. 
znacznie w stosunku do 

generalnie wymaganego. Prawne uregulowanie wpisywania
w ma na celu przede
wszystkim 
wszystkim w sytuacji, gdy zapraszany cudzoziemiec, lub cudzoziemcy, to osoby obce dla 

obywateli 
polskich, który na pobyt w Polsce 

W § 4 rodki finansowe 
przeznaczone na pokrycie kosztów zakwaterowania w przypadku zakwaterowania cudzoziemca 

W § pokrycie 
kosztów y powrotnej

e udzieli pozwolenia na wjazd 
w
1) przypadku albo tranzytu 

z
2) albo tranzytu do
3) albo tranzytu do nieeurope

trzeciego.

§ 3 ust. 1 
i

na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu oraz 
U. z 2009r., 

Nr 222, poz.1766) 

Unii Europejskiej. 

W projektowanym wzorze zaproszenia 
w st

– zrezygnowano z koncepcji pisemnego yw na 
dokumencie zaproszenia do pokrycia kosztów 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, oraz kosztów wydania i wykonania decyzji 
o , zgodnie z art. 54 pkt 3 ustawy. Dotychczasowe 

przew wymóg podpisu na zaproszeniu przy 
odbiorze wystawionego dokumentu, co o stawiennictwa
strony . Obecnie przepisy ustawy 
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z dnia …o 55). 
Z , zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 ustawy,
w do pokrycia w/w zaproszeniem
cudzoziemca, w dokumencie zaproszenia lecz tylko we 
wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji . W zaproszeniu zamieszczona 
jedynie informacja przedmiotowych kosztów.
W stawionym zaproszeniu;

– rubryki
cudzoziemcowi : jego – jeden dokument, co 

ych dokumentów zaproszenia przez te osoby. Zmiana
;

– na rewersie wprowadzon rubryk okresu ,

cudzoziemca, zgodnie z art. 54 pkt 9 ;

–
zapewnia cudzoziemcowi zakwaterowanie w swoim lokalu mieszkalnym, zgodnie z art. 54 
pkt 10;

– informacja o ci ,
zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 3 oraz 

;

formularza wniosku o wpisanie 

ego.

, oprócz zapraszanego cudzoziemca,

– jeden dokument, zgodnie 
z art. 54 ustawy.

Projektowany wzór zawiera liczby cudzoziemców 
o w ego

, zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy (punkt V
formularza wniosku).

51 ust. 2 pkt 3 ustawy, 

ustawowych.

formularza wniosku „sytuacja finansowa 
„

. W go cudzoziemca dodano rubry
zapraszanego cudzoziemca. W punkcie II 

dodano wyrazy „na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej” oraz formularza wniosku chodzi o miejsce 
zakwaterowania na terytorium Polski
i a
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: „org
.

, zgodnie 
z art. 51 ust. 2 pkt 6 ustawy zamieszczono informacje wymagane na podstawie art. 37 ust. 1 

Parlamentu Europejskiego i Rady WE Nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r.
w

.
go w tym zakresie wynika 

z art. Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 
13 lipca 2009 r. wy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. 
UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z

3
owad

z przygotowaniem nowego wzoru zaproszenia.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
sprawie wzoru 

1) cudzoziemców,
2) w:

a)
b) wojewodów,
c) konsulów,
d)

3) .

2.
nie przedstawiony do zaopiniowania wojewodom, 

Statystycznego.

enia prawa (Dz. U. 
Nr 169, poz. 1414) umieszczony w Biuletynie Informacji 

3.

………….

– ………… zmian 
– bez zmiany matrycy stalorytniczej),

– ………..
……

–

odki z

udzoziemców. Natomiast 
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kosztów wydrukowania formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do ewidencji 

h wojewodów. 

4.
w

19/06/KC



Projekt

MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH1)

z dnia

w sprawie wiz 
dyplomatycznych i oraz innych osób zrównanych 

ich 
rodzin

Na podstawie art. 63 ustawy z dnia ………………..o cudzoziemcach (Dz. U. ……….)

§ 1.
1) i

zrównanych z nimi pod 

orium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1;
3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których mowa w pkt 1.

§ 2. 1.
1) legitymacja dyplomatyczna wydawana przedstawicielom dyplomatycznym

2)

Rze
3) legitymacja konsularna wydawana 

4) legitymacja konsula honorowego wydawana konsulom honorowym w Rzeczypospolitej 

5) -4 osobom 
ium Rzeczypospolitej Polskiej z

ony zwyczaj 

2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 wa

dyplomatycznych i spolitej Polskiej na 
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3. -

§ 3.
konsularnych

2. Na naklejce wizowej w polu "uwagi" zamies

1) "DYPLOMATYCZNA" - w przypadku wjazdu i pobytu przedstawicieli
dyplomatycznych i ów h oraz innych osób zrównanych z
nimi na p

2) -
administracyjnego   i technicznego, pracowników konsularnych, y
misji dyplomatycznych i , prywatnych 

innych osób skierowanych do pracy w 

ustaw, 
ich rodzin;

§ 4.

MINISTER SPRAW ZAGRANICZNYCH

W POROZUMIENIU

____________________
1) -

Ministrów z dnia 22 grudnia 2009
Zagranicznych (Dz. U. Nr 220, poz. 1725)
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Ministra Spraw Zagranicznych 
z dnia ….. (poz. …)

WZÓR LEGITYMACJI DYPLOMATYCZNEJ

spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, 

Awers

Rewers
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Z

wykonanej z tworzywa sztucznego, zawie

Awers

Rewers
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Z 3

WZÓR LEGITYMACJI KONSULARNEJ

Awers

Rewers
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Z

WZÓR LEGITYMACJI KONSULA HONOROWEGO

identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, 

Awers

Rewers
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Z

WZÓR LEGITYMACJI SPECJALNEJ

Awers

Rewers
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UZASADNIENIE

Obecnie 

i
i

ium Rzeczypospolitej Polskiej wydane jest na 
podstawie art. 48f ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. 
Nr

w zagranicznych zawartego w ustawie z dnia ……….. o cudzoziemcach
(Dz. U. poz. ………), która zmieni

dyplomatycznych, kier

nym osobom (jest to art. 63).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na k

osób 
zrównanych z nimi w zakresie przywilejów i immunitetów w RP.

2. Wyniki przeprowadzonych konsultacji

3.

4.

.

5. w tym 

Nie w .

6. regionalny

a.

7.

Wydatki 

Zagranicznych.

12/06/BS



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wydawania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia ................... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...) 

§ 1.
1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych,

lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 enia Parlamentu Europejskiego 
i cego Wspólnotowy Kodeks 
Wizowy (kodeks wizowy) , wizy 

dyplomatycznych lub lub innym osobom 

rodzin;
2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. ……… ustawy z dnia ……………

o cudzoziemcach, zwanej d
3)

4)
5) wymienionych 

we wniosku o wydanie wizy przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen 

zagranicznych;
6) wizy krajowej;
7) sposób zamieszczania naklejki wizowej 

b na osobnym blankiecie wizowym;
8) ej w przypadku, o którym mowa 

w art. …… ustawy.

§ 2. 1.
2.

1) Minister Spr – sprawy 
§ Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

48, poz. 1491).
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1) „01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;
2) „02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin ;
3) „03” –
4) „04” –
5) „05” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie 

w
6) „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy na podstawie dokumentów 

………. ……….
ustawy;

7) „07” –
w konferencjach;

8) „08” – gdy wiza je

9) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów 
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;

10) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
11) „11” –

…………. ustawy;
12) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
13) „13” – lub prac 

rozwojowych;
14) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
15) „15” –

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;

16) „16” –
edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

17) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej 

18) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania
z posiadania Karty Polaka;

19) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
20) „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
21) „21” – uwagi 

na
22) „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

23) „23” – ……………….
ustawy.



3

§ 3. 1. Wzór blankietu wizowego stanowi
2. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej stanowi

3 wej, 
stanowi 3

§ 4. 1. Do wniosku

6
i –80% 

otwartymi ocza
wyrazem twarzy i

2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami 
o którym mowa w ust. 1, 
a –

owalu twarzy.

§ 5. 1.
a pierwszej wolnej, przeznaczonej na wizy stronie.

2.

§ 6. 1. Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. ……..
i art. ………. ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym 
mowa w art. ………
w informatycznej, w formacie XML.

2. Przekazywanie danych or sposób 

3.
o

§ 7. , polskim 
, na stronie, na 

u o wydanie wizy.

§ 8. W przypadku, o którym mowa w art. …….. ustawy
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§ 9. …………………………. 2).

MINISTER
SPRAW 

W porozumieniu:

MINISTER 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

2) poprzedzone niem Ministra Spraw
z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), które traci moc 
z dniem ………. ustawy z dnia 
…………………. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….).
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Ministra Spr
z dnia ...... (poz. ...)

1
WZÓR 

BLANKIET WIZOWY

AWERS
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REWERS
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2

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

PL

1. Nazwisko(-a) (x) W

2. Nazwisko(- -a)) (x)

3.
Numer wniosku:

4. Data urodzenia – –rok) 5. Miejsce urodzenia

6.

7. Posiadane obywatelstwo w ambasadzie lub konsulacie

komercyjnego
na granicy

Nazwa:

inne

8.
kobieta

9. Stan cywilny
kawaler/panna w separacji 

wdowiec/wdowa 

10.

11.

zaproszenie

inne:

Decyzja o wizie krajowej:

odmowa wydania wizy
wydanie wizy

12.
paszport dyplomatyczny 

paszport specjalny 

13. 14. Data wydania 15. 16. Wydany przez

17. Adres domowy oraz adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Numer(-y) telefonu

nie

Od ………………..……………. 
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* 19. Wykonywany zawód
Do ……………………………

Liczba wjazdów:
1 2 wielokrotny

* 20. Nazwa, adres i nr telefonu pracodawcy. W przypadku uczniów i studentów –

21. -e) cel(-

     nauka   

Uzasadnienie:

Liczba dni:

22. -
-----------------POLSKA------------------

23.
pierwszy wjazd

24. Liczba wjazdów, której dotyczy wniosek 
pojedynczy wjazd dwa wjazdy 
wiele wjazdów

25. Planowany czas pobytu 
(p )

utr
.

(x) Wpisy do rubryk 1–

26.
nie tak

27. Data(- ...............

28. Czy przy poprzednim wydawaniu wizy pobierano od Pana/Pani odciski palców?
nie tak 

29.
-------------------------------NIE DOTYCZY---------------------------------

30. Planowana data przyjazdu do Rzeczypospolitej Polskiej 31. Planowana data wyjazdu z Rzeczypospolitej 
Polskiej

* 32. -
hotelu(-i) lub tymczasowy(-e) adres(-y) w Rzeczypospolitej Polskiej
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Adres oraz adres poczty elektronicznej osoby (osób) 

-ych)/hotelu(-i)/adres(-y) tymczasowy(-e)

Nr telefonu i faksu

* 33. Nr telefonu i faksu firmy/organizacji 

firmie/organizacji

* 34. 

gotówka

karta kredytowa
góry zakwaterowanie

z góry 

sponsor 

gotówka
zapewnia zakwaterowanie
pokrywa wszystkie koszty podczas pobytu
z

35.

Nazwisko imiona)

Data urodzenia Obywatelstwo

36. obywatelem UE, EOG lub CH 
dziecko     wnuk     

37.

-a), 

- kiej konieczne jest odpowiednie ubezpieczenie 
zenie 

medyczne. 
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domy(-a), 
lub zeznanie

w nieprawdy, zatajenie prawdy, podrobienie, przerobienie dokumentu
wanie 

dana mi wiza 
krajowa. 

- pospolitej Polskiej. Uzyskanie wizy 
krajowej nie oznacza nabycia prawa do odszkodowania w przypadku odmówienia mi prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek 

sprawdzone w momencie wkraczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

-

prawny)
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WZÓR 

WIZY KRAJOWEJ

Szanowny Panie/Szanowna Pani!

konsul …………………………………………………………………………………………..

………………………………….

Pana/Pani wniosek o wydanie wizy krajowej

-cych) powodu(-dów):

1. wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

2. /Pani na wjazd

Systemu Informacyjnego Schengen ;

3.

prawem;

4.

000 euro, 
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z

ubezpie

5.

obron

6. ……….. ustawy o cudzoziemcach, 

u, gdy kryterium, o którym mowa w art. ……………. ustawy o cudzoziemcach, 

7. - -a) Pan/Pani do niego 

dokumenty zawiera

8. - -

-
-a);

9. -a) Pan/Pani celu lub warunków planowanego pobytu;

10.

Podstawy prawne

…………………………………………………………

Pouczenie:

Od decyzji wydanej przez konsula ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. 

wizy krajowej

–

rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wnio
a –

…………………………….………………………
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UZASADNIENIE

………
ustawy z dnia ……….. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …). Przepis 

1)
o której mowa w art. 2 pkt 5 
nr Kodeks Wizowy (kodeks 

, wizy Schengen wydawanej 
w celu tranzytu o

przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 
ch rodzin;

2) wzoru blankietu wizowego, o którym mowa w art. ……… ustawy z dnia ………… 
o

3) wzoru formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej i wymogów ych fotografii 

4) sposobu
5) sposobu

we wniosku o wydanie wizy przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez 

zagranicznych;
6) wzoru
7) sposobu zamieszczania naklejki wizowej 

lub na osobnym blankiecie wizowym;
8) sposobu zypadku, o którym mowa 

w art. …… ustawy.

22 kwietnia 2011 roku w sprawie wiz dla 
cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
z art. ………. ustawy o cudzoziemcach 
czasu wydania aktu wykonawczego na podstawie tej ustawy,
12 – ………. – dostosowano do terminu 

o jego wydania. 

zenia nie 

i sektora finansów publicznych. 
– „D”. 

Symbole dla wiz Schengen, tj. „A” i „C”,
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znaczenia cyfrowe (od „1” do 
„23”) dla poszcz
krajowe zgodnie z art. …….. i z art. ……… ustawy z dnia ……….. o cudzoziemcach, 
z
Kodeksu Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych 

kom misji dyplomatycznych lub lub innym osobom 
immunitetów na podstawie ustaw, umów lub 

powszechnie ustalonych 
Oznaczenia dla tranzytowej wizy lotniskowej oraz dla wizy Schengen wydawanej w celu 

tranzytu reguluje Wspólnotowy Kodeks Wizowy, natomiast oznaczenia wiz wydawanych 
ww. mini
podstawie ……… ustawy z dnia ……… o cudzoziemcach.

trzech
i wzór formularza, na którym 
3). 

wniosku o wydanie wizy krajowej. Zgodnie z art. …….. ustawy z dnia ………..
o cudzoziemcach

które

2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr W projekcie 
rznych 

i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152,
poz. 1026 z 
w sprawie wiz dla cudzoziemców.

o widuje odnotowanie 

o

do
Spraw Cudzoziemców przez konsula danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, 
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o których mowa w art. ………., art. ………. ustawy z dnia ……….. o cudzoziemcach, oraz 

praw zagranicznych informacji 
o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art………. ww. ustawy.

Sposób przekazywania danych z wniosku o wydanie wizy w przypadku przeprowadzania 
konsultacji wizowych, o których mowa w art. ……….., art. ……….. ustawy z dnia …………… 

wi przekazywania tych danych, 
w ramach dotychczas przeprowadzanych konsultacji wizowych, na podstawie art. 33 ust. 1 oraz 
art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 

o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym mowa w art. ………… ustawy z dnia 
………… o cudzoziemcach.

W § 7 naklejki wizowej wizy 

w dok
blankiecie wizowym

dokumencie to

w pols
…………

a
krajowej w przypadku, o którym mowa w art. …… ustawy, tj. w
zamieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w 

wywabienia. Sposób ten odpowiada regulacji art. 28 ust. 2 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, 

W § 9 przedmiotowego 
projektu – ………….,

Informacja o podleganiu projektu notyfikacji
a zatem nie podlega 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039,

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty,
wydawania 

wiz dla cudzoziemców
1) cudzoziemców;
2) Sze
3) wojewodów;
4) konsulów.

2. Konsultacj

do zaopiniowania

w, Stowarzyszeniem 

nie umieszczony na stronie internetowej 
Ministerstwa Sp .

3.

obecnie obowi
dodatkowych kosztów, w

jednostek samorz

–
– dodatkowych 

4.
.
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i

y

12/06/EP



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy z dnia ................... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...) 

§ 1.
1) wzory formularzy wniosków o wizy Schengen lub wizy krajowej i wymogi 

2) wizy Schengen lub wizy 
krajowej;

3)
lub na osobnym blankiecie wizowym.

§ 2. 1. W

§ 3. 1. Do wniosku o wizy Schengen lub wizy 

70–80

wyrazem twarzy i
2. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami którym 

mowa w ust. 1, 
nakrycie –

§ 4.

1) –
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

48, poz. 1491).
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na stronie,

wklejenie odpowiednio zabezpieczone

§ 5. ………………………….2).

MINISTER

W porozumieniu:

MINISTER 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

2) poprzedzone roz
z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), które traci moc z dniem 

………. ustawy z dnia ………………….
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….).
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Ministra Spraw 
z dnia .................................... (poz. ...)

WZÓR
......................................................................................................................................................

................................................................................. / /

(stamp of the authority accepting the application) / (cachet de 
l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année
mois

(place and date of filing the application) / (lieu et date du dépôt de
la demande)

drukowanymi literami
The application should be completed in capital letters in Latin alphabet / La demande est à remplir en majuscules, en 

alphabet latin

The application submitted in the territory of the Republic of Poland should be completed in Polish language / La 
demande doit être remplie en langue polonaise

Fotografia /
Photo / Photo

WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ
SCHENGEN VISA OR NATIONAL VISA EXTENSION APPLICATION / 

DEMANDE DE PROLONGATION DU VISA SCHENGEN OU VISA NATIONAL

do / to / à .........................................................................................................................
(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / FOREIGNER'S PERSONAL DATA / COORDONNÉES DE 
L’ÉTRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames / 
Noms précédents:

3. / Name (names) / Prénom
(prénoms):

/ Father’s name / Prénom du père:

/ Mother’s name / Prénom de la 
mère:

6. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden
name / Nom de famille de la mère:

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de / / Sex / kobieta /

naissance: rok / year / année
/ jour

Sexe: female / 
femme

male / homme

9. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de 
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naissance:

10. Kraj / Country 
of birth (name of the country) / Pays de 
naissance (appellation):

11. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

/ Nationality / Origine:

kawaler / panna
single /célibataire married / marié(e)

rozwiedziona / 
rozwiedziony 
divorced / 
divorcé(e) 

wdowa / wdowiec
widow / widower 
veuf / veuve

w separacji /
separated / 
séparé(e)

13. Stan cywilny / Marital status / État civil:

inne / other / 
autres

/ Education / Niveau d’études:

15. Zawód wykonywany / Practised profession /
Profession exercée:

B. TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE

1. Seria / Series / Série: 2. Numer / Number /
Numéro:

3. Data wydania / Date of / / / /
issue / Délivré le: rok / year / année mois

jour
Expiry

date / Expire le:
rok / year / année

jour

/ Issuing authority / Délivré 
par:

6. Liczba dzieci i innych osób /
Number of children and other individuals entered into the travel document (including the applicant) /
Nombre d’enfants et autres personnes inscrites dans le document de voyage (y compris le demandeur):

C. MIEJSCE ZAMIESZKANIA W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / PLACE OF RESIDENCE IN 
THE REPUBLIC OF POLAND / LIEU DE SÉJOUR EN RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

/ City / Localité:

2. Ulica / Street / Rue:

3. Numer domu / House Number / Numéro du 4. Numer mieszkania / 5. Kod pocztowy / -
bâtiment: Apartment Number / 

Numéro d’appartement:
Postal code / 
Code postal:

6. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

7. Gmina / Municipality / Commune:

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION 
DE LA DEMANDE

wizy Schengen lub wizy krajowej / I
request to extend Schengen visa or national visa / Je demande de 
prolonger le visa Schengen ou visa national:

pobytu) / Foreign trips and visits during the last 5 years (country, period of 
stay) / Séjours et voyages à l’étranger durant les 5 dernières années (pays, 
durée du séjour):

na okres / for a dni / days / jours
period of / pour une
période de:

Do / to / à: / /

jedno / dwu / wielo / -krotnej / - crossing
single /
singulier

double/
double

multiple /
multiple



5

2. Umotywowanie wniosku / Justification of the application /
Justification de la demande:

6. Ostatnio wydana wiza Schengen lub wiza krajowa / Last issued 
Schengen visa or national visa / Le dernier Schengen visa ou visa national
délivré:

Rodzaj wizy (symbol) / 
Type of visa (symbol) / 
Type de visa (symbole):

Schengen Schengen/Schengen krajowa /
national / national

Polskiej
/ Funds for living during

the stay in the Republic of Poland (please mark all applicable options) /
Moyens de subsistance pendant le séjour en République de Pologne (marquer
toutes les possibilités existantes):

Data pierwszego wjazdu / 
Date of first entry / Date de 
la première entrée:

/ /
gotówka / cash / argent liquide èques 

de voyage
rok / year / année

jour

karty kredytowe / credit cards / 
cartes de crédit

zakwaterowanie / accomodation /
hébergement

insurance / assurance voyage
inne / other /autres Okres pobytu / Period of dni / days / jours

stay / Durée du séjour:
ubezpieczenie zdrowotne / 
medical insurance / 
assurance-maladie

Seria / Numer /

Series / Série: Number / Numéro:

/ Employment data / Données 
relatives à l’emploi:

Nazwa pracodawcy / Data wydania / Date / /
Name of the employer / 
Nom de l’employeur:

of issue / Délivré le: rok / year / année
jour

/ /
Expiry date / Expire le: rok / year / année

jour
Adres pracodawcy / 
Address of the employer
/ Adresse de l’employeur:

Issuing authority / 
Délivré par:

Attachments to the application (attached by the applicant)/ Annexes à la demande (à joindre par le demandeur):
1. 6.

2. 7.

3. 8.

4. 9.

5. 10.
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E. OFFICIAL NOTES / ANNOTATION DE L’OFFICE
(completed by the authority accepting the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Numer systemowy osoby / System 
number of the individual / Numéro 
de la personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de 
la demande dans le système:

pozytywna / negatywna / Uwagi /
Opinion of competent authorities / 
Opinion des organes compétents:

positive / 
positive

negative / 
négative

Comments / 
Remarques

Rodzaj decyzji / 
Type of the decision / 
Type de décision:

jedno / dwu / wielo / -
Visa was issued / 
Visa délivré:

single /
singulier

double / 
double

multiple
/ multiple

-crossing

Seria / Series / Numer / Data i podpis osoby 
Date and

signature of the individual 
collecting the visa / Date et 

/ /
Série: Number / Numéro: rok / year / année

mois day/ jour
Data wydania / / /
Date of issue / 
Délivré le:

rok / year / année
day / jour

signature de la personne qui reçoit 
le visa:

Okres pobytu / dni / days / jours (podpis) / (signature) / (signature)
Period of stay / 
Durée du séjour:

/ /

Date, name, surname, position and 
signature of the individual handling 
the case / Date, prénom, nom,
fonction et signature de la personne 
qui instruit le dossier:

/ /

Expiry date / 
Expire le:

rok / year / année
day / jour

rok / year / année
mois day / 

jour

Issuing authority / 
Délivré par:

(podpis) / (signature) / (signature)

lub wizy.
I am aware that the submission of the application or attachment of the documents containing the untrue personal data or false information as 
well as stating untrue, concealing the truth, forging, processing the document for the purpose of using as authentic one or using such document as 
an authentic one in the visa extension process shall result in the refusal of extension or cancellation of the already prolonged visa.
Je déclare être conscient que le dépôt d’une demande ou des documents en annexe avec des coordonnées ou informations fausses, ainsi qu’une 
fausse déclaration lors de la procédure de prolongation du visa, dissimulation des faits, falsification ou rectification d’un document dans le but de 
l’utiliser comme l’original ou l’utilisation d’un tel document comme authentique causera le refus de prolongation ou l’annulation du visa déjà 
prolongé.

Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the
applicant / Date et signature du demandeur: wniosek / Date, name, surname, position and signature of the person accepting the 

motion / Date, prénom, nom et fonction du fonctionnaire qui reçoit la demande:

/ /
rok / year / année

mois day / jour
rok / year / année

day / jou

(podpis) / (signature) / (signature) (podpis) / (signature) / (signature)
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nr 2

WZÓR

SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ

WNIOSEK 

SCHENGEN*

LUB 
WIZY KRAJOWEJ*

w dniu ……………………..

do …………………………..

………………………………

………………………………
* –
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UZASADNIENIE

………
ustawy z dnia ……….. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ………

1) wzoru formularzy wniosków o wizy Schengen lub wizy krajowej i wymogów
ych

2) wzoru stempla potwierdzaj
krajowej;

3) sposobu dokumencie 

cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. 
z art. ………. u

12 – ......... – dos ia 
w

poniesienia do

i sektora finansów publicznych. 
W § 2 poszczególnych 

dwóch
wizy ) i wzór 

2). 
W § 3

zgodnie z art. 13 

umencie 

wydawanych na podstawie ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. 
Nr W

rznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. 
w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. . zm.), podobnie jak to 

.
W § 4 zamieszczania naklejki wizowej 

wizowym.
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W § 5 przedmiotowego 
projektu – …………. tj.

ia nie podlega prawu Unii Europejskiej.

Informacja o podleganiu projektu notyfikacji

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

wiz dla cudzoziemców
1) cudzoziemców;
2) Sze
3) wojewodów;
4) konsulów.

2. Konsultacj
Projekt 

do zaopiniowania

w, Stowarzyszeniem 

.

nie umieszczony na stronie internetowej 
Ministerstwa Sp .

3.

obecnie obow
dodatkowych kosztów, w

jednostek samor

–
– dodatkowych 

4.
.
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13/06/BS



Projekt

1)

z dnia

w sprawie i cofania wiz dla cudzoziemców

Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...), zwanej 

§ 1.
1) sposób 

zy Schengen lub wizy krajowej 
w
blankiecie wizowym;

2)
krajowej.

§ 2. Schengen lub wizy krajowej 

i

§ 3. wizy 

§ 4. …2).

MINISTER

W porozumieniu:

MINISTER 
SPRAW ZAGRANICZNYCH

1) Minister Spr –
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

48, poz. 1491).
2) poprzedzone 
z dnia 22 kwietnia 2011 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), które traci moc z dniem 

… ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. ….).
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Ministra Spr
z dnia ... (poz. ...)

WZÓR 

O WIZY KRAJOWEJ

Szanowny Panie/Szanowna Pani!

( e wizy krajowej)

konsul …………………………………………………………………………………………..
( e wizy krajowej)

………………………………….
( e wizy krajowej) 

………………………..
( e wizy krajowej)

Pana/Pani wniosek o wydanie wizy krajowej

Pana/Pani numerze……………………… .…………

wydania wizy krajowej

-cych) powodu(-dów):

1. wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

2. na wjazd

Systemu Informacyjnego Schengen ;

3.

prawem;

4.

000 euro, 
s planowanego Pana/Pani pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 



3

z

ubezpie

5.

obron

6. cudzoziemcach, 

padku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach, 

7. - -a) Pan/Pani do niego 

8. - -

-
-a);

9. -a) Pan/Pani celu lub warunków planowanego pobytu;

10.

Podstawy prawne

…………………………………………………………

Pouczenie:

Od decyzji wydanej przez konsula ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. 

wizy krajowej do organu

–

rozpatrzenie sprawy prze
a –

.
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UZASADNIENIE

… ustawy 
z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

1) sposobu odnotowywania przez konsula, spraw zagranicznych,
komendanta placówki 

zy Schengen lub wizy krajowej 
w ym 
blankiecie wizowym;

2) wzoru
krajowej.

ku w sprawie wiz dla 
cudzoziemców (Dz. U. Nr 99, poz. 579), wydanym na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. .
z art. … ustawy o cudzoziemcach dotychczasowe 

– … –

spowodu
i sektora finansów publicznych. 

W § 2 o

wizy krajowej w
osobnym blankiecie wizowym. Wydanie decyzji o uniew

a lub na osobnym blankiecie wizowym 

i
rodzaj i

, zgodnie z art. … 
ustawy z dnia … o cudzoziemcach,

wizowej, el
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W § 3
, stanowi do rozpo .

W § 4 przedmiotowego 
projektu – …

Pro

Informacja o podleganiu projektu notyfikacji

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 

Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

cudzoziemców
1) cudzoziemców;
2) Sze
3) wojewodów;
4) konsulów.
2. Konsultacj

do zaopiniowania

Legislacji. Ponadto pro

Stowarzyszeniem Interw

i lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 
nie umieszczony na stronie internetowej 

Ministerstwa Sp .

3.

dodatkowych kosztów, w

–
– dodatkowych 

4.
.

funkcjonowanie

i prz



7

12-06-dg



Projekt 

z dnia

w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, fotografii 
oraz sposobu 

pobierania odcisków linii papilarnych i ich umieszczania w karcie pobytu

Na podstawie art. 107 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. 

§ 1.

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

2) ,

o którym mowa w pkt 1;

3) , o którym mowa w pkt 1;

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

umieszczania w tej karcie.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy 

cudzoziemcowi zezwolenia 

na pobyt czasowy 

§ 3. cztery fotografie osoby, której 

wniosek dotyczy, n

twarz od 

–80 % fotografii; fotografie 

otwartymi oczam

z naturalnym wyrazem twarzy i
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§ 4. 1. Od cudzoziemca pobiera 
w celu wydania karty pobytu odciski linii papilarnych

2
z tych 
albo pary kciuków.

3

2.
§ 5. 1. Wojewoda utrwala w wersji elektronic umieszczane w karcie 

pobytu i przekazuje je do spersonalizowania karty pobytu.
drodze teletransmisji danych, 

w formie dokumentu elektronicznego.
3. W przypadku gdy teletransmis

§ 6. z dniem …

MINISTER
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z dnia ………… (poz. …)

WZÓR
WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

...................................................................................
.......................................................................... / /

wniosek) /
(stamp of the authority accepting the application) /

(cachet de l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année
day /jour

(place and date of filing the application) / (lieu et date du dépôt de la demande)

Prior to completing the application please familiarise yourself with the notes on page 11
Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page 11

The application should be completed in Polish language 
La demande doit être remplie en langue polonaise

Fotografia
Photo / Photo
(35 x 45 mm)

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY 

APPLICATION FOR THE TEMPORARY RESIDENCE PERMIT 
APPLICATION POUR PERMIS DE SEJOUR TEMPORAIRE 

Do / to / à .......................................................................................................................................................

(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNÉES 
DE L’ÉTRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /
Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de 
famille:

4. Name (names) / Prénom
(prénoms):

5. Father’s name / Prénom du père:

6. Mother’s name / Prénom de la 
mère:

7. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden
name / Nom de famille de la mère:

8. Data urodzenia / Date of birth / Date de / / Sex / Sexe:
naissance: rok / year / année

jour
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10. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
    naissance:

11. Country
       of birth (name of the country) / Pays de
       naissance (appellation du pays):

12. / Nationality / Origine:

13. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

14. Stan cywilny / Marital status / État civil:

15. / Education / Niveau d’études:

16. Zawód wykonywany / Practised
    profession / Profession exercée:

17. Rysopis / Description / Signalement:
Wzrost / Height / Taille: cm

Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des 
     yeux:

Znaki szczególne / Special marks / Signes 
      particuliers:

PESEL number (if 
granted) / Numéro PESEL (si attribué)

19. Numer telefonu do kontaktu 
     (niewymagane) / Contact phone Number (not
      required) / Numéro de téléphone pour le contact 
      (facultatif)

B. / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE

Seria / Numer / Number /
Series / Série: Numéro:

Data wydania / Date / /     / /
of issue / Date de 
délivrance:

rok / year / année
jour

    Expiry
date/ Date de validité:

rok / year/ année
jour

Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Liczba wpisanych osób do dokumentu 
Number of 

individuals entered into the travel document / 
Nombre de personnes inscrites:

C. MIEJSCE POBYTU / PLACE OF RESIDENCE / LIEU DE SÉJOUR

I. Miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Place of intended stay in the Republic of Poland / Lieu 
de séjour envisagé sur le territoire de la République de Pologne

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3. City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / Numéro 6. Numer mieszkania / 
du bâtiment:     Apartment Number / Numéro 

    d’appartement
7. Kod pocztowy / Postal code / Code postal: –
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8. Nazwa miejsca zamieszkania / Name of
    the place of residence / Type d’habitation:
    (np. mieszkanie, hotel, dom studencki) / (such as flat, hotel, student’s hostel) / (ex. appartement, hôtel, maison d’étudiants)

II. Miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Place of the current residence in the Republic of Poland /
Domicile actuel sur le territoire de la République de Pologne:

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3. City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / Numéro 6. Numer mieszkania / 
du bâtiment:     Apartment Number / Numéro 

    d’appartement
7. Kod pocztowy / Postal code / Code postal: –

8. Nazwa miejsca zamieszkania / Name of
    the place of residence / Type d’habitation:
    (np. mieszkanie, hotel, dom studencki) / (such as flat, hotel, student’s hostel) / (ex. appartement, hôtel, maison d’étudiants)

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION /
JUSTIFICATION DE LA DEMANDE

I. Umotywowanie wniosku / Rationale of the application / Motivation de la demande: 

a) 
foreign er / Renseignements relatifs à la personne qui confie l’exercice de l’activité à un étranger:

1. Name / name and 
    surname / Nom / prénom et nom de famille:

2. Adres siedziby / miejsca zamieszkania 
Address of the office / place 

of residence (with the indication of the country) /
Adresse du siège / du domicile (y compris le pays):

3. j: nazwa dokumentu 
Legal ground for business activity (name of the register and number), and in the case of natural persons not running 

business activity : name of identity document, serial number and name of the issuing body / Base juridique de l’activité (nom et numéro du registre), et en cas de personnes 
physiques qui n’exercent pas d’activité économique : titre d’identité, série et numéro, nom de l’organe émetteur:
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4. Other forms of identification of the entity employing the foreign er / 
Autres formes d’identification de la personne qui confie l’exercice de l’activité à un étranger:

Numer NIP / NIP Number (Tax 
Identification 
Number) / Numéro NIP:

Numer PESEL (dotyczy osób fizycznych) /
PESEL number (in case of natural persons) /
Numéro PESEL (cas de personnes physiques)

Numer REGON / REGON number (business 
registry number) / Numéro REGON

Type of company ownership / Type de propriété de l’entreprise:

Personal data of the person to be contacted in relation to the application / Données de la 

personne à contacter en matière de demande :

Name and
Surname and Position / Prénom et nom, fonction:

Numer telefonu do kontaktu / Contact telephone 
number / Numéro de téléphone de contact:

Numer fax / Number of fax / Numéro de fax:

Adres e-mail / Address of e-mail / Adresse e-mail:

Adres do korespondencji / Correspondence address / Adresse postale:

/ Information on the work to be vested with the foreigner / 
Renseignements relatifs à l’activité à confier à un étranger:

1. Stanowisko / rodzaj pracy / Position / type of work / Fonction / nature de l’activité:

2. Miejsce wykonywania pracy / Place of work / Lieu d’exercice de l’activité:

y ma zamiar 
cudzoziemcem) / Legal basis for the performance of work by the foreigner (type of legal relationship, which the employing entity intends to commence with the 

foreigner) / Base juridique de l’exercice de l’activité par un étranger (nature du rapport juridique que la personne qui confie l’exercice de l’activité a l’intention de nouer avec un 
étranger:

4. Wymiar czasu pracy (etat) / Liczba godzin pracy w tygodniu / Working time (full-time job equivalent) / number of working hours per week / Quantum (plein temps) / 
Nombre d’heures de travail par semaine:

Proposed amount of monthly or annual remuneration 
(gross) or hourly rate (gross) / Montant de la rémunération mensuelle ou annuelle brute proposé ou montant horaire brut:

Town / Localité:

Ulica / Street / Rue:

Numer domu / House Number / Numéro Numer mieszkania / 
du bâtiment: Apartment Number / Numéro 

    d’appartement:
Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Country (name of 
the country / Pays (appellation du pays):
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en toutes lettres) 
Scope of basic duties on the position / Étendue des devoirs principaux au poste de travail:

Period for which the employing entity intends 
to employ the foreigner / Durée pour laquelle la personne qui confie l’exercice de l’activité a l’intention de confier l’exercice de l’activité à un étranger:

Od / From / Du: / / Do / To / Au: / /
rok / year / année

jour
rok / year/ année

jour

c
Higher professional qualifications of the foreigner necessary for performing work (type of qualifications, 

type of document confirming these qualifications) / Hautes qualifications professionnelles de l’étranger nécessaires à l’exercice de l’activité (nature des 
qualifications, nature du titre qui atteste ces qualifications):

Data of the spouse / Données du conjoint:

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Name(s) / Prénom (prénoms):

3. Data urodzenia / Date of birth/ Date de / / / Sex / Sexe:

5. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

6. Miejsce zamieszkania / Place of residence / 
Domicile:

Town / Localité:

Ulica / Street / Rue:

Numer domu / House Number / Numéro Numer mieszkania / 
du bâtiment:     Apartment Number / Numéro 

    d’appartement:
Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Country (name of 
the country) / Pays (appellation du pays):

czasowy? / Is she or he applying for a temporary residence permit? /
Est-ce qu’il (elle) demande un permis de sejour temporaire?

adéquate)

Tak / Yes / Oui Nie / No / Non

8. Czy pozostaje na utrzymaniu cudzoziemca ?/ Is he/she a dependent of the foreigner?/ Est-ce que la personne dépend financièrement de l’étranger?

                                        

Tak / Yes / Oui Nie / No / Non
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living in the territory of the Republic of Poland / Membres de la famille de l’étranger qui habitent sur le territoire de la République 
de Pologne:

surname / Nom et prénom Sex /
Sexe

Data urodzenia / 
Date of birth / 

Date de naissance
Degree 

of kin / Degré 
de parenté

Obywatelstwo/
Citizenship/ 
Nationalité

Miejsce zamieszkania/
Place of residence/ 

Domicile

zezwolenia na pobyt czasowy?/ 
Is she or he applying for a

temporary residence permit ?/
Est-ce qu’il (elle) demande

un permis de sejour 
temporaire?

Czy pozostaje na 
utrzymaniu 
cudzoziemca ?
(tak/nie)/ Is he/she 
a dependent of the 
foreigner? 
(yes/no)/ Est-ce 
que la personne 
dépend 
financièrement de 
l’étranger? (oui / 
non)

1.

2.

3.

4.

5

6.

IV. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Stay in the territory of the Republic of Poland / Séjour sur le territoire de la 
République de Pologne: 

a) poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / previous visits to the territory of the Republic of Poland / séjours precedents sur le 
territoire de la République de Pologne:

(okresy i podstawa pobytu) / (periods and grounds of the stay) / (périodes et base de séjour)

b) aktualny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / current stay in to the territory of the Republic of Poland / séjour actuel sur le territoire 
de la République de Pologne:

(tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

1. Czy przebywa Pan(i) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Are you staying in the 
territory of the Republic of Poland? / Êtes-vous sur le territoire de la République de 
Pologne ?

Tak / Yes / Oui Nie / No / Non

2.
What is the date of your last entry into the territory of the Republic of Poland? / Indiquez 
la daté de la dernière entrée sur le territoire de la République de Pologne?

/ /
rok / year/ année

     jour

3. W jakim celu? / What is the purpose
of your stay? / Dans quel but?

4. Na jakiej podstawie? / What are the grounds of your stay? / Sur quelle base?

(tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

ruchu bezwizowego / visa free traffic / circulation sans visa

wizy /visa /visa

Rodzaj wizy / Type of visa / Type de visa:

Seria / Series / Numer / Number /
Série:             Numéro:

Data wydania / Date of / / / /
issue / Date de délivrance: rok / year / année

day / jour date/ Date de validité:
rok / year / année

day / jour

Okres pobytu / Period of stay / Période de séjour
dni / days / jours

/ Issuing authority / Autorité de 
délivrance:
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zezwolenia na pobyt czasowy / temporary residence permit / permis de sejour temporaire

/ document entitling to entry and stay issued by 
other Schengen Member State / le document authorisant l`entrée ou le séjour delivré par un État membre de l`espace Schengen

Wydanego przez / Issued by / Délivrée par: 

                                        (nazwa organu) / (name of the authority) / (organe)
Data wydania / Date of / /
issue / Date de délivrance: rok / year/ année

     jour

Residence card or document entitling to entry and stay / Carte de séjour ou document authorisant l`entrée 
ou le séjour:

Seria / Series/ Numer / Number /
Série: Numéro:

Data wydania / Date of / / / /
issue / Date de délivrance: rok / year / année

jour
/ Exipry 

date / Date de validité:
rok / year / année

jour

Issuing authority / Autorité de 
délivrance:

ars 
(country, period of stay) / Voyages et séjours à l’étranger durant les 5 dernières années (pays, période de séjour):

Residence in another EU Member State for the period of at least 18 months on the basis of a residence document issued by that State with the “EU Blue 
Card” remark (country, period of stay, specific information on the document) / Résidence/Domicile dans un autre pays membre de l’UE pendant une période 
d’au moins 18 mois sur la base d’un titre de séjour émis par ce pays muni d’annotation „Carte bleue UE” (pays, durée du séjour et caractéristique du titre):

Country (name of
the country) / Pays (appellation du pays):

Okres pobytu / Period of stay / Période de séjour: ………………..……………

Seria / Series / Numer / Number /
Série: Numéro:

Data wydania / Date of / / / /
issue / Date de délivrance: rok / year / année

     jour
/ Exipry

date / Date de validité:
rok / year / année

jour

Issuing authority /
Autorité de délivrance:

VII. 

VIII. Informacja o ubezpieczeniu zdrowotnym / Information on medical insurance / L’information sur une assurance - maladie:



10

IX. Czy jest Pan(i) zatrzymany, umieszczony w

zastosowano wobec Pani(Pana) tymczasowe aresztowanie?/ Have you been held in custody, placed in a guarded centre or detention facility for 
foreigners, or has a preventive measure been applied against you in the form of prohibition to leave the country, or have you been deprived of liberty or 
temporarily detained?/ Êtes-vous détenu(e), placé(e) dans un centre surveillé ou dans un centre de détention pour étrangers, a-t-on appliqué contre vous une 
mesure préventive sous la forme d’une interdiction de quitter le pays, purgez-vous une peine privative de liberté ou étiez-vous placé(e) en détention 
provisoire?

in 
the territory of the Republic of Poland or abroad? / Avez-vous été condamné(e) par un tribunal sur le territoire de la République 
de Pologne ou à l’étranger?

te)

Tak / Yes / Oui

/ When, for what act, what was the sentence and whether it was executed? / Quand? 
Pour quel acte? Quel était le jugement? A-t-il été exécuté?

Nie / No / Non

he 
territory of the Republic of Poland or abroad? / Actuellement, faites-vous l’objet d’une procedure judiciaire ou d’une procédure 
pour un délit, sur le territoire de la République de Pologne ou à l’étranger?

appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

Tak / Yes / Oui

Jakie? / What? / Lesquelles?

Nie / No / Non

administracyjnych, w tym

resulting from court verdicts, administrative decisions and verdicts, such as alimonies in the territory of the Republic of
Poland or abroad? / Y a-t-

ger?

Tak / Yes / Oui

Jakie? / What? / Lesquelles?

Nie / No / Non

Attachments to the application / Annexes à la demande:
(à joindre par le demandeur)
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

dokumentu w celu 

I hereby declare that the data and information included in the application are true and that I am aware that the submission of the application or 
attachment of documents containing untrue personal data or false information as well as stating the untrue, concealing the truth, forging, processing 
document for the purpose of using as authentic one or using such document as an authentic one in the proceedings for granting the residence permit 
shall result in the refusal or cancellation of the permit.
I hereby declare that I am familiar with the contents of Article 233(1) and (6) of the Penal Code, which stipulates that whoever, in giving testimony 
which is to serve as evidence in court proceedings or other proceedings conducted on the basis of an Act, gives false testimony or conceals the truth 
shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years. This provision shall be applied accordingly to a person providing a false 
statement if a provision of an Act provides for the possibility of obtaining a statement under the threat of penal liability.

Je certifie que toutes les données et informations contenues dans la présente demande sont véridiques et que Je déclare être conscient que le dépôt 
d’une demande ou des documents en annexe contenant des coordonnées ou informations fausses, ainsi qu’une fausse déclaration lors de la procédure 
de la délivrance de l’autorisation de résidence pour une durée déterminée, la dissimulation des faits, falsification ou rectification d’un document dans 
le but de l’utiliser comme authentique ou l’utilisation d’un tel document comme authentique causera le refus ou l’annulation de l’autorisation.
Je certifie que je connais le contenu de l’art. 233 § 1 et 6 du Code pénal, selon lequel toute personne qui, lors d’une déposition destinée à être utilisée 
comme preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou autre procédure menée conformément à la loi, nie les faits ou dissimule la vérité, encourt 
une peine d’emprisonnement allant à trois ans. Cette disposition s’applique à la personne qui fait une fausse déclaration, si la loi prévoit la possibilité 
de recevoir une déposition soumise à l’obligation de sincérité sous peine de poursuites pénales.

Date and signature (name and surname) of the foreigner/ Date 
et signature (prénom et nom) de l’étranger:

/ /

rok / year / année month / mois day / 
jour

(podpis – – name and surname) / 
(signature – prénom et nom) 

E. ANNOTATIONS DE L’OFFICE
(à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Date, name, / /
surname, function and signature of the person receiving the application / Date, nom, prénom, fonction et signature de 
la personne qui reçoit la demande:

rok / year / année
day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)

foreigners for the purpose of 
issuing a residence card:/ La date du relevé d’empreintes digitales de l’étranger dans le but de délivrer un permis de séjour:       
               

/ /
rok / year / année

day / jour
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palców/ Information on fingers, the prints of which were placed in the residence card (tick as appropriate), or a reason for failure to take the fingerprints/
L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour (cochez la case), ou la cause de l’impossibilité de 
relever les empreintes digitales

Place for the receipt of the fee for temporary residence permit
Place pour certifier la redevance à permis de sejour temporaire

F. ANNOTATIONS DE L’OFFICE
/ (à remplir par l’organe qui examine la 

demande)

Numer systemowy osoby / System 
number of the individual / Numéro de la 
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de la
demande dans le système:

Date, name, / /
surname, position and signature of the individual handling the case / Date, nom, prénom, fonction et signature du 
fonctionnaire qui instruit le dossier

rok / year / année
day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type
de décision:

Data wydania decyzji / Date of issuing / /
the decision / Décision délivrée le: rok / year / année

mois

Numer decyzji / Decision number / Numéro
de la décision:

Permit validity / /
date / Autorisation valable jusqu’au: rok / year / année

mois

Date and signature of the individual collecting the decision / / /
Date et signature du destinataire de la décision : rok / year / année

day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)
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G. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE LA SIGNATURE

(podpis cudzoziemca)
(signature of the foreigner) / (signature de l’ étranger)

POUCZENIE / NOTES / INSTRUCTION

1)

All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unexamined. 
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne pas être 
instruite.

2)
The application should be completed eligibly, in printed letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D and G should be completed by the applicant.
Les parties A, B, C, D et G sont à remplir par le demandeur.

za wydanie karty pobytu / 
Place for confirmation that a fee for

issuance of a residence card has been paid / Place pour le reçu de la redevance à
titre de la délivrance de la carte de séjour

Wydana karta pobytu / Issued residence card / Carte de séjour délivrée:
Seria / Series / Numer / Number /
Série: Numéro:

Data wydania / Date of / / / /
Issue / Date de délivrance: rok / year / année

jour
Expiry 

date / Date de validité:
rok / year / année

day / jour

Issuing authority /
Autorité de délivrance :

Date and signature of the individual collecting the / /
residence card / Date et signature de la personne qui reçoit la carte de séjour: rok / year / année

day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)
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4)

Part C I is filled in by the foreigner applying for a temporary residence permit for the purpose of family 
reunification.
La Partie C I est remplie par l’étranger qui demande un permis de séjour temporaire dans le cadre du regroupement 
familial

5)

Part D I a, b, is filled in by the foreigner applying for a temporary residence and work permit, as well as temporary 
residence permit for the purposes of pursuing economic activity, if the foreigner at the same time performs work. 
Les Parties D I a, b, sont remplies par l’étranger qui demande un permis de séjour temporaire et un permis de travail 
et un permis de séjour temporaire autorisant l’exercice d’une activité commerciale, si l’étranger exerce en même 
temps un emploi.

6)
wysokich kwalifikacji.

Part D I a, b, c, VI is filled in by the foreigner applying for a temporary residence permit for the purposes of highly 
qualified employment. 
Les Parties D I a, b, c, VI sont remplies par l’étranger qui demande un permis de séjour temporaire autorisant 
l’exercice d’un métier qui exige des compétences de haut niveau.

7)
Part E, F should be completed by the authority reviewing the case.
La partie E, F est à remplir par l’organe qui instruit le dossier.

8) – – dla kobiety; w rubryce: „stan cywilny” 

wdowiec.
In Part A in the „sex” field „M” should be entered for a male and „K” for women; in „marital status” fields the 
following terms should be used: unmaried, married, divorced, widow, widower.
Dans la partie A, rubrique „sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état civil” –
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf.

9)
In Part G the signature should be within the box.
Dans la partie G, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.
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WZÓR 

WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA 

w dniu ………………………

do …………………………..

………………………………
(nazwa 

wniosek)

………………………………

Tekst w ramce o wymiarach szer. ok. 40 mm , wys.: ok. 50 mm



16

UZASADNIENIE

107 ust. 1 ustawy 
z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. z … poz. …

formularza wniosku 
o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, liczby fotografii 

tego wniosku, wzoru stempla 
oraz sposobu pobierania odcisków linii papilarnych w celu 

wydania karty pobytu i sposobu ich umieszczania w tej karcie.
regulowana w 

z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku 
o

(Dz. U. Nr 23, poz. 124).

W § 1 o zakres przedmiotowy uregulowania.

pobyt czasowy 
tego zezwolenia – w iku nr 2 do 

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wzór ten w oparciu 
o wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony 
i Administracji z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie 
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, 

przede wszystkim ze zmiany nazwy zezwolenia pobytowego z zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony na zezwolenie na pobyt czasowy oraz ze specyfiki nowych przepisów ustawy 
o cudzoziemcach przede wszystkim 
w
pracy w zawodzie wyma

. Wymienione y cudzoziemca nie tylko do pobytu na 
terytorium Polski, ale i do wykonywania pracy na ty nie 

. Przy s
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 

1
29 stycznia 2009

cudzoziemca (Dz. U. Nr 16, poz. 84). We wzorze formularza wniosku dane
cudzoziemca lub informacje wskazane w art. 13
tego zezwolenia, zgodnie z art. 106 ustawy.

ych osób 

o
m miejsca aktualnego pobytu zamieszczono 

miejsca zamierzonego pobytu na terytorium Polski. 
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aktualnego pobytu na terytorium Polski, zgodnie z regulacjami ustawy wniosek o udzielenie 

We wzorze formularza wniosku na stronach 3–5, D, pkt I, wprowadzono 
na pobyt, 

:

a)

umer, 
go

wykonywanie pracy cudzoziemcowi, tj. NIP, PESEL (dotyczy osób fizycznych), REGON, 

stanowisko, nr telefonu, faxu i e-mail, adres do 
korespondencji oraz

b) I
pracy, miejsce wykonywania pracy, podstawa prawna wykonywania pracy przez 
cudzoziemca, tj. rodzaj sto
pracy ma liczba godzin 
pracy w tygodniu, p
brutto lub stawki godzinowej brutto, ta akres podstawowych
stanowisku pracy, o

cudzoziemcowi wykonywanie pracy.

Ponadto na str. 5 D pkt I lit c 
kwalifikacji zawodowych posiadanych przez cudzoziemca do wykonywania pracy,
w tym rodzaju kwalifikacji oraz rodzaju dla celów 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wysokich kwalifikacji.

Na str. 7 D pkt VI przez 

ifikacji w przypadku zamieszkiwania przez niego 
w

kraju,
okres

informacyjnego ego z art. 18 ust. 4 dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 
25

, zgodnie z którym 

ecyzji wydanej 
w sprawie wydania Niebieskiej Karty przez to 
przekazywania Komisji Europejskiej m.in. cudzoziemców 

18 dyrektywy, przewidzianego w art. 20 ust. 2 
dyrektywy.

Rzeczypospolitej Polskiej 
nia na pobyt czasowy

pobyt czasowy.

z cudzoziemcem 
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w Polsce. pkt II 
o

zatrzymaniu cudzoziemca, 
umieszczeniu go w areszcie dla cudzoziemców, zakazie opuszczania 

9 ust. 1 pkt 6 i 7 
ustawy. 

W prowadzo

art. 233§ 1 i 6 Kodeksu karnego, zgodnie z art. 106

zezwolenia na zami

wprowadzono pole 
w cudzoziemca w celu wydania 

karty pobytu oraz 
o Ponadto projektowany wzór formularza 

na pobyt czasowy.
F

na pobyt czas
o udzielenie tego zezwolenia innych osób.

w przypadku, gdy na po
z

lub 
o zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania 
kwalifikacji.

na pobyt czasowy. Wzór ten odpowiada 

zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. W celu ujednolicenia praktyki o
wymiary tego stempla, ws jego tekst ma znajd

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.
Tak, j
po cztery fotografie osoby, której wniosek dotyczy.

ustawy.
W

od 
.

papilarnych od cudzoziemca
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wydania karty pobytu. Wskazano, 

linii p z dnia 
13
trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1–7 ) zmienionym 

i zamieszczonym w dokumencie pobytowym. 

techniczne do jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli krajów trzecich. Zgodnie 

skie swoim obywatelom zgodnie 
z

z wymogami unijnymi. Przy regulowaniu sposobu pobierania odcisków linii papilarnych od 
cudzoziemca
pobytu §
16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 152, poz. 1026).

sposób umieszczania odcisków linii papilarnych pobranych 
od cudzoziemca w karcie pobytu. Dane te wojewoda utrwala w wersji elektronicznej i przekazuje je 
do spersonalizowania karty pobytu w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu 
elektronicznego. W przypadku natomiast, gdy teletran

przekazywanych danych. W zakresie tym

przewidzianego w Konwencji Genewskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 99, poz. 835).

z dnia … ustawy o cudzoziemcach.

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

a nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji, 

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy , wzoru 
oraz sposobu pobierania odcisków linii papilarnych i ich 

umieszczania w karcie pobytu

1) cudzoziemców,
2)

a)
b) wojewodów,
c) ,
d)
e) organy Policji.

2.

1)
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
3)
4) Stowarzyszeniu Amnesty International, 
5) Polskiej Akcji Humanitarnej, 
6)
7) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, 
8)
9) Stowarzyszeniu „Emigrant” 
10) – Interkulturalni PL, 
11) Caritas Polska.

wojewodom.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o

3.
powoduje dodatkowych wydatków 

i
terytorialnego.

–
sfinansowania.

pobyt czasowy 
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ku do rubryk 
przewidzianych we wzorze formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas 

do Spraw Cudzoziemców.

ch z opracowaniem 
zezwolenia na pobyt czasowy 

do Spraw Cudzoziemców).

h

Natomiast dostosowanie wzoru 
karty pobytu na potrzeby zamieszczania w niej odcisków linii papi
z dniem 21 sierpnia 2011r., tj. dniem
i Administracji z dnia 16 maja 2011 r. go

(Dz. U. z 2011r., Nr 103, poz. 602).

4.

pozytywny
tym funkcjonowan

Opracowanie formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy m.in. z ustawowym wprowadzeniem tzw. jednolitej procedury udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy , która doty zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

kwalifikacji. pobyt czasowy 

w tym zakresie przyjmowania pracowników do wykonywania takiej pracy 
jest przewidziana przez przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE 
w sprawie procedury jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywa
i

343 z 23.12.2011 str. 1–9) oraz dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie 

.

20/06/KC



Projekt 

1)

z dnia 

dla cudzoziemca wymaganego do 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

Na podstawie art. 139 ustawy z dnia ………… r. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. ….

§ 1. dla cudzoziemca wymaganego do
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wy wynosi rocznie ……..

§ 2. r. 
w dla cudzoziemca wymaganego do 
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy 

§ 3. Rozpor ………………………..

MINISTER

W porozumieniu:

MINISTER

1) –
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UZASADNIENIE

139 ustawy z dnia ……………… r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….)
spraw pracy minimalnego wynagrodzenia dla 
cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania 

.
z

dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
w

kwalifikacji (Dz. U. L 155 z 18.6.2009, str. 17).
Zgodnie z o cudzoziemcach w

zezwolenia na pobyt czasowy pracy w zawodzie 

cem 

w
w przepisach wydanych na podstawie art. …..

na takim poziomie, aby

grudnia 1998 r. 
o U. z 2009 r. Nr 153, 
poz.

z dnia …… r. dowej 
w 20… brutto w gospodarce narodowej w 20….
….. .

minimalnego wynagrodzenia dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia zezwolenia na 
pobyt czasowy
wynosi rocznie …………

to …………….

Projekt 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
w sprawie 

wysok
zezwolenia na pobyt czasowy
wysokich kwalifikacji

1) cudzoziemców;
2)

a)
b) wojewodów.

2. konsultacji

1)
2)
3) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
4)
5)
6)
7) Stowarzyszeniu Amnesty International, 
8) Polskiej Akcji Humanitarnej, 
9)
10) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, 
11)
12) Stowarzyszeniu „Emigrant” 
13) - Interkulturalni PL, 
14) Caritas Polska,
15) Fundacji Panoptykon,
16) Fundacji Ocalenie,
17) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic,
18)

1) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, 
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,
3)
4) Prokuratorowi Generalnemu,
5)
6)
7) wojewodom.

z dnia 7 lipca 2005 r. 
o
zm.) umieszczony Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

Dodatkowo projekt zostanie opubliko
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3.

terytorialnego.

4.

5. Wp

i
regionalny.

14/06/BS



Projekt 

MINISTRA 1)

z dnia

lub o kontynuowaniu przez niego studiów

Na podstawie art. 147 ust. 1 ustawy z dnia … … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

§ 1.
lub o kontynuowaniu przez niego studiów

§ 2.
2006 r. 
na studia (Dz. U. Nr 200, poz. 1475).

§ 3.

MINISTER
NAUKI I SZKOLNICTWA GO

W POROZUMIENIU

MINISTER

______________________
1) –

63, poz. 324).
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Ministra 
z dnia ….. …… (poz. …)

WZÓR
...................................................... .........................................

......................................................

......................................................

......................................................

/ o kontynuowaniu przez cudzoziemca studiów**

...............................................................................................

urodzony(a) dnia ................................................... w .....................................................................................
(data urodzenia)                                                    (miejsce urodzenia) 

p (a) obywatelstwo ...........................................................................................................................
(nazwa p

obywatelem)

z (a) (a)/kontynuuje ** na .................................................................................................
(forma i rodzaj studiów*  oraz  rok lub 

semestr studiów) 

na kierunku/na studiach
ych**...............................................................................................

(nazwa kierunku studiów lub studiów 
)

w .......................................................................................................................................................................

w okresie od dnia .................................................... do dnia ...........................................................................
(przewidywany czas trwania studiów, na które 

zakwalifikowany lub które kontynuuje)

Cudzoziemiec rozpocznie/kontynuuje** :
- jako stypendysta strony polskiej,
- ,
- ,
-
-
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od dnia .................................................. . 

..................................................................
(podpis kierownika 

lub osoby  przez  niego 

________________
- 13 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. 

Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 
708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, 
poz. 1238 i 1240 i Nr 180, poz. 1280, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, z 2009 r. Nr 68, poz. 584, Nr 157, poz. 
1241, Nr 161, poz. 1278, i Nr 202, poz. 1553, z 2010 r. Nr 57, poz. 359, Nr 75, poz. 471, Nr 96, poz. 620 i 
Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 84, poz. 455 i Nr 112, poz. 654.
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UZASADNIENIE

R e … ustawy z dnia … … 
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr poz. …). 

drodze 

o kontynuowaniu przez niego studiów.

dokume
kwesti legal pobytu w Polsce. 
udzielania wiz oraz w przypadku cudzoziemca 

cudzoziemiec musi 

okazanie z
.

Nauki 
i

… ustawy 
o cudzoziemcach, 
… W projektowanym 

dotychczas aktu prawnego w tej sprawie. 

Ministra Nauki i Szkolnictwa 

tacyjnych 
i , w projektowanym 
wprowadzenia istotnych zmian. 

uczestnik studiów doktoranckich lub 
.

e studia 
e zamiast po zgodnie 

z
z zarówno na kierunku studiów, jak i w ramach studiów 

z

. Nie zachodzi 

Projekt a zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, zgodnie z art. 5 

poz. 1414). 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty,
Nauki i 

lub o kontynuowaniu przez 
niego studiów 

1) cudzoziemców;
2) nie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz instytuty 

badawcze);
3)

a)
b)
c) wojewodów,
d) ranicznej,
e) organy Policji,
f)

2.
W projekt 

Centrum Legislacji, 
Szefowi . Natomiast w

:
1)
2) Prezydium Polskiej Akademii Nauk; 
3) Instytutów Badawczych; 
4)

internetowej Ministerstwa Nauki i
2005 1414 oraz z 2009 r. 
Nr 42, poz. 337). 

3.
h dla 

w

4.

5.

tym 

6.

15/06/BS



Projekt

RADY MINISTRÓW

z dnia

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej studia 
na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu 

oraz dokumentów, które 

Na podstawie art. 151 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1.
1) kosztów utrzymania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu, który przybywa lub przebywa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu stacjonarnych 
studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 
magisterskich albo studiów
z
polskim,
przez , zwany dalej 
„cudzoziemcem”;

2)
o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

§ 2. 1. Cudzoziemiec powinien 

1)
2)
–

2.

pobytu:
1)
2)
–



2

§ 3. 1. Cudzoziemiec

1)
2)
3)
–

2. Cudzoziemiec, który

w

1)
2) a trzeciego;
3)
–

§ 4. 1.
utrzymania na terytorium 

w
1)
2)

3)
-

4)
stypendium przez podmiot krajowy lub zagraniczny.

2.

- em wniosku 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 5.

Bank Polski w ostatnim dniu roboczym 
zezwolenia na pobyt czasowy.



3

§ 6. 1)

PREZES RADY MINISTRÓW

1)

16 grudnia 2009

222, poz. 1766), które traci
podstawie art. 151 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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UZASADNIENIE

151

studia w Polsce, na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej

004 r. o
(Dz. U. z 2013 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 i poz. 1548).

Problematyka ta aktualnie jest 
i sprawie minimalnych kwot, jakie powinni 

naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu 

Nr 222, poz. 1766).
ów,

którzy przybywa lub przebywaj nauki na 
stacjonarnych studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich 

nauki na tych studiach

Unii Europejskiej.

est to
najmniej”.

przez 

styp

ki finansowe na pokrycie kosztów powrotu cudzoziemca wraz 
z

W § 4 p



5

lub na tranzyt. 
na kilka 

zasadniczych zmian w
nowej ustawy o cudzoziemcach. N w przede wszystkim ww. ustawa 

Rad Ministrów
w tytule projektowan

u w ustawie o cudzoziemcach osobnej 
podstawy prawnej do wydania 
w stosunku do cudzoziemców lub kontynu na stacjonarnych 
studiach pierwszego i drugiego stopnia lub jednolitych studiach magisterskich albo studiach 

oraz ich ych na ich utrzymaniu.

Dla porównania, aktualnie u rodków
finansowych mianowicie
cudzoziemców:

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz 
art. 1 ust. 2 lit. 

z 15.06.2002, str. 1– „naukowiec”

taki zabieg legislacyjny przewidziany w projektowanym 
projektowanego 

aktu w stosunku do aktu go 

zasadniczo bez zmian w
.

§ 6 ….

ra przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).



6

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1) cudzoziemców,
2)

a)
b) wojewodów,
c)
d)
e) organy Policji.

2. przeprowadzenia konsultacji

z art.
prawa (Dz.
w
Proces Legislacyjny oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

3. finansów publicznych

z – w konsekwencji nie

4.
w

5.

regionalny.

13-06-dg



Projekt

RADY MINISTRÓW
z dnia

badania naukowe lub prace rozwojowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu 

Na podstawie art. 158 ust. 1 ustawy z dnia ……….……. o cudzoziemcach (Dz. U.
poz. …)

§ 1.
1) minimalne

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu, który przybywa lub przebywa na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu 
rozwojowych, zwany dalej „cudzoziemcem”;

2)
o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

§ 2. 1.
utrzymania na terytorium 

1)
2)
-

2.

pobytu:
1)
2)
-

§ 3. 1.
pokrycie 

1)
2)
3)
-



2

2.
wraz 

w
R
1)
2)
3) wa trzeciego
-

§ 4. 1. a

Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu w 2 i §
w :
1)
2)

3)
-

4)
stypendium przez podmiot krajowy lub zagraniczny.

2. st.

-
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 5.

zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 6. ……………….1)

PREZES RADY MINISTRÓW

1)

16 grudnia 2009

222, poz. 1766), które traci
podstawie art. 158 ustawy z dnia ……………… o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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UZASADNIENIE

158

na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu 

prawem.
zymania na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej cudzoziemca oraz jego rodziny,
utrzymaniu,
12 marca 2004 r. o 13 r. poz. 182 oraz z 2012 r. poz. 1544 
i poz. 1548).

Problematyka ta aktualnie 
i sprawie minimalnych kwot, jakie powinni 

naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu 
(Dz. U. 

Nr 222, poz. 1766).
Projektowane rozporz dzenie zastosowanie wobec cudzoziemca, który 

przybywa lub przebywa w Polsce w celu prowadzenia na terytorium Rzeczypospolitej 

P terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sfinansowanie powrotu,

dolna granica , na co wskazuje te sfor e „co 
najmniej”.

, która jest wymagana od cudzoziemca , przez 
kwoty 

stypendium przyznawanej na utrzymanie cudzoziemca. 
Dodatkowo, c
dodatkowo jego utrzymania.

wraz 
z do kraju pochodzenia, brano pod 

one

W § 4 p katalog dokumentów, które
w celu potwierdzenia ci

lub na tranzyt. 
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kilka 

o
ie Rada 

Ministrów. 

lub 
prace rozwojowe .

cudzoziemców:

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

realizacji 

oraz 

Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. u

z 15.06.2002, str. 1- „naukowiec”
ektu 

zasadniczo bez zmian w

§ 6 ………….

notyfikacji, zgodnie
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Projekt 
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1) cudzoziemców,
2)

a)
b) wojewodów,
c)
d)
e) organy Policji.

2.

z art.
prawa (Dz.
w Biuletynie Informacji 
Proces Legislacyjny oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

3.

z – w
ania. 

4.
w

5.

regionalny.

16/06/BS



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie domniemanie

Na podstawie art. 176 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

co 

§ 1. 1. domniemanie

o

§ 2. .

MINISTER

1) – na podstawie 
§



2

z dnia ... (poz. ...)

WZÓR 

Na podstawie art. 171 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz

domniemanie

Pan/Pani ………………………………………………………………………………..………

Urodzony/a  …………………………….. w  ………………………………………………….

j art. 115 § 22 Kodeksu karnego.

…

………………………..

…………………………………..
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UZASADNIENIE

nych, zawartego w art. 176 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. 
poz. …), do wydania
domniemanie

domniemanie

sprawie o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego.
wydania, a w przypadku 

. Przez ten okres 

pobytu pozwoli cudzoziemcowi na ,

esie przedmiotowych 

……………………..
Pr

notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach 
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
w sprawie wzoru 

domniemanie

1) cudzoziemców;
2) organy:

a) prokuratorów,
b)
c) wojewodów,
d)
e) organy Policji.

2.
.

1)
2) owieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ,
3) Stowarzyszeniu Amnesty International, 
4) Polskiej Akcji Humanitarnej, 
5)
6) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, 
7)
8) Fundacji „La Strada”,
9) Stowarzyszeniu „Emigrant”,
10) – Interkulturalni PL, 
11) Caritas Polska,
12) Fundacji Panoptykon,
13) Fundacji Ocalenie,
14) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic,
15) rzy Centrum Komunikacji 

1) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych,
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,
3) Pierwszemu Prezesowi ,
4) Prokuratorowi Generalnemu,
5) wojewodom.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o U. Nr 169, poz. 1414,
z zm.) umieszczony Biuletynie Informacji Publicznej 
na s



5

.

3. ety 

4. spodarki i
w

zwój 
regionalny.

21/06/KC



Projekt

RADY MINISTRÓW
z dnia 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na pokrycie kosztów utrzymania i powrotu 

oraz dokumentów, które 

Na podstawie art. 195 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

§ 1.
1) kosztów utrzymania 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu, który przybywa lub przebywa na 
, zwany dalej 

„cudzoziemcem”;
2)

o których mowa w pkt 1, zgodnie z prawem.

§ 2. 1.

pobytu:
1)
2)
–

2.
wraz z 

pobytu:
1)
2)
–

§ 3. 1.

1)
2)
3)



2

–
2.

w

1)
2)
3)
–

§ 4. 1. Dokumentami, które a

2 i §
w :
1)
2)

3)
-

4) dokument
stypendium przez podmiot krajowy lub zagraniczny.

2.

-
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 5.
finansowych w walucie obcej sto

zezwolenia na pobyt czasowy.

§ 6. …1)

PREZES RADY MINISTRÓW

1)

16 grudnia 2009

222, poz. 1766),
podstawie art. 195 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).



3

UZASADNIENIE

Projekt w art. 195 
ustawy z dnia …

jaki
w Polsce na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium 

zgodnie z

ie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o

i sprawie minimalnych kwot, jakie powinni 

naukowe na pokrycie kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu 

Nr 222, poz. 1766).

.
na terytorium 

najmniej”.
która jest wymagana od cudzoziemca , przez 

na utrzymanie cudzoziemca. 
Dodatkowo
dodatkowo jego utrzymania.

rodki finansowe na pokrycie kosztów powrotu cudzoziemca wraz
z

W § 4 p

lub na tranzyt. 



4

zasadniczy
nowej ustawy o cudzoziemcach. N w przede wszystkim ww. ustawa 

Rad Ministrów
w tytule projektowan

podstawy prawnej do wydania 
w stosunku do cudzoziemców lub kontynu oraz ich 

ych na ich utrzymaniu
w

Dla porównania, aktualnie rodków
finansowych
cudzoziemców:

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

oraz 
art. 1 ust. 2 lit. 

z 15.06.2002, str. 1– „naukowiec”

legislacyjny przewidziany w projektowanym 

zasadniczo bez zmian w
.

§ 6 ….

przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.



5

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1) cudzoziemców,
2)

a)
b) wojewodów,
c)
d)
e) organy Policji.

2. przeprowadzenia konsultacji

z art.
prawa (Dz.
w
Proces Legislacyjny oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

3. finansów publicznych

z – w

4.
w

5.

regionalny.

14-06-dg



Projekt 

1)

z dnia 

w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na , fotografii 
oraz sposobu 

pobierania odcisków linii papilarnych i ich umieszczania w karcie pobytu 

Na podstawie art. 205 ust. 1 ustawy z dnia ………. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

§ 1.

1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt ;

2)

wniosku, o którym mowa w pkt 1;

3) , o którym mowa w pkt 1;

4) sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu i ich umieszczania 

w tej karcie.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia 

2. Wzór ste cudzoziemcowi zezwolenia 

na pobyt 

§ 3. otografie osoby, której

wniosek dotyczy, nieuszkodzone

twarz od 

1) – s § 1 ust. 2 
8 listopada 2011

48, poz. 1491).
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– 80 % fotografii; 

fotog

§ 4. 1. Od cudzoziemca 
w celu wydania karty pobytu o

2
z tych palców, o
albo pary kciuków.

3

2.

§ 5.

i przekazuje je do spersonalizowania karty pobytu.

drodze teletransmisji danych, 

w formie dokumentu elektronicznego.

§ 6. z dniem ……………………….

MINISTER
SPRAW 
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z dnia ... (poz. ...)

WZÓR
WNIOSEK

..............................................................................................
..................................................................... / /

/
(stamp of the authority receiving the application) / (cachet de 

l’autorité qui reçoit la demande)

      rok / year / année
jour

                                                                                                   
                                                                                       (place and date of submission of the application) /
                                                                                                  (lieu et date du dépôt de la demande)                        

zamieszczonym na stronie 10 
Prior to filing in the application please read the instruction with the notes on page 10 

Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page  10

Wniosek
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

Fotografia
Photo / Photo

       (35 x 45 mm)

WNIOSEK

APPLICATION FOR THE PERMANENT RESIDENCE PERMIT 
APPLICATION POUR PERMIS DE RÉSIDENCE PERMANENTE

Do / to / à ..................................................................................................................................
                                                          
                               (name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l’autorité où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNÉES 
DE L’ÉTRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /
    Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de
     famille:

4 (imiona) / Name (names) / Prénom
     (prénoms):

5 Father’s name / Prénom du père:

/ Mother’s name/ Prénom de la
    mère:

7. Nazwisko rodowe matki / Mother’s maiden
     name / Nom de famille de la mere

8. Data urodzenia / Date of birth / Date de / / / Sex / Sexe:
    naissance: rok / year / année day /

        jour
10. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
      naissance:

) /
       Country of birth  (name of the country) / Pays
       de naissance (appellation du pays):
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/ Nationality / Origine:

13. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

14. Stan cywilny / Marital status / État civil:

/ Education / Niveau d’études:

16. Zawód wykonywany / Practised profession /
       Profession exercée:

17. Rysopis / Description / Signalement:

     Wzrost / Height / Taille: cm

     Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux:

     Znaki szczególne / Special marks / Signes 
particuliers:

) / PESEL number (if 
granted) / Numéro PESEL (si attribué)

19. Numer telefonu do 
kontaktu 
     (niewymagane) / 
Contact phone Number (not
      required) / Numéro de 
téléphone pour le contact 
      (facultatif)

      

B.

Seria / Series/ Numer / Number / 
Série:                                    Numéro:

Data wydania / Date of / / / /
issue / Délivré le: rok / year / année day/

jour
/ Expiry   

date / Expire le:
rok/ year / année day/

jour

/ Issuing authority / 
Délivré par:

Liczba wpisanych osób / Number of 
          persons entered into the travel document / 
          Nombre de personnes inscrites:

C. MIEJSCE POBYTU / PLACE OF RESIDENCE / LIEU DE SÉJOUR 

Miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Place of residence on the territory of
the Republic of Poland / Lieu de séjour sur le territoire de la République de Pologne

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3 / City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / Numéro 6. Numer mieszkania / 
    du bâtiment:     Apartment Number / Numéro

    d’appartement:
7. Kod pocztowy / Postal code / Code postal: –
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D. UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION 
DE LA DEMANDE

I. Umotywowanie wniosku / Rationale of the application / Motivation de la demande:

II. Dane 

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2 / Name (names) / Prénom
     (prénoms):

3. Data urodzenia / Date of birth / Date de / / / Sex / Sexe:
    naissance: rok / year / année day /

        jour
5. Obywatelstwo/ Citizenship / Nationalité:

6. Miejsce zamieszkania/ Place of 
residence/Domicile:

/ City / Localité:

Ulica / Street / Rue:

Numer domu / House Number / Numéro Numer mieszkania / 
du bâtiment:     Apartment Number / Numéro

    d’appartement:
Kod pocztowy / Postal code / Code postal: –

) /
Country (name of the country) / Pays (appellation 
du pays):

III. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Stay on the territory of the Republic of Poland / Séjour sur le territoire de 
la République de Pologne:

a) poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / previous stays on the territory of the Republic of Poland / séjours précédents 
sur le territoire de la République de Pologne:

(okresy i podstawa pobytu) / (periods and basis of stay) / (périodes et base de séjour)
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b) aktualny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / current stay on the territory of the Republic of Poland/ séjour actuel sur le 
territoire de la République de Pologne:

         (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

1. Czy przebywa Pan(i) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Are you staying on the 
territory of the Republic of Poland?/ Êtes-vous sur le territoire de la République de 

Tak / Yes / Oui Nie / No / Non

Pologne?

is the date of your last entry into the territory of the Republic of Poland? / Indiquez la daté de la 
dernière entrée sur le territoire de la République de Pologne?

/ /

rok / year / année day / jour

3. W jakim celu? /  What is the purpose of
your stay? / Dans quel but?

4. Na jakiej podstawie? / What is basis of your stay? / Sur quelle base?

    (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

1) ruchu bezwizowego / visa free traffic / circulation sans visa

2) wizy / visa / visa

Typ wizy / Type of visa / Type de visa:

Seria / Series / Série: Numer / Number/
                                                 Numéro:

Data wydania / Date of / /       / /
issue / Délivré le: rok / year / année day 

/ jour
      Expiry            rok / year / année
       date / Expire le:           

day / 
jour

Okres pobytu / Period of stay / Période de dni / days / jours
séjour:

/ Issuing authority / Délivré par:

3) zezwolenia na pobyt czasowy/ temporary residence permit/ / permis de sejour temporaire

4) / the refugee status, the subsidiary protection, the 
permit for stay for humanitarian reasons / statut de réfugié, protection subsidiaire, permis de séjour pour des raisons humanitaires

5) zgody na pobyt tolerowany / the permit for tolerated stay / permis de séjour toléré

6)                 azylu/ asylum/ asile
7)                   ay issued 
by other Schengen Member State / le document authorisant 1'entrée ou le séjour délivré par un État membre de l'espace Schengen

Decyzja wydana przez / The decision issued 
by / La décision délivrée par:

(nazwa organu) / (name of the authority) /  (dénomination de l’autorité)

Data wydania / Date of / /
issue / Délivré le: rok / year / année day 

/ jour
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Karta pobytu lub dokument 
Residence card or document entitling to entry and stay / Carte de
séjour ou document authorisant rentrée ou le séjour:

Seria / Series / Numer / Number /
Série:

Data wydania / Date of 

Numéro:

/ / / /
issue / Délivré le: rok / year / année day 

/ jour
/ Expiry date 

/ Expire le:
rok / year / année

/ jour

/ Issuing authority / Délivré 
par:

years (country, period of stay) / Voyages et séjours à l’étranger durant les 5 dernières années (pays, période de séjour):

The command of Polish language proven by a document/ La connaissance 
de la langue polonaise confirmée par un document

VI. Czy jest Pan(i) zatrzymany, umieszczony w

o wobec Pani(Pana) tymczasowe aresztowanie?/ Have you been held in custody, placed in a 
guarded centre or detention facility for foreigners, or has a preventive measure been applied against you in the form of prohibition to leave the 
country, or have you been deprived of liberty or temporarily detained?/ Êtes-vous détenu(e), placé(e) dans un centre surveillé ou dans un centre de 
détention pour étrangers, a-t-on appliqué contre vous une mesure préventive sous la forme d’une interdiction de quitter le pays, purgez-vous une 
peine privative de liberté ou étiez-vous placé(e) en détention provisoire?

VII. Have you been by the courts 
in the territory of the Republic of Poland or abroad? / Avez-vous été condamné(e) par un tribunal sur le territoire de la République de Pologne 
ou à l’étranger?         
          (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

Tak / Yes / Oui

When, for what act, what was the sentence and whether it was executed? / Quand? Pour quel 
acte? Quel était le jugement? A-t-il été exécuté?

Nie / No / Non

VIII.
against you in the 

territory of the Republic of Poland or abroad? / Actuellement, faites-vous l’objet d’une procedure judiciaire ou d’une procédure 
pour un délit, sur le territoire de la République de Pologne ou à l’étranger?          
           (
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Tak / Yes / Oui

Jakie? / What? / Lesquelles?

Nie / No / Non

to the state treasury? / Est-ce que vous vous acquittez des obligations déclaratives et contributives fiscales envers le budget 
d’État?

Tak / Yes/ Oui

Nie / No / Non

Annexes to the application / Annexes à la demande:
(attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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ienie, przerobienie 

do osoby

I hereby declare that the data and information included in the application are true and that I am aware that the submission of the 
application or attachment of documents containing untrue personal data or false information as well as stating the untrue, 
concealing the truth, forging, processing document for the purpose of using as authentic one or using such a document as an 
authentic one in the proceedings for granting permanent residence permit shall result in the refusal or cancellation of the permit.
I hereby declare that I am familiar with the contents of Article 233(1) and (6) of the Penal Code, which stipulates that whoever, in 
giving testimony which is to serve as evidence in court proceedings or other proceedings conducted on the basis of an Act, gives false 
testimony or conceals the truth shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years. This provision shall be 
applied accordingly to a person providing a false statement if a provision of an Act provides for the possibility of obtaining a 
statement under the threat of penal liability.

Je certifie que toutes les données et informations contenues dans la présente demande sont véridiques et que je déclare être conscient 
que le dépôt d’une demande ou des documents en annexe contenant des coordonnées ou informations fausses, ainsi qu’une fausse 
déclaration lors de la procédure de la délivrance du permis de residence permanente, la dissimulation des faits, falsification ou 
rectification d’un document dans le but de l’utiliser comme authentique ou l’utilisation d’un tel document comme authentique 
causera le refus ou l’annulation de l’autorisation. 
Je certifie que je connais le contenu de l’art. 233 § 1 et 6 du Code pénal, selon lequel toute personne qui, lors d’une déposition 
destinée à être utilisée comme preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou autre procédure menée conformément à la loi, nie 
les faits ou dissimule la vérité, encourt une peine d’emprisonnement allant à trois ans. Cette disposition s’applique à la personne qui 
fait une fausse déclaration, si la loi prévoit la possibilité de recevoir une déposition soumise à l’obligation de sincérité sous peine de 
poursuites pénales.

Data
/ Date et signature de l’ étranger (prénom et nom)

/ /

rok / year / année
day / jour

(podpis) – – name and 
surname / (signature) - prénom et nom

E. OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L’OFFICE
/ (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Date, name, / /
surname, function and signature of the person receiving the application / Date, nom, prénom, fonction et signature de 
la personne qui reçoit la demande:

rok / year / année
day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)

pobytu: :/ Date of taking the fingerprints from foreigners for the 
purpose of issuing a residence card:/ La date du relevé d’empreintes digitales de l’étranger dans le but de délivrer un permis de séjour:       
               

/ /
rok / year / année

day / jour

palców/ Information on fingers, the prints of which were placed in the residence card (tick as appropriate), or a reason for failure to take the fingerprints/ 
L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour (cochez la case), ou la cause de l’impossibilité de 
relever les empreintes digitales
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Place for the receipt of the fee for permanent residence permit
Place pour certifier la redevance à permis de residence permanente

F. ANNOTATIONS DE L’OFFICE
application) / (à remplir par l’organe qui examine la 

demande)

Numer systemowy osoby / System
number of a person / Numéro de la 
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System
number of the application / Numéro de la 
demande dans le système:

Date, name, / /
surname, function and signature of the person handling the case / Date, nom, prénom, fonction et signature du 
fonctionnaire qui instruit le dossier: 

rok / year / année
day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type
de décision:

Data wydania decyzji / Date of issuing / /
the decision / Délivrée le: rok / year / année

Numer decyzji / Decision number / Numéro
de la décision:

Date and signature of the person collecting the decision / / /
Date et signature de la personne qui reçoit la décision: rok / year / année

day / jour
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G. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE LA SIGNATURE

(podpis cudzoziemca)
(signature of the foreigner) / (signature de l’ étranger)

(podpis) / (signature) / (signature)

Place for confirmation that a fee for issuance of a residence card has been paid / Place pour le reçu de 
la redevance à titre de la délivrance de la carte de séjour

Wydana karta pobytu / Issued residence card / Carte de séjour délivrée:

Seria / Series Numer / Number / 
/ Série: Numéro:

Data wydania / / / / /
Date of issue / Délivré le: rok / year / année  

day / jour
Expiry  

date / Expire le:
rok / year / année

day / jour

Issuing authority / Délivré
par:

/ Date and signature of the person collecting the residence / /
card / Date et signature de la personne qui reçoit la carte de séjour: rok / year / année

day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)

All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unexamined. 
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne 
pas être instruite.

2)
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être remplie lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D and G should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et G sont à remplir par le demandeur.

4)
Part E and F should be filled in by the authority examining the case.
La partie E et F est à remplir par l’organe qui instruit le dossier.

5) – – dla kobiety; w rubryce: „stan 

wdowa, wdowiec.
In part A in the „sex” field „M” should be entered for a male and „K” for women; in „marital status” fields 
the following terms should be used: unmarried, married, divorced, widow, widower.
Dans la partie A, rubrique „sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état 
civil”, utilisez une des formulations suivantes: célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf.

6)
In Part G the signature may not exceed the box.
Dans la partie G, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.

7) cudzoziemca urodzonego na terytorium 

w Rzeczypospolitej Polskiej lub rozumieniu 
art. 115 § 22 Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 5 ustawy o 
cudzoziemcach.
Part D, V is not filled in for a minor foreigner born on the territory of the Republic of Poland, a foreigner 
below 16 years of age and a foreigner, who obtained asylum in the Republic of Poland or who is a victim of 
human trafficking within the meaning of Art. 115 § 22 of the Criminal Code referred to in Art. 
Paragraph 196. 1 point 5 of the Foreigners Act.
Les Parties D, V ne sont pas remplies dans le cas d’un étranger mineur né sur le territoire de la République de 
Pologne, d’un étranger de moins de 16 ans et d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en République de 
Pologne ou qui est victime de la traite des êtres humains au sens de l'art. 115 § 22 du Code pénal visé à 
l'art. Paragraphe 196. 1 point 5 de la loi sur les étrangers.



13

WZÓR

WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA 

w dniu ………………………
do …………………………..
………………………………

wniosek)

………………………………

                                                  Tekst w ramce o wymiarach szer. ok. 40 mm, wys.: ok. 50 mm
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UZASADNIENIE

art. 205 ust. 1 ustawy 
z dnia ………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

o udzielenie zezwolenia na pobyt , liczby fotografii
tego wniosku, wz

wniosku oraz sposobu pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu i sposobu 
ich umieszczania w tej karcie.

We z dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy wniosków 
o

(Dz. U. Nr 23, poz. 125).
W § 1 o zakres przedmiotowy uregulowania.

zostanie
tego zezwolenia – w

wniosku o udzielenie zezwolenia .

zezwolenia na pobyt , zgodnie z art. 204 ustawy. Wzór ten gotowany w oparciu 
o

dnia 19 stycznia 2011 r. w sprawie 
wzorów formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia 

,
ze zmiany nazwy zezwolenia pobytowego z zezwolenia na 

yfiki nowych przepisów ustawy 
o cudzoziemcach.

cudzoziemcowi. Zrezygnowano

wnioskiem innych osób wpis
o zezwolenie cudzoziemca. Projektowane przepisy

. Ponadto 
zrezygnowano z rubry ,

do
.

o jego 
obywatelstwie

któremu udzielono azylu w Rzeczpospolitej Polskiej.

potwierdzonej dokumentem.
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o
cudzoziemców, zakazie opuszczania przez niego kr

97 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. 
cego 

233§ 1 i 6 Kodeksu karnego, zgodnie z art. 204

r podpisu zamieszcza cudzoziemiec. 

ustawy wniosek o udzielenia zezwolenia na 
pobyt 
formularza wp

.

tego zezwolenia innych osób.

polski cudzoziemca urodzonego na terytorium 

w Rzeczypospolitej Polskiej, art. 115 § 22 Kodeksu 
karnego, o którym mowa w art. 196 ust. 1 pkt 5 ustawy, 

.

. Wzór ten odpowiada 
nie 

i
fotografii . Tak, jak dotychczas 

fotografie osoby, której wniosek dotyczy. 
o

h

linii papilarnych od cudzoziemca
wydania karty pobytu.

gdy odciski linii papilarn
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Projektowane w ty

z dnia 
13
trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1-7

ych 

techniczne do jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli krajów trzecich. Zgodnie 
specyfikacje tech

e swoim obywatelom zgodnie 
z

z wymogami unijnymi. Przy regulowaniu sposobu pobierania odcisków linii papilarnych od 
, w celu wydania karty pobytu 
znych i Administracji z dnia 

16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010r., Nr 152, poz. 1026).
W § 5

pobranych od cudzoziemca w karcie pobytu. Dane te wojewoda utrwala w wersji elektronicznej 
i przekazuje je do spersonalizowania karty pobytu w drodze teletransmisji danych, w formie 

W zakresie tym

35).

…
e do wydania tego 

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 
(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

organom Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

wniosku o udzielenie zezwolenia na , wzoru stempla 
oraz sposobu pobierania odcisków linii papilarnych i ich 

umieszczania w karcie pobytu

1) cudzoziemców,
2)

a)
b) wojewodów,
c) udzoziemców,
d)
e) organy Policji.

2.

1)
2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 
3)
4) Stowarzyszeniu Amnesty International, 
5) Polskiej Akcji Humanitarnej, 
6) a, 
7) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, 
8)
9) Stowarzyszeniu „Emigrant” 
10) - Interkulturalni PL, 
11)Caritas Polska.

wojewodom.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o

etynie Informacji Publicznej na stronie 

3. nych
powoduje dodatkowych wydatków 

i
terytorialnego.

–
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przewidzianych we wzorze formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na 

Cudzoziemców.

wzoru stempla p

Spraw Cudzoziemców).

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu ich 

karty pobytu na potrzeby zamieszczania w niej odcisków linii papilarn
z dniem 

w karty 

ych do wniosku (Dz. U. z 2011r. Nr 103, poz. 602).

4. tym 

17/06/BS



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
erminowego Unii Europejskiej, u, wzoru stempla 

u oraz sposobu pobierania odcisków linii papilarnych 
i ich umieszczania w karcie pobytu

Na podstawie art. 223 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….

§ 1.
1) wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt rezydenta 

Unii Europejskiej;

2)
wniosku, o którym mowa w punkcie 1;

3) wzór stempla potw ego wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 
Unii Europejskiej;

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

umieszczania w tej karcie.

§ 2. 1. Wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
Unii Europejskiej 1

2. Wzór wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 
Unii Europejskiej 2 do

.

§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1, oby, której
wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 

1) – sp
ust. 2 a Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. 

248, poz. 1481).
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–80 % 

§ 4. 1. Od cudzoziemca 
w celu wydania karty pobytu odciski linii 

pobierania odcisków linii papilarnych.

2
z tych 
serdecznych albo pary kciuków.

3

2.

§ 5. 1. Wojewoda utrwala w wersji elektron
pobytu i przekazuje je do spersonalizowania karty pobytu.

w formie dokumentu elektronicznego.

3. W przypadku gdy teletransm

§ 6. .

MINISTER
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z dnia ... (poz. …)

.......................................................................................

.................................................................................. / /

(stamp of the authority receiving the application) / (cachet de
l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année
/

jour

(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

pouczeniem
zamieszczonym na stronie 11

Prior to filing in the application please read the instruction with the notes on page 11
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 11

The application should be filled in Polish language

Fotografia
Photo / Photo
(35 x 45 mm)

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA

APPLICATION FOR THE RESIDENCE PERMIT FOR THE LONG-TERM RESIDENT OF THE
EUROPEAN UNION

DEMANDE D'AUTORISATION DE SÉJOUR DE RÉSIDENT DE LONGUE DURÉE DE
L`UNION EUROPÉENNE

.........................................................................................................................................................

(name of the authority the application is submitted

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNÉES DE
L'ÉTRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /

Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de

famille:

(prénoms):

7. Nazwisko rodowe matki / Mother's maiden

name / Nom de famille de la mére:
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8. Data urodzenia / Date of birth / Date de / /

naissance: rok / year / année
day /jour

10. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de

naissance:

11. Kraj urodzenia

Country of birth (name of the country) / Pays
de naissance (appellation du pays):

13. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

14. Stan cywilny / Marital status / État civil:

16. Zawód wykonywany / Practised profession /

Profession exercée:

17. Rysopis / Description / Signalement:

Wzrost / Height / Taille: cm

Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux:

Znaki szczególne / Special marks / Signes

particuliers:

nadany) / PESEL number (if granted) / Numéro
PESEL (si attribué)

19. Numer telefonu do kontaktu

(niewymagane) / Contact phone Number (not
required) / Numéro de téléphone pour le contact
(facultatif)

B. DOKUMENT 

Seria / Series/ Numer / Number /

Série: Numéro:

Data wydania / Date of / / / /

issue /Délivré le: rok / year / année
day /
jour

date / Expire le:
rok / year / année month / mois

day /
jour

Délivré par:
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Liczba wpisanych osób / Number of

persons entered into the travel document /
Nombre de personnes inscrites:

C. MIEJSCE POBYTU / PLACE OF RESIDENCE / LIEU DE SÉJOUR

Miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Place of residence on the territory of
the Republic of Poland / Lieu de séjour sur le territoire de la République de Pologne

2. Gmina / Municipality / Commune:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / Numéro 6. Numer mieszkania /

du bâtiment: Apartment Number / Numéro
d'appartement:

7. Kod pocztowy / Postal code / Code postal: -

..........................................................................................................................................................................................

upied by the applicant / Titre légal à l'appartement occupé par le demandeur:

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION
DE LA DEMANDE

I. Umotywowanie wniosku / Rationale of the application / Motivation de la demande:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
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II. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / Stay on the territory of the Republic of Poland / Séjour sur le territoire
de la République de Pologne:

a) poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / previous stays on the territory of the Republic of Poland / séjours
précédents sur le territoire de la République de Pologne:
(okresy i podstawa pobytu) / (periods and basis of stay) / (périodes et base de séjour)

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

b) aktualny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej / current stay on the territory of the Republic of Poland/ séjour actuel sur
le territoire de la République de Pologne:

1. Czy przebywa Pan(i) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? / Are you staying on the
territory of the Republic of Poland?/ -vous sur le territoire de la République de
Pologne?

Tak / Yes / Oui Nie / No / Non

2. / /

is the date of your last entry into the territory of the Republic of Poland? / Indiquez la
date de la derniére entrée sur le territoire de la République de Pologne.

rok / year / année
mois

3. W jakim celu? / What is the purpose of

your stay? / Dans quel but?

4. Na jakiej podstawie? / What is basis of your stay? / Sur quelle base ?

1) ruchu bezwizowego / visa free traffic / circulation sans visa

2) wizy / visa / visa

Typ wizy / Type of visa / Type de visa:

Seria / Series / 
Série:

Numer / Number/

Numéro:

Data wydania / Date of / / / /

issue / Délivré le: rok / year / année
day /jour date / Expire le:

rok / year / année day 
/jour

Okres pobytu / Period of stay / Période de dni /days /jours

séjour:

par:

3) zezwolenia na pobyt czasowy / the temporary residence permit / permis de sejour temporaire

4) permis de résidence permanente

5)      

6)       protection subsidiaire
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7) ay issued by other
Schengen Member State / le document authorisant l' rentrée ou le séjour délivré par un État membre de l`espace Schengen

Wydanego przez / The decision issued by /

La décision délivrée par:

(nazwa organu) / (name of the authority) / (dénomination de l'organe)

Data wydania / Date of / /

issue / Délivré le: rok / year / année
day /jour

séjour ou document authorisant
rentrée ou le séjour:

Seria / Series 
/

Numer / Number/

Série: Numéro:

Data wydania / Date of / / / /

issue / Délivré le: rok / year / année
day /jour date /Expire le:

rok / year / année month / mois
/jour

III. last 5
years (country, period of stay) / Voyages et séjours à l'étranger durant les 5 derniéres années (pays, période de séjour):

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________

IV. rta UE” wydanego przez 

ej):/ Stay on the territory of other 
European Union Member States based on a residence document with an annotation the “EU Blue Card”, issued by the European Union Member State other than Poland, and 
intervals in the stay (country, period of stay, series, number and validity period of the residence document with an annotation the “EU Blue Card”, the country of the document’s 
issuance and the intervals in stay on the territory of the European Union)/ Le séjour sur le territoire des autres États membres de l’Union européenne sur la base d’un permis de 
séjour mention „carte bleue européenne” délivré par un autre État membre de l’Union européenne que la Pologne et les interruption du séjour (pays, période de séjour, numéro 
de série et période de validité du permis de séjour mention „carte bleue européenne”, l’État qui a délivré le document et les périodes d’interruption du séjour sur le territoire de 
l’Union européenne)

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

V.
The residence permit for the long-term resident of the

European Union granted in another European Union member state (country, issue date, issuing authority) / Le
permis de séjour de résident de longue durée de l`Union européenne accordé dans un autre pays membre de
l'Union européenne (pays, data de délivrance, autorité):
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

VI.
asowy w celu wykonywania pracy 

2 lat 
/ Source of income sufficient to cover maintenance costs of the applicant and the family financially dependent on the applicant and the amount of income within the last 3 years, 
and in the case of a foreigner having a residence permit for a fixed period for the purposes of highly qualified employment referred to in Article 205(1) 
point 1 of the Act on foreigners, within the last 2 years / Source de revenu suffisant à supporter
demandeur et le montant du revenu au cours des 3 dernières années et, dans le cas d’un étranger titulaire d’un permis de séjour temporaire pour exercer un métier qui exige 
des compétences de haut niveau, visé à l’art. 205 paragraphe 1 point 1 de la Loi sur les étrangers, au cours des 2 dernières années:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Persons currently  financially dependent on the applicant / Nombre



8

de personnes actuellement entretenues par le demandeur:

kiej:/ Currently 
dependent family members of a foreigner living on the territory of the Republic of Poland:/  Les membres de la famille d’un étranger qui sont 
actuellement à sa charge, résidant sur le territoire de la République de Pologne:                                              :

surname / Nom et prénom Sexe

Data urodzenia / 
Date of birth / Date 
de naissance

Degree of kin / Degré de 
parenté

Obywatelstwo /
Citizenship / 
Nationa ité

Miejsce zamieszkania /
Place of residence / 
Domicile

1.

2.

3.

4.

5

6.

7.

VIII. Posiadane ubezpieczenie zdrowotne / Health insurance coverage / Coverture assurée par l'asurance médicale:
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

IX. /The command of Polish language proven by a document/  
La connaissance de la langue polonaise confirmée par un document:

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

X. Czy jest Pan(i) zatrzymany, umieszczony w areszcie dla cud
w resztowanie?
/ Have you been held in custody, placed in a guarded centre or detention facility for foreigners, or has a preventive measure been applied against you in the form 
of prohibition to leave the country, or have you been deprived of liberty or temporarily detained?/ Êtes-vous détenu(e), placé(e) dans un centre surveillé ou dans 
un centre de détention pour étrangers, a-t-on appliqué contre vous une mesure préventive sous la forme d’une interdiction de quitter le pays, purgez-vous une peine 
privative de liberté ou étiez-vous placé(e) en détention provisoire?  

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

punished by the courts in the territory of the Republic of Poland or abroad? / Avez-vous été condamné(e) par un

Tak / Yes / Oui

? / When, for what act, what was the sentence and whether it was executed? / Quand? Pour quel
acte? Quel était le jugement? A-t-il été exécuté?
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Nie / No / Non

XII.

pending against you in the territory of the Republic of Poland or abroad? / Actuellement, faites-vous l'objet d'une

Tak / Yes / Oui
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Jakie? / What? / Lesquelles?

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Nie / No / Non

XIII. administracyjnych,

obligations resulting from court verdicts, administrative decisions and verdicts, such as alimonies in the territory of
the Republic of Poland or abroad? / Y a-t-
tribunaux, des dispositions et des decisions administratives, comme pension alimentaire, sur le territoire de la

l'étranger?

Tak / Yes / Oui

Jakie? / What? / Lesquelles?

____________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Nie / No / Non

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

prowadzonym na podstawie ustawy, zezna

I hereby declare that the data and information included in the application are true and that I am familiar with the contents of Article 233(1) and (6) of the Penal Code, which 
stipulates that whoever, in giving testimony which is to serve as evidence in court proceedings or other proceedings conducted on the basis of an Act, gives false testimony or 
conceals the truth shall be subject to the penalty of deprivation of liberty for up to 3 years. This provision shall be applied accordingly to a person providing a false statement if a 
provision of an Act provides for the possibility of obtaining a statement under the threat of penal liability.
Je certifie que toutes les données et informations contenues dans la présente demande sont véridiques et que je connais le contenu de l’art. 233 § 1 et 6 du Code pénal, selon 
lequel toute personne qui, lors d’une déposition destinée à être utilisée comme preuve dans le cadre d’une procédure judiciaire ou autre procédure menée conformément à la loi, 
nie les faits ou dissimule la vérité, encourt une peine d’emprisonnement allant à trois ans. Cette disposition s’applique à la personne qui fait une fausse déclaration, si la loi 
prévoit la possibilité de recevoir une déposition soumise à l’obligation de sincérité sous peine de poursuites pénales.

et signature (prénom et nom) de l’ étranger:
/ /

rok / year / année month / mois
day /
jour
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..............................................................................................................................
....

(podpis – – name and
surname) / (signature – prénom et nom)

E.
reçoit la demande)

/ /

surname, function and signature of the person receiving the application / Date, prénom, nom, fonction et signature
de la personne qui reçoit la demande:

rok / year / année
day / jour

............................................................................................................................
......

(podpis) / (signature) / (signature)

rom foreigners for the purpose of issuing a 
residence card:/ La date du relevé d’empreintes digitales de l’étranger dans le but de délivrer un permis de séjour:            

/ /

rok / year / année
mois

day / jour

card (tick as appropriate), or a reason for failure to take the fingerprints/ L’information sur les doigts dont on a relevé 
les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour (cochez la case), ou la cause de l’impossibilité de relever 
les empreintes digitales

skarbowej za udzielenie 

Place for the receipt of the fee for the residence permit for the long-term resident of the European Union

Place pour certifier la redevance à titre le permis de séjour de résident de longue durée de l`Union européenne
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F.
reçoit la demande)

Numer systemowy osoby / System
number of a person / Numéro de la
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System
number of the application / Numéro de la
demande dans le système:

/ /

urname, function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du
fonctionnaire qui instruit le dossier:

rok / year / année
day / jour

..............................................................................................................................
....

(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type

de décision:

Data wydania decyzji / Date of issuing / /

the decision / Délivrée le: rok / year / année

Numer decyzji / Decision number / Numéro

de la décision:

/ /

Date et signature de la personne qui reçoit la décision: rok / year / année
day / jour

..............................................................................................................................
....

(podpis) / (signature) / (signature)

de la délivrance de la carte de séjour

Wydana karta pobytu / Issued residence card / Carte de séjour délivrée:

Seria / 
Series /

Numer / Number/

Série: Numéro:

Data wydania / / / / /

Date of issue / Délivré le: rok / year / année
day / jour date / Expire le:

rok / year / année
day / jour

Délivré
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par:

/ /

card / Date et signature de la personne qui reçoit la carte de séjour: rok / year / année
day / jour

..............................................................................................................................
....

(podpis) / (signature) / (signature)

G. WZÓR PODPISU

(podpis cudzoziemca)

(signature of the foreigner) / (signature de l’ étranger)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)
bez rozpatrzenia.

All required fields should be completed. If necessary data are missed the application may be left
unexamined.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande
pourrait ne pas être instruite.

2)
kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.

majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D and G should be filled in by the applicant.

4)
Part E shall be filled in by the authority receiving the application. Part F should be filled in by the
authority examining the case.

instruit le dossier.

5) – – dla kobiety; w rubryce: „stan

rozwiedziony, wdowa, wdowiec.
In Part A in the „sex” field „M” should be entered for a male and „K” for women; in „marital status”
fields the following terms should be used: unmarried, married, divorced, widow, widower.
Dans la partie A, rubrique „sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état
civil” – utilisez une des formulations suivantes: célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve,
veuf.

6)

             7)

In Part G the signature should be within the box.
Dans la partie G, la signature ne doit pas dépasser l'encadrement.

lub 
rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego, o którym mowa w art. 196 ust. 

1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach.
Part D, IX is not filled in for a minor foreigner born on the territory of the Republic of Poland, a foreigner below 
16 years of age and a foreigner, who obtained asylum in the Republic of Poland or who is a victim of human 
trafficking within the meaning of Art. 115 § 22 of the Criminal Code referred to in Art. Paragraph 196. 1 
point 5 of the Foreigners Act.
Les Parties D, IX ne sont pas remplies dans le cas d’un étranger mineur né sur le territoire de la République de 
Pologne, d’un étranger de moins de 16 ans et d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié en République de 
Pologne ou qui est victime de la traite des êtres humains au sens de l'art. 115 § 22 du Code pénal visé à l'art. 
Paragraphe 196. 1 point 5 de la loi sur les étrangers.
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WZÓR

WNIOSKU O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA 

WNIOSEK
O UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA 

POBYT REZYDENTA 

w dniu ………………………
do …………………………..
………………………………

(nazwa 
wniosek)

………………………………

                                                  Tekst w ramce o wymiarach szer. ok. 40 mm, wys.: ok. 50 mm
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UZASADNIENIE

art. 223 ust. 1
ustawy z

wn
liczby fotografii 

oraz sposobu pobierania 
odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu i ich umieszczania w tej karcie.

regulowana w 
19 stycznia 2011 r. w sprawie wzorów formularzy 

(Dz. U. z 2011 r. Nr 23, poz. 125). 

ór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia 
go Unii Europejskiej oraz

nie wniosku o udzielenie tego 

wniosku o udzielenie jskiej.

We wzorze formularza wniosku ono dane cudzoziemca i informacje wskazane 
w art. 13

Unii Europejskiej, zgodnie z art. 220 ustawy.

W stosunku do o udzielenie 
zezwolenia Unii Europejskiej

zezwolenia na pobyt rezydenta

cudzoziemca na terytorium Polski ale miejsce pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie bowiem z art. 219 ust. 1 ustawy 
z la lub odmawia jego udzielenia

formularza dot. aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

nowego UE przez 

ady 2011/51/UE z dnia 
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11 maja 2011 r. celu rozszerzenia jej zakresu na 
.

IV –
pobytu
pobytowego z ad

, w pkt VII – danych c ów
ch ch na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, co jest istotne dla celów ustalenia posiadania przez cudzoziemca 

utrzymaniu, w pkt IX –
potwierdzonej dokumentem oraz w pkt X – informacji o zatrzymaniu cudzoziemca, umieszczeniu 

rt. 214 ust. 1 pkt 3 
i 4 ustawy.

a
je ci

dochodu 
a w przypadku cudzoziemca posiada na pobyt czasowy w celu wykonywania 

, o którym mowa w art. 212 ust. 4 pkt 1 
ustawy
utrzymaniu dotyczy osób
z dotyczy dochodu 

awie 
art. 233§ 1 i 6 Kodeksu karnego, zgodnie z art. 220

wnioskie

podpisu zamieszcza cudzoziemiec. 

elenia zezwolenia na 
pobyt ko podczas pobytu cudzoziemca 
w Polsce. Pon

karty pobytu oraz informacji 
o

udzielenie zezwolenia na 
pobyt .
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órym mowa w art. 196 ust. 1 
pkt 5 ustawy, w takim przypadku.

stempla 
pobyt rezydenta 

Wzór ten odpowiada dotychczas stosowanemu wzorowi 
tego zezwolenia. W celu ujednolicenia 

w

Europejskiej. Tak, jak dotychczas wskazano, i

, w celu wydania karty pobytu. Wskazano, 

czytelne, brak 

j cechy danych biometrycznych 
w postaci odcisków linii papilarnych do karty pobytu zgodnie
nr 1030/2002

z 15.06.2002, str. 1–7
z

identyfikator biometryczny w postaci odcisków linii papilarnych oraz zam

ne do jednolitego wzoru 
dokumentów pobytowych dla obywateli krajów trzecich. Zgodnie ze zmienionym 

cznymi 

rezydenta 
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ji z dnia 16 sierpnia 2010 r. 
w sprawie dokumentów paszportowych (Dz. U. z 2010r., Nr 152, poz. 1026).

W § 5 pr
pobranych od cudzoziemca w karcie pobytu. Dane te wojewoda utrwala w wersji elektronicznej 
i przekazuje je do spersonalizowania karty pobytu w drodze teletransmisji danych, w formie 

z dnia 

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 
norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1) cudzoziemców,

2)

a)

b) wojewodów,

c) ,

d)

e) organy Policji.

2.

1)

2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

3) eckiej Poradni Prawnej UJ,

4) Stowarzyszeniu Amnesty International, 

5) Polskiej Akcji Humanitarnej, 

6)

7) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, 

8)

9) Stowarzyszeniu „Emigrant” 

10) Stowarzysze – Interkulturalni PL, 

11) Caritas Polska.

wojewodom.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o . U. Nr 169, poz. 1414, 
z

Dodatkowo proje
w
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3.
powoduje dodatkowych wydatków 

i

–
jak i p

udzielenie zezwolenia 
any 

formularzu, w stosunku do rubryk przewidzianych we wzorze formularza wniosku dotychczas 

pobyt 
Spraw Cudzoziemców).

e

21 sierpnia 
i Administracji 

w sprawie wzorów karty pobytu 
i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie lub wymia

4.
w

go
regionalny.

22/06/KC



Projekt

1)

z dnia

i oraz trybu ich uiszczania.

Na podstawie art. 240 ust. 1 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

§ 1. :
1) ypospolitej Polskiej za:

a) :
karty pobytu,

polskiego dok ,
,

b) ;
2) tryb uiszczania pkt 1;
3) dokumenty wymagane do uzyskania ulg, o których mowa w art. … ustawy o cudzoziemcach;
4)

cudzoziemca i pobyt tolerowany
w przypadku zawinionej ich utraty albo zawinionego zniszczenia.

§ 2. za:
1) wydanie: 

a) karty pobytu –
b) –

2) :
a) y dla cudzoziemca –
b) –
c) pobyt tolerowany –

§ 3.

1) Minister Sp – , na podstawie § 1 
ust. 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

48, poz. 1491).
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§ 4.

1)
j;

2)

3)

§ 5. 1. Za wydanie karty pobytu, 
polskiego dokumen
zgody na pobyt tolerowany, w przypadku zawinionej przez cudzoziemca ich utraty lub 
zniszczenia
1) a wydanie karty pobytu;
2)
3)
4)

2. W przypadku kolejnej, zawinionej przez cudzoziemca utraty lub zniszczenia karty pobytu, 
polskiego dla cudzoziemca, 

, za wydanie nowej karty 
pobytu lub dokumentu pobiera s
1) za wydanie karty pobytu;
2)
3)
4)

§ 6. …. 2)

MINISTER

w porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

2) Niniejsze 
z dnia 18 sierpnia 2003 r. w sprawie cudzoziemców za w
i innych dokumentów w sprawach cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1472), kt
w … ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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UZASADNIENIE

wykonanie upowa
w …

w w sprawach cudzoziemców 
wytworzenia 

i wydania lub wymiany karty pobytu, polskiego dokumen , polskiego 

tolerowany. Przewidziano 
doku polsk
i w razie zawinionej ich 

nowej karty pobytu lub dokumentu. dokumenty wymagane do uzyskania ulg,
o których mowa w art. … ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).

18 sierpnia 2003 
cudzoziemców za wydanie dokumentów w sprawach 
cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1472)

dokumentów w sprawach cudzoziemców,
przewidzianych w ustawie oraz

innych Ustalono 
iany w dotychczasowej ustawie 

o
enia i wydania oraz wymiany tego dokumentu. 

i sektora finansów publicznych. 
w zane z rozpatrywaniem i wydawaniem kart pobytu 
i innych dokumentów. 

Natomiast o
ponoszonych przez cudzoziemców za wydanie przedmiotowych dokumentów nie jest 

przedmiotowych
z tych 

18 sierpnia 2003
cudzoziemców za wydanie dokumentów w sprawach 
cudzoziemców (Dz. U. Nr 151, poz. 1472)

dokument nieprzewidziany w dotychczasowej ustawie o cudzoziemcach, tzn. za dokument 
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pobytu. 

– … – d

Projekt 

Informacja o podleganiu projektu notyfikacji

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
zm.)

Unii 
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 
konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej 
w sprawach cudzoziemców oraz trybu ich uiszczania 
1) cudzoziemców;
2)

a) wojewodów,
b) konsulów.

2.

entrum 

Prawa, 

oraz wojewodom.

ustawy z dnia

Ministerstwa Spra

3. icznych, w
i

dodatkowych k
dodatkowych wydatków 

w sprawach cudzoziemców.

w sprawach 
cudzoziemców e, 
o wydanie przedmiotowych dokumentów. 

pobieranych od cudzoziemców za wy dokumentów 
w

rzewidziany w dotychczasowej ustawie 
o cudzoziemcach, tzn.

takich dokumentów. Prawdopodobnie 
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eszkanie na czas oznaczony, 
a w

w ra –

.

4.

i

15-06-dg



Projekt 

1)

z dnia 

w sprawie wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków 

w

wniosku

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia ……… o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….)

§ 1.

1) wzór:

a) karty pobytu,

b)

c) cudzoziemca,

d)

e) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,

f) lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego dokumentu 

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,

g) lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu 

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,

h)

cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,

i) go zatrzymanie karty pobytu, polskiego dokumentu 

1) – sp
§ 1 ust. 2
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dokumentu 

„zgoda na pobyt tolerowany”;

2) wzór formularza: 

a)

b)

c)

cudzoziemca,

d) wniosku o wydanie

e) wniosku o dokumentu „zgoda na pobyt 

tolerowany”;

3)

4) u, polskiego dokumen

„zgoda 

na pobyt tolerowany”;

5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w celu wydania karty

pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”;

6) sposób utrwalania danych zamieszczanych w karcie pobytu lub dokumentu „zgoda na 

pobyt tolerowany” i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu lub 

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

§ 2. 1. .

2.

3.

4.

5. Wzór dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

lub uszkodzenia karty pobytu, polskiego 

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”, 
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o utracie lub uszkodzeniu karty pobytu, polskiego dokumentu 

„zgoda na pobyt tolerowany”

8. o zwrocie karty pobytu

cudzoziemca lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

9. karty pobytu lub polskiego 

dokumentu „zgoda na pobyt 

tolerowany”

10. Wzór formularza:

1)

;

2)

3)

nik nr 12

4) wniosku o wydanie 

5) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”

§ 3.

której wniosek dotyczy, nieuszkodzone, kolorowe, o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane 

w

wyr

–80

z , z naturalnym wyrazem twarzy 

i i.

§ 4.

3. W przypadku gdy linie papilarne na 
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odpow

mowa w ust. 3.

§ 5. dokument go wprowa

o

§ 6. pracownikowi organu, o którym 

mowa w § 5

dokument jest zwracany jego posiadaczowi lub 

dokumentu

wyra dokumentu.

§ 7. karcie 

pobytu lub dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” i przekazuje je do spersonalizowania 

karty pobytu.

2. Przekazanie danych, o których mowa w 

danych, w formie dokumentu elektronicznego.

danych.

§ 8. …………………………………

MINISTER
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i
Ministra 
z dnia .................. (poz. ...)

WZÓR 
KARTY POBYTU
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WZÓR
POLSKIEGO
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13



14



15



16
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WZÓR 
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WZÓR
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WZÓR 
DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”
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WZÓR 

„ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”

………………………………………….

……………………………………………………

*

KARTY POBYTU

DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT   TOLEROWANY”

1. *

UTRATA USZKODZENIE

2. NAZWISKO

3.
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4. NAZWISKO RODOWE

5. OJCA

6.

7. MIEJSCE URODZENIA

8. KRAJ URODZENIA

9. DATA URODZENIA

10. OBYWATELSTWO

…………………………………………….

POUCZENIE
– 1

* -
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WZÓR 

O UTRACIE LUB USZKODZENIU 

„ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”

Na podstawie art. … ustawy z dnia …….. o cudzoziemcach (Dz. U. z 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….………

Urodzony/a  …………………………….. w  ………………………………………………………….                         

…. ….………….

Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………….

:

KARTY POBYTU

DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT   TOLEROWANY”
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………………………..

…………………………………..
             

nowego dokumentu
jego wydania.
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WZÓR 
UMENTU 

LUB DOKUMENTU „ZGODY NA POBYT 
TOLEROWANY”

WZÓR 

O ZWROCIE
KARTY POBYTU, POLSKIEGO DOK

LUB DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”

Na podstawie art. … ustawy z dnia …….. o cudzoziemcach (Dz. U. z ….. r. poz….) 

Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….………

Urodzony/a  …………………………….. w  ………………………………………………………….             

…. ….………….

Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………….

/a w dniu ……………………………………..:

(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

DLA CUDZOZIEMCA
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

DOKUMENT ZGODA NA POBYT  TOLEROWANY
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(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

………………………..

…………………………………..
             

przez okres 30 dni od dnia jego wydania. 

-
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WZÓR 

O ZATRZYMANIU DOKUMENTU

Na podstawie art. … ustawy z dnia …….. o cudzoziemcach (Dz. U. z …….. poz….) 

podczas:

Kontroli granicznej w dniu ………………………………………………………………………

………………………………………………………………

KARTA POBYTU
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

POLSKI DOKUMENT 
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

DOKUMENT „ZGODA NA POBYT   TOLEROWANY”
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)
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Wydany przez ……………………………………….. w dniu …………………………………….…

Panu/Pani………………………………………………………………………………………….……

Urodzony/a  …………………………….. w  ………………………………………………………….                         

…. ….………….

Obywatelstwo ………………………………………………………………………………………….

………………………………….…..

-
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WZÓR WNIOSKU 

....................................................................................

................................................................................. / /

(stamp of the authority accepting the application) /
(cachet de l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année month/ mois
day / jour

/
(place and date of filing the application) /

(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed 
zamieszczonym na stronie 6 /

Prior to completing the application please familiarise the instruction with the notes on page 6 /
Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page 6

Wniosek /
The application should be filled in Polish language /
La demande doit être remplie en langue polonaise

Fotografia /
Photo / Photo

(4,5 cm x 3,5 cm)

CUDZOZIEMCA
APPLICATION FOR THE ISSUE* / REPLACEEMENT*

THE POLISH TRAVEL DOCUMENT FOR A FOREIGNER /
DEMANDE DE DELIVERANCE* / D’ÉCHANGE*

UN DOCUMENT DE VOYAGE POLONAIS POUR UN ÉTRANGER

inutile)

do / to / à ................................................................................................................................
(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNEÉS DE L’ETRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /

Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille:

4. Name (names) / Prénom (prénoms):

5.

6. mère:

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance: / / 8.
rok / year / année     

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / 
Lieu de naissance:

9. Kraj urodzenia / Country / Pays de naissance

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

11. Stan cywilny / Marital status / Etat civil:

12. Rysopis / Description / Signalement:
    Wzrost / Height / Taille: cm

    Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux:

    
    Znaki szczególne / Special marks / Signes
   particuliers:

13. Numer telefonu do kontaktu (niewymagane) /
     Contact phone Number (not required) / 
    Numéro de téléphone pour le contact (facultatif)
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B.  
CHILDREN ACCOMPANY A FOREIGNER OR 

OTHER MINORS UNDER HIS/HER CARE / ENFANTS ET AUTRES PERSONNES MINEURES 
QUI ACCOMPAGNENT L’ETRANGER ET SE TROUVENT SOUS SA PROTECTION

surname / Prénom (prénoms) et nom Sexe

Data / kraj, miejsce urodzenia / Date / country, 
place of birth / Date / pays de naissance,

lieu de naissance relationship / Degré de parenté

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

C.
2 PERMANENT PLACE OF RESIDENCE OR TEMPORARY RESIDENCE LASTING 
OVER 2 MONTHS / DOMICILE IMMATRICULE POUR UN SÉJOUR FIXE OU UN SÉJOUR 
TEMPORAIRE DE PLUS DE 2 MOIS

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3. City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / 6. Numer mieszkania / 
     Numéro du bâtiment:     Apartment Number / Numéro

    d’appartement:
7. Kod pocztowy / Postal code /Postal code -

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / RATIONALE OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA 
DEMANDE appropriate box with “X”) /  (mettre un X dans la case adéquate)

I.             I request to issue Polish travel document for a foreigner / Je demande de me délivrer
un document de voyage polonais pour un étranger *

Przyczyny/Reasons/Motifs:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................
II.           – przyczyny / I request for the replacement of Polish travel document for a foreigner / 
     
Je demande de me délivrer un document de voyage polonais pour un étranger

WYMIANA DOKUMENTU – PRZYCZYNY / REPLACEMENT OF A DOCUMENT – REASONS / CHANGEMENT DE DOCUMENT –
     MOTIFS

(tick the appropriate box with “X”) /  (mettre un X dans la case adéquate)

zmiana danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie/change 
of data entered in the current document/ changement de données contenues dans 
le curant document

uszkodzenie dokumentu / damage of the document / endommagement du 
document 

zmiana wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do 
wizerunku twarzy umieszczonego w tym dokumencie w stopniu 

dokumentu/ change of appearance making difficult the determination of the 
identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de 
l’individu

utrata dokumentu / loss of the document / perte du document 

inne / other / autre
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/ Attachments to the application / Annexes à la demande:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

E. INFORMACJE O AKTUALNYM POBYCIE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Posiadam: / I possess: / Je suis: 

permanent residence permit  / permis de résidence permanente

the residence permit for the long-term resident of the European Union / permis de séjour de 
résident de longue durée des Communautés européenne 

the subsidiary protection / protection subsidiaire

the permit for stay for humanitarian reasons / permis de séjour pour des raisons humanitaires

Wydane przez / Issued by / Délivrée par:
(nazwa organu) / (name of the authority) /  (dénomination de l’autorité)

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ /
rok / year / année

mois
day / jour

Karta pobytu / Residency card / Carte de séjour:

Seria / Series /
Série

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
jour rok / year / année

mois

/ Issuing authority /
Autorité de délivrance:
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/
I declare that all data provided in the application is true /
Je déclare que toutes les données contenues dans la demande correspondent à la vérité

I declare that it is not possible for me to acquire another travel document / 
Je déclare que l’obtention d’un autre document de voyage est pour moi impossible

Data i podpi Date and signature (name and surname) of
the foreigner /  Date et signature (prénom et nom) de l’étranger:

/ /
rok / year / année mois

jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Date, name, surname, function and signature of the person making the decision /
Date, prénom, nom, function et signature du fonctionnaire qui délivret la decision:

/ /
rok / year / année mois

(podpis) / (signature) / (signature)

F. ANNOTATIONS DE L’OFFICE
(completed by the authority reviewing the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Numer systemowy osoby / System 
number of the person / Numéro de la 
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de la 
demande dans le système:

1. Rodzaj decyzji / Type of the decision / 
Type de la décision:

2. Number 
of persons covered under the decision /

    Nombre de personnes englobées par la 
    decision:

Date, name, 
surname, function and signature of the person making the decision / Date, prénom, nom, function et signature 
du fonctionnaire qui délivret la decision:

/ /
rok / year / année

jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Polish travel document for a foreigner issued / Document de voyage polonais pour un étranger 
précédente: 

Seria / Series /
Série

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
jour rok / year / année month / 

mois jour

/ Issuing 
authority / Autorité de délivrance:
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document / Date et signature de la personne qui reçoit le document:
/ /

rok / year / année
mois

(podpis) / (signature) / (signature)

Miejsce na za wydanie dokumentu /
Place for the receipt of the fee for issuing a document /

Place pour le reçu de la redevance à titre de la délivrance du document

G. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy)
(signature of the applicant) /

(signature du demandeur)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)
pozostawiony bez rozpatrzenia.
All required fields should be completed. In case of lack of necessary data the application might not be 
reviewed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne 
pas être instruite.

2) pisywanymi w odpowiednich kratkach.
The application should be completed legibly, in printed letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D, E and G should be completed by the applicant.
Les parties A, B, C, D, E et G sont à remplir par le demandeur.

4)
Part F shall be completed by the authority accepting the application.
La partie F est à remplir par l’organe qui reçoit la demande.

5) – –
rozwiedziony, wdowa, wdowiec.

In Part A in the „Sex” field „M” should be entered for a male and „K” for a female; in „Marital status” fields 
the following terms should be used: maiden, bachelor, married, divorced, widow, widower.
Dans la partie A, rubrique „Sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état civil”, 
utilisez une des formulations suivantes : célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf.

6)
In Part G the signature should be within the box.
Dans la partie G, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.

7)

In case of the application is supposed to include children and other persons subjected to enter them into the 
document, in addition parts A and C of the application should be completed for each of these persons, with the
degree of relationship.
Si l’invitation doit englober les enfants et autres personnes à inscrire au document, les parties A et C doivent 
être remplies séparément pour chacune de ces personnes, avec l’indication du degré de parenté.
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WZÓR WNIOSKU
/

...................................................................................

.............................................................................. / /

(stamp of the authority accepting the application) / 
(cachet de l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année
day / jour

(place and date of filing the application) / 
(lieu et date du dépôt de la demande)

zamieszczonym na stronie 6 /
Prior to completing the application please familiarise the instruction with the notes on page 6 /

Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page 6 /

The application should be filled in Polish language /
La demande doit être remplie en langue polonaise /

Fotografia /
Photo /Photo

(4,5 cm x 3,5 cm)

/
APPLICATION TO ISSUE* / REPLACE* THE POLISH IDENTITY DOCUMENT FOR A FOREIGNER / 

DEMANDE DE DÉLIVERANCE* / D’ÉCHANGE* UN DOCUMENT D’IDENTITÉ POLONAIS 
POUR UN ÉTRANGER

do / to / à ................................................................................................................................
(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNEÉS DE L’ETRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /

Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille:

4. (prénoms):

5.

6.

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance: / / 8.
rok / year / année     

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / 
Lieu de naissance:

9. Kraj urodzenia / Country / Pays de naissance

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

11. Stan cywilny / Marital status / Etat civil:

12. Rysopis / Description / Signalement:

    Wzrost / Height / Taille: cm

    Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux:

    
    Znaki szczególne / Special marks / Signes
   particuliers:

         
13. Numer telefonu do kontaktu  
      (niewymagane) / Contact phone Number 
      (not required) / Numéro de téléphone pour 
      le contact (facultatif)
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B.
CHILDREN ACCOMPANY A FOREIGNER OR 

OTHER MINORS UNDER HIS/HER CARE / ENFANTS ET AUTRES PERSONNES MINEURES 
QUI ACCOMPAGNENT L’ETRANGER ET SE TROUVENT SOUS SA PROTECTION

surname / Prénom (prénoms) et nom Sexe

Data / kraj, miejsce urodzenia / Date / country, 
place of birth / Date/ pays de naissance,

lieu de naissance relationship / Degré de parenté

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

C.
2 PERMANENT PLACE OF RESIDENCE OR TEMPORARY RESIDENCE LASTING 
OVER 2 MONTHS / DOMICILE IMMATRICULE POUR UN SÉJOUR FIXE OU UN SÉJOUR 
TEMPORAIRE DE PLUS DE 2 MOIS

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3. City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / 6. Numer mieszkania / 
     Numéro du bâtiment:     Apartment Number / Numéro

    d’appartement:
7. Kod pocztowy / Postal code / Postal code -

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / RATIONALE OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA 
DEMANDE

I. Polish identity document for a foreigner / 
Je demande de me délivrer un document d’identité polon ais pour un étranger

/ for a juvenile foreigner born in the territory of the Republic of Poland staying in this territory 
without parents, who does not have the travel document / pour un étranger mineur né sur le territoire de la République de Pologne, séjournant sur son 
territoire sans protection de ses parents et sans document de voyage

for a foreigner, who does not have any nationality and stays in the territory of the Republic of Poland without a travel document / pour un étranger sans 
aucune nationalité, séjournant sur le territoire de la République de Pologne sans document de voyage

ustawy o cudzoziemcach/ for a foreigner, who stays in the territory of the Republic of Poland on the basis of the certificate referred to in Art. 171 of the 
Act on Foreigners / pour un étranger, qui est présent sur le territoire de la République de Pologne sur la base du certificat visé à l'art. 171 de loi sur les 
étrangers 

II. Polish identity document for a foreigner / 
     un document d’identité polon ais pour un étranger

box with “X”) / (mettre un X dans la case adéquate)

zmiana danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie/change 
of data entered in the current document/ changement de données contenues dans 
le curant document

uszkodzenie dokumentu / damage of the document / endommagement du 
document

zmiana wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do 
wizerunku twarzy umieszczonego w tym dokumencie w stopniu 

identyfikacje posiadacza 
dokumentu/ change of appearance making difficult the determination of the 
identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de 
l’individu

utrata dokumentu / loss of the document / perte du document

inne / other / autre
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wniosku / Attachments to the application / Annexes à la demande:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I declare that all data provided in the application is true /
Je déclare que toutes les données contenues dans la demande correspondent à la vérité

Date and signature (name and surname) of the foreigner /
Date et signature (prénom et nom) de l’étranger:

/ /
rok / year / année

mois day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)

Date, name, 
surname, postion  and signature of the person collecting the application / Date, prénom, nom, fonction et signature 
de la personne qui reçoit la demande:

/ /
rok / year / année mois

day / jour

(podpis) / (signature) / (signature)

ANNOTATIONS DE L’OFFICE
(completed by the authority reviewing the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Numer systemowy osoby / System 
number of the person / Numéro de la 
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de la 
demande dans le système:

1. Rodzaj decyzji / Type of the decision / 
Type de la décision:

2. Number 
of persons covered under the decision /
Nombre de personnes englobées par la 
decision:

Date, name, 
surname, function and signature of the person making the decision / Date, prénom, nom, function et signature 
du fonctionnaire qui délivret la decision:

/ /
rok / year / année

jour
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(podpis) / (signature) / (signature)

Polish identity document for a foreigner issued / document d’identité polonais pour un étranger 
précédente:

Seria / Series /
Série

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
jour rok / year / année month / 

mois jour

/ Issuing 
authority / Autorité de délivrance:

document / Date et signature de la personne qui reçoit le document:
/ /

rok / year / année
mois

(podpis) / (signature) / (signature)

Place for the receipt of the fee for issuing a document  /
Place pour le reçu de la redevance à titre de la délivrance du document
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F. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy) /
(signature of the applicant) /

(signature du demandeur)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)
pozostawiony bez rozpatrzenia.

All required fields should be completed. In case of lack of necessary data the application might not be 
reviewed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait 
ne pas être instruite.

2)
kratkach.
The application should be completed legibly, in printed letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D and F should be completed by the applicant.
Les parties A, B, C, D et F sont à remplir par le demandeur.

4)
Part E shall be completed by the authority accepting the application.
La partie E est à remplir par l’organe qui reçoit la demande.

5) – – dla kobiety; w rubryce: „Stan 

rozwiedziony, wdowa, wdowiec, wolna, wolny.
In Part A in the „Sex” field „M” should be entered for a male and „K” for a female; in „Marital status” 
fields the following terms should be used: maiden, bachelor, married, divorced, widow, widower, single.
Dans la partie A, rubrique „Sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état 
civil”, utilisez une des formulations suivantes : célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf, 
libre.

6)
In Part F the signature should be within the box.
Dans la partie F, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.

7)

In case of the application is supposed to include children and other persons subjected to enter them into the 
document, in addition parts A and C of the application should be completed for each of these persons, with 
the degree of relationship.
Si l’invitation doit englober les enfants et autres personnes à inscrire au document, les parties A et C 
doivent être remplies séparément pour chacune de ces personnes, avec l’indication du degré de parenté.
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WZÓR
...................................................................................

.............................................................................. / /

(stamp of the authority accepting the application) /
(cachet de l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année month/ mois
day / jour

/
(place and date of filing the application) /

(lieu et date du dépôt de la demande)

zamieszczonym na stronie 7
Prior to completing the application please familiarise the instruction with the notes on page 7

Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page 7

The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

Fotografia /
Photo /Photo

(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK O WYDANIE TYMCZASOWEGO POLSKIEGO DOKUMENTU 
DLA CUDZOZIEMCA /

APPLICATION FOR THE ISSUE
THE TEMPORARY POLISH TRAVEL DOCUMENT FOR A FOREIGNER

DEMANDE DE DELIVERANCE
DE VOYAGE POLONAIS TEMPORAIRE POUR UN ÉTRANGER

do / to / à ................................................................................................................................
        

                (name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNEÉS DE L’ETRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /

Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille:

4.

5. père:

6.

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance: / / 8.
rok / year / année     

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / 
Lieu de naissance:

9. Kraj urodzenia / Country / Pays de naissance

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

11. Stan cywilny / Marital status / Etat civil:

12. Rysopis / Description / Signalement:

    Wzrost / Height / Taille: cm

    Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux:

    
    Znaki szczególne / Special marks / Signes
   particuliers:

         
13. Numer telefonu do kontaktu 
     (niewymagane) / Contact phone Number (not
      required) / Numéro de téléphone pour le contact 
      (facultatif)
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B.  
CHILDREN ACCOMPANY A FOREIGNER OR

OTHER MINORS UNDER HIS/HER CARE / ENFANTS ET AUTRES PERSONNES MINEURES 
QUI ACCOMPAGNENT L’ETRANGER ET SE TROUVENT SOUS SA PROTECTION

surname / Prénom (prénoms) et nom Sexe

Data / kraj, miejsce urodzenia / Date / country, 
place of birth / Date/ pays de naissance,

lieu de naissance relationship / Degré de parenté

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

C.
2 PERMANENT PLACE OF RESIDENCE OR TEMPORARY RESIDENCE 
LASTING OVER 2 MONTHS / DOMICILE IMMATRICULE POUR UN SÉJOUR FIXE OU UN 
SÉJOUR TEMPORAIRE DE PLUS DE 2 MOIS

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3. City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / 6. Numer mieszkania / 
     Numéro du bâtiment:      Apartment Number / Numéro

d’appartement:
7. Kod pocztowy / Postal code /  Postal code -

D. INFORMACJE O AKTUALNYM POBYCIE W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Posiadam 

               

               the residence permit for the long-term resident of the European Union / 
               permis de séjour de résident de longue durée des Communautés européenne 

               status ucho / refugee status/ le statut de réfugié

               / the subsidiary protection / protection subsidiaire

                the permit for stay for humanitarian reasons / permis de séjour pour des raisons humanitaires

Wydane przez:

(nazwa organu) / (name of the authority) / (dénomination de l’organe)

Data wydania / Date of issue /
Date de délivrance:

/ /
rok / year / année mois jour

Karta pobytu / Residency card / Carte de séjour:

Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:
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Data wydania / Date of issue/
Date de délivrance:

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
/ jour rok / year / année      

    mois

Issuing authority / 
Autorité de délivrance:

E. UZASADNIENIE
I request to issue temporary Polish travel document for a 

foreigner / Je demande de me délivrer un document de voyage polonais temporaire pour un étranger:

w Rzeczypospolitej Polskiej* / in Poland*/ en Pologne*

za abroad* / à l’étranger*

Wydanie dokumentu przyczyny/issuing document – reasons/ délivrance un document – motifs: (
box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

utrata lub zniszczenie dotychczas posiadanego dokumentu /
loss or destruction of the currently held travel document / perte ou destruction du 
document de voyage actuel

/expiry of 
the currently held travel document / expiration de la validité du document de 
voyage actuel

inne / other / autre

/ Attachments to the application / Annexes à la demande:
(attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I declare that all data provided in the application is true.
Je déclare que toutes les données contenues dans la demande correspondent à la vérité.

Date and signature (name and surname) of the foreigner/
Date et signature (prénom et nom) de l’étranger:

/ /
rok / year / année mois day /

jour
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(podpis) / (signature) / (signature)

Date, name, 
surname, postion  and signature of the person collecting the application / Date, prénom, nom, fonction et signature 
de la personne qui reçoit la demande:

/ /
rok / year / année

jour

(podpis) / (signature) / (signature)

F. ANNOTATIONS DE L’OFFICE
(completed by the authority reviewing the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Numer systemowy osoby / System 
number of the person / Numéro de la 
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de la 
demande dans le système:

1. Rodzaj decyzji / Type of the decision / 
Type de la décision:

2. Number 
of persons covered under the decision /

Date, name, 
surname, function and signature of the person making the decision / Date, prénom, nom, function et signature 
du fonctionnaire qui délivret la decision:

/ /
rok / year / année mois /

jour

(podpis) / (signature) / (signature)

emporary Polish travel document for a foreigner issued / Document de voyage polonais 
temporaire pour un étranger précédente:

Seria / Series /
Série

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ / /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
jour rok / year / année month / 

mois jour

/ Issuing 
authority / Autorité de délivrance:

Date and signature of the person collecting the
document / Date et signature de la personne qui reçoit le document:

/ /
rok / year / année

mois

(podpis) / (signature) / (signature)
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Miejsce na za wydanie dokumentu /
Place for the receipt of the fee for issuing a document /

Place pour le reçu de la redevance à titre de la délivrance du document

G. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy)
(signature of the applicant) /

(signature du demandeur)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)

All required fields should be completed. In case of lack of necessary data the application might not be 
reviewed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne 
pas être instruite.

2) Kwestionariusz n isywanymi w odpowiednich 
kratkach.
The application should be completed legibly, in printed letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D, E and G should be completed by the applicant.
Les parties A, B, C, D, E et G sont à remplir par le demandeur.

4)
Part F shall be completed by the authority accepting the application.
La partie F est à remplir par l’organe qui reçoit la demande.

5) P – dla , K – dla kobiety; w rubryce: „Stan 

wdowa, wdowiec, wolna, wolny.
In Part A in the „Sex” field „M” should be entered for a male and „K” for a female; in „Marital status” fields 
the following terms should be used: maiden, bachelor, married, divorced, widow, widower, single.
Dans la partie A, rubrique „Sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état civil”,
utilisez une des formulations suivantes : célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

6)
In Part G the signature should be within the box.
Dans la partie G, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.
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WZÓR WNIOSKU O WYDANIE KARTY POBYTU

...................................................................................

.............................................................................. / /

(stamp of the authority accepting the application) /
(cachet de l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année month/ mois
day / jour

/
(place and date of filing the application) /

(lieu et date du dépôt de la demande)

zamieszczonym na stronie 5 /
Prior to completing the application please familiarise yourself with the notes on page 5 /

Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page  5

The application should be completed in Polish language /
La demande doit être remplie en langue polonaise

Fotografia /
Photo / Photo

(4,5 cm x 3,5 cm)

APPLICATION FOR THE ISSUE* / REPLACEMENT* THE RESIDENCY CARD* /
DEMANDE DE DÉLIVERANCE* / D’ÉCHANGE* DE LA CARTE DE SÉJOUR*

le mention inutile)

do / to / à   .......................................................................................................................
(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNÉES 
DE L’ETRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames / 
    Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de 
    famille:

     (prénoms):

    mère:

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de / / Sex / Sexe:
      naissance: rok / year / année day / jour

9. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de 
     naissance:

10.
       of birth (name of the country) / Pays de
      naissance (appellation):

11. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

12. Stan cywilny / Marital status/ Etat civil:

13. Rysopis / Description / Signalement:
      Wzrost / height / Taille: cm       Kolor oczu / colour

of eyes / couleur des 
yeux:

      Znaki szczególne / Secial marks / 
               Signes particuliers:

14. Numer telefonu do kontaktu (niewymagane) / 
      Contact phone Number (not required) / Numéro 
      de téléphone pour le contact (facultatif)
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B. TRAVEL DOKUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE
Typ dokumentu / Type of document / Type de 
document:

Seria / Series / Série: Numer / Number / 
Numéro:

Data wydania / Date of 
issue / Date de délivrance:

/ / /
Expiry date / Date de 
validité :

/ /
rok / year / année      / month / mois

jour
rok / year / année / month / mois

jour

/ Issuing authority / Autorité de 
délivrance:

Liczba wpisanych osób / Number of individuals 
      entered into the travel document / Nombre de 
      personnes inscrites

C.

TEMPORARY RESIDENCE LASTING OVER 2 MONTHS / DOMICILE 

IMMATRICULE POUR UN SEJOUR FIXE OU UN SEJOUR TEMPORAIRE DE 

PLUS DE 2 MOIS

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

/ Town / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / Numéro du 
    bâtiment:

6. Numer mieszkania / 
    Apartment Number / Numéro
    d’appartement:

6. Kod pocztowy / Postal code / Code postal: –

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / RATIONALE OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA 
DEMANDE

1. Poprzednia karta pobytu / Previous residency card / Carte de séjour 
précédente:

2. Przyczyna wydania*/wymiany* karty pobytu/Reason for 
issuing*/replacing* the residency card / Raison de deliverance*
/changement* de carte de séjour:

Seria / Series / Numer / zmiana danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu 
Série: Numer / Numéro: / change of data entered in the current residency card/ changement de données 

contenues dans le curant document

Data wydania / Date / / zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty w stosunku do 
wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu 

/ change of the look preventing the determination of the identity / 
changement dans  l’apparence qui rend difficile l’identification de l’individu

of issue / Date de 
délivrance:

rok / year / année
mois

/ / uszkodzenie karty pobytu / damage of the residency card / 
endommagement de la carte de séjourExpiry date / Date de 

validité:
rok / year / année

mois

/ utrata karty pobytu / loss of residency card/ perte de la carte de séjour
Issuing authority / 
Autorité de délivrance:

z
rezydenta 
humanitarnych/ expiry of the residency card issued in relation to acquiring 
the permanent residece permit/ the residence permit for the long-term resident 
of the European Union/the permit for stay for humanitarian reasons/ expiration 
de la validité de la carte de séjour délivrée en rapport avec permis de résidence 
permanente/ permis de séjour de résident de longue durée des Communautés 
européenne/ permis de séjour pour des raisons humanitaires

inne / other / autre



49

Attachments to the application / Annexes à la demande:
(à joindre par le demandeur)

1.

2.

3.

4.

5.

/

I declare that all data provided in the application is true /

Date and signature (name and surname) of the foreigner / 
Date et signature (prénom et nom) de l’étranger:

podpis 
/ Date, name, surname, position 

and signature of the individual collecting the application / Date, 
nom, prénom, fonction et signaturede la personne qui reçoit la 
demand:

/ / / /
rok / year / année

mois jour
rok / year / année

jour

(podpis) / (signature) / (signature) (podpis) / (signature) / (signature)

E. ANNOTATIONS DE L’OFFICE 
(completed by the authority reviewing the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

Date 
of taking the fingerprints from foreigners for the purpose of issuing a residence card:/ La date du 
relevé d’empreintes digitales de l’étranger dans le but de délivrer un permis de séjour

/ /
rok / year / année

mois jour

Information on fingers, the prints of which were placed in the residence
card (tick as appropriate)/ L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour (cochez la case), ou la 
cause de l’impossibilité de relever les empreintes digitales

(zaznacz / mark with an "X" the appropriate finger/marquer avec un "X" le doigt approprié)

a reason for failure to take the fingerprints / La cause de l’impossibilité de relever les 
empreintes digitales
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Numer systemowy osoby / System number of
the individual / Numéro de la personne dans le 
système:

Numer systemowy wniosku / System number of
the application / Numéro de la demande dans le 
système:
Numer PESEL / PESEL Number / Numéro
PESEL:

Numer rejestru / Registry Number / Numéro dans 
le registre :

Wydano / Residency card issued / Carte de séjour précédente:

Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
jour rok / year / année month / 

mois jour

/ Issuing 
authority / Autorité de délivrance:

document / Date et signature de la personne qui reçoit le document:
/ /

rok / year / année
mois

(podpis) / (signature) / (signature)

Place for the receipt of the fee for issuing a document /
Place pour le reçu de la redevance à titre de la délivrance du document
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F. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy)
(signature of the applicant) / 

(signature du demandeur)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)
pozostawiony bez rozpatrzenia.
All required fields should be completed. In the case of a lack of necessary data the application might 
not be reviewed. 
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait ne pas être 
instruite.

2)
The application should be completed eligibly, in printed letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D and F should be completed by the applicant.
Les parties A, B, C, D, E et F sont à remplir par le demandeur.

4)
Part E shall be completed by the authority accepting the application.
La partie E est à remplir par l’organe qui reçoit la demande.

5) – – dla kobiety; w rub
, wdowa, wdowiec. In Part A 

in the „sex” field „M” should be entered for a male and „K” for women; in „marital status” fields the following terms 
should be used: bachelor, spinster, married, divorced, widow, widower.
Dans la partie A, rubrique „sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état civil”, utilisez 
une des formulations suivantes: célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf.

6)
In Part F the signature should be within the box.
Dans la partie F, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.
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WZÓR WNIOSKU O WYDANIE KOLEJNEGO / 
DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”

...................................................................................

.............................................................................. / /

(stamp of the authority accepting the application) / 
(cachet de l’organe qui reçoit la demande)

rok / year / année
day / jour

(place and date of filing the application) / 
(lieu et date du dépôt de la demande)

zamieszczonym na stronie 7 /
Prior to completing the application please familiarise the instruction with the notes on page 7 /

Avant de remplir la demande consultez l’instruction sur la page 7

The application should be filled in Polish language /
La demande doit être remplie en langue polonaise 

Fotografia /
Photo / Photo

(4,5 cm x 3,5 cm)

DOKUMENTU „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY”
APPLICATION TO ISSUE NEXT*/ REPLACE* THE DOCUMENT "PERMIT FOR TOLERATED STAY”/

DEMANDE DE DÉLIVERANCE SUIVANT* / D’ÉCHANGE* UN DOCUMENT ,,SÉJOUR TOLÉRÉ,,  

do / to / à ................................................................................................................................
(name of the authority the application is filed to) / (dénomination de l’organe où la demande est déposée)

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA / PERSONAL DATA OF THE FOREIGNER / COORDONNEÉS DE L’ETRANGER

1. Nazwisko / Surname / Nom:

2. Nazwiska poprzednie / Previous surnames /

Noms précédents:

3. Nazwisko rodowe / Family name / Nom de famille:

4.

5.

6.

7. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance: / / 8.
rok / year / année     

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / 
Lieu de naissance:

9. Kraj urodzenia / Country / Pays de naissance

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

11. Stan cywilny / Marital status / Etat civil:

12. Rysopis / Description / Signalement:
    Wzrost / Height / Taille: cm

    Kolor oczu / Colour of eyes / Couleur des yeux:

    
    Znaki szczególne / Special marks / Signes
   particuliers:

13. Numer telefonu do kontaktu (niewymagane) 
      Contact phone Number (not required) / 
      Numéro de téléphone pour le contact 
      (facultatif)
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B. TRAVEL DOKUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE
Typ dokumentu / Type of document / Type de 
document:

Seria / Series / Série: Numer / Number / 
Numéro:

Data wydania / Date of 
issue / Date de délivrance:

/ / /
Expiry date / Date de 
validité :

/ /
rok / year / année      / month / mois

jour
rok / year / année / month / mois

jour

/ Issuing authority / Autorité de 
délivrance:

Liczba wpisanych osób / Number of individuals 
      entered into the travel document / Nombre de 
      personnes inscrites

C.
2 PERMANENT PLACE OF RESIDENCE OR TEMPORARY RESIDENCE 
LASTING OVER 2 MONTHS / DOMICILE IMMATRICULE POUR UN SÉJOUR FIXE OU UN 
SÉJOUR TEMPORAIRE DE PLUS DE 2 MOIS

1. Województwo / Voivodship / Voïvodie:

2. Gmina / Municipality / Commune:

3. City / Localité:

4. Ulica / Street / Rue:

5. Numer domu / House Number / 6. Numer mieszkania / 
     Numéro du bâtiment:     Apartment Number / Numéro

    d’appartement:
7. Kod pocztowy / Postal code / Postal code -

D. UZASADNIENIE WNIOSKU / RATIONALE OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA  
DEMANDE

I. POPRZEDNI DOKUMENT „ZGODA NA POBYT TOLEROWANY” / PREVIOUS DOCUMENT "PERMIT FOR TOLERATED STAY”/ 
DOCUMENT ,,SÉJOUR TOLÉRÉ,, PRÉCÉDENT

Seria / Series / Numer / 
Série: Numer / Numéro:

Data wydania / Date / /
of issue / Date de délivrance: rok / year / année

/ mois

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

rok / year / année
/ mois

/
Issuing authority / 
Autorité de délivrance:

II. WYDANIE KOLEJNEGO*/WYMIANA* DOKUMENTU – PRZYCZYNY / ISSUED NEXT*/REPLACEMENT* OF A DOCUMENT –
REASONS / DÉLIVERANCE SUIVANT*/CHANGEMENT* DE DOCUMENT – MOTIFS 

zmiana danych umieszczonych w dotychczasowym dokumencie/change 
of data entered in the current document/ changement de données contenues dans 
le curant document

uszkodzenie dokumentu / damage of the document / endommagement du 
document

zmiana wizerunku twarzy posiadacza dokumentu w stosunku do 
wizerunku twarzy umieszczonego w tym dokumencie w stopniu 

dokumentu/ change of appearance making difficult the determination of the 
identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de 
l’individu

utrata dokumentu / loss of the document / perte du document

,,zgoda na pobyt tolerowany,, /
expiry of the docoument ,,permit for tolerated stay’’/ expiration de la validité de 
document ,,sejour tolérè,,

inne / other / autre
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/ Attachments to the application / Annexes à la demande:
le demandeur)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

I declare that all data provided in the application is true /
Je déclare que toutes les données contenues dans la demande correspondent à la vérité.

Date and signature (name and surname) of the foreigner /
Date et signature (prénom et nom) de l’étranger:

/ /
rok / year / année

mois

(podpis) / (signature) / (signature)

Date, name, 
surname, postion  and signature of the person collecting the application / Date, prénom, nom, fonction et signature 
de la personne qui reçoit la demande:

/ /
rok / year / année day /

jour

(podpis) / (signature) / (signature)
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E. ANNOTATIONS DE L’OFFICE
(completed by the authority reviewing the application) / (à remplir par l’organe qui reçoit la demande)

pobyt tolerowany”/Date of taking the fingerprints from foreigners for the purpose of issuing a 
document „permit for tolerated stay”/  La date du relevé d’empreintes digitales de l’étranger dans le 
but de délivrer un docoument „sejour tolérè”

/ /
rok / year / année

mois jour

dokumencie „zgoda na pobyt tolerowany” / Information on fingers, the prints of which 
were placed in document „permit for tolerated stay” (tick as appropriate) / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, 
enregistrées sur le docoument „sejour tolérè” (cochez la case)

(zaznacz / mark with an "X" the appropriate finger/marquer avec un "X" le doigt approprié)

a reason for failure to take the fingerprints /la cause de l’impossibilité de relever les 
empreintes digitales

Numer systemowy osoby / System 
number of the person / Numéro de la 
personne dans le système:

Numer systemowy wniosku / System 
number of the application / Numéro de la 
demande dans le système:

1. Rodzaj decyzji / Type of the decision / 
Type de la décision:

2. Number 
    of persons covered under the decision / 
    Nombre de personnes englobées par la 
    decision:

Date, name, 
surname, function and signature of the person making the decision / Date, prénom, nom, function et signature 
du fonctionnaire qui délivret la decision:

/ /
rok / year / année

jour

(podpis) / (signature) / (signature)

3. Wydano kolejny * / wymieniono* dokument „zgoda na pobyt tolerowany” / Issued next/replacement of a document „permit for tolerated stay”/  
deliverance suivant/changement de docoument „sejour tolérè”

)

Seria / Series /
Série

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date 
of issue / Date de délivrance:

/ /
Expiry date / Date de 
validité:

/ /
rok / year / année

mois
jour rok / year / année month / 

mois

/ Issuing 
authority / Autorité de délivrance:

document / Date et signature de la personne qui reçoit le document:
/ /

rok / year / année
mois

(podpis) / (signature) / (signature)
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Place for the receipt of the fee for issuing a document /
Place pour le reçu de la redevance à titre de la délivrance du document
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F. WZÓR PODPISU
SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy)
(signature of the applicant) /

(signature du demandeur)
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POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1)
rozpatrzenia.

All required fields should be completed. In case of lack of necessary data the application might not be 
reviewed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d’absence des données nécessaires, la demande pourrait 
ne pas être instruite.

2) kowanymi literami wpisywanymi 
w odpowiednich kratkach.
The application should be completed legibly, in printed letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

3)
Parts A, B, C, D and F should be completed by the applicant.
Les parties A, B, C, D et F sont à remplir par le demandeur.

4)
Part E shall be completed by the authority accepting the application.
La partie E est à remplir par l’organe qui reçoit la demande.

5) – – dla kobiety; w rubryce: „Stan 
cywilny” n
rozwiedziony, wdowa, wdowiec, wolna, wolny.
In Part A in the „Sex” field „M” should be entered for a male and „K” for a female; in „Marital status” 
fields the following terms should be used: maiden, bachelor, married, divorced, widow, widower, single.
Dans la partie A, rubrique „Sexe” – inscrire: „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „état 
civil”, utilisez une des formulations suivantes : célibataire, marié, mariée, divorcée, divorcé, veuve, veuf, 
libre.

6)
In Part F the signature should be within the box.
Dans la partie F, la signature ne doit pas dépasser l’encadrement.
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UZASADNIENIE

Projekt 

1) wzoru:
a) karty pobytu,
b)
c)
d)
e) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,
f) karty pobytu, polskiego dokumentu 

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,,
g)

ziemca lub 
dokumentu„zgoda na pobyt tolerowany”,

h)

na pobyt tolerowany”,
i) ie dokumentu;

2) wzoru formularza: 
a)
b)
c) cudzoziemca,
d) wniosku o wydanie
e) dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”,

3)
pkt 2;

4)

pobyt tolerowany”;
5) sposób pobierania odcisków linii papilarnych cudzoziemca w celu wydania karty 

pobytu lub dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”;
6) sposób utrwalania danych zamieszczanych w karcie pobytu lub dokumentu „zgoda na 

pobyt tolerowany” i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu lub dokumentu 
„zgoda na pobyt tolerowany”,

Wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a–

potwierdza 
ziemca w okresie jego pobytu w Polsce, ale nie potwierdza jego 

uprawnia do przekraczania granicy. 

nr 380/2008 
z
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w trzecich (Dz. Urz. UE L 115 
z 29.4.2008, str. 1). Polski wzór karty pobytu zawiera dwie dodatkowe rubryki na awersie 
karty pobytu w polu Uwagi: imiona rodziców oraz numer ewidencyjny PESEL oraz dwie 
dodatkowe rubryki na rewersie karty pobytu w polu Uwagi: wzrost oraz kolor oczu. Jak 

w arty 
pobytu pozostaje zgodny ze wzorem ustalonym w prawie unijnym.

cudzoziemca, polskiego dokument

tymczasowego polskiego do

dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”. 

zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pob

skiego dok
w

przez okres 30 dni.

Ustawa o cudzoziemcach pr

o cudzoziemcach, zatrzymuje taki dokument i 
o

mowa w art. 13 ustaw

i dokumentu „zgoda na pobyt tolerowany”.

fotografii. 
erania 

odcisków linii papilarnych od cudzoziemca.

Projektowane w tym zakresie 
w
biometrycznych w postaci odcisków linii papilarnych do karty pobytu zgodnie 
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z

z 15.06.2002, str. 1– Rady (WE) nr 380/2008 z dnia 
18

oraz zamieszcz

techniczne do jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli krajów trzecich. 
specyfikacje techniczne 

normami ICAO 
i wymogami technicznymi

zeniem Rady (WE) nr 2252/2004 
z

unijnymi.

stosunku do poprzednio 

o cudzoziemcach. 
utrwalane i przekazywane 

karcie pobytu lub dokumencie „zgoda 
na pobyt tolerowany”.

h, a zatem nie podlega 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 
w sprawie wzorów 

karty pobytu i dokumentów w sprawach cudzoziemców, formularzy wniosków o ich wydanie 
nych do wniosku 

podmioty:
1) cudzoziemców;
2)

a)
b) wojewodów,
c) konsulów,
d)
e) organy Policji,
f)

3) Centrum Personalizacji Dokumentów MSW.

2. zek przeprowadzenia konsultacji

2005 r. 
o

3. regulacji na sektor finansów publicznych

w –

Cudzoziemców.

4.
w regionalny

regionalny.

15/06/EP



Projekt

1)

z dnia 

w sprawie wzor
w Unii Europejskiej2)

Na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia ………………………. r. o cudzoziemcach 

§ 1. ,
.

§ 2. 3).

MINISTER

w porozumieniu:

MINISTER
SPRAW ZAGRANICZNYCH

MINISTER
EDUKACJI NARODOWEJ

1) –

Nr 248, poz. 1491).
2) Niniejsze

art. K.3 ust. 2 lit. b) Tra pod
z
3)

z dnia 22 2005 r. w sprawie w Unii Europejskiej 
(Dz. U. Nr 188, poz. 1582), które utraci moc z dniem na podstawie 
art.520 pkt 1 ustawy z dnia ……………….. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….)
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z dnia ………….. r. (poz. …….)
WZÓR

LIST OF TRAVELLERS FOR TRIPS WITHIN THE EUROPEAN UNION
LISTE DES VOYAGEURS POUR DES EXCURSION DE L´UNION EUROPÉENNE

Name of school / Nom de l'ècole

Address of school / Adresse de l'ècole
Cel i
Destination and duration of journey / Destination et durèe du voyage

-ona) i nazwisko (- -ych) nauczyciela (-i)
Name(s) of accompanying teacher(s) / Prénom (prénoms) et nom (noms) de l'enseignant (des enseignants) accompagnant

przypadku. 
Hereby, the authenticity of provided information is 
confirmed. Parents (guardians) of under-aged pupils have 
expressed consent for their participation in the trip in each 
individual case.
Je confirme l'autenticité des informations communiquées. 
Les parents (personnes en charges) des èlèves mineurs ont 
exprimé l'accord pour leur participation au voyage, dans 
chaque cas individuel.

…………………………                    ……………………….

……………………….                 ………………………
                                                 

Official stamp / Sceau officiel       School Principal / Directeur de l'ècole

uprawnieni do ponownego wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Hereby, the authenticity of data regarding listed travellers, 
who are not citizens of a European Union Member State, is 
confirmed. Travellers are eligible for re-entry into the 
territory of the Republic of Poland.
Je confirme l'autenticité des données personnelles des 
voyageurs figurant sur la liste qui ne sont pas des citoyens 
d'un Pays Membre de l'Union Européenne.
Les voyageurs ont le droit de rentrer sur le territore de la 
République de Pologne.

…………………………                    ……………………….
                              Data / Date / Date

……………………….                 ………………………

Official stamp / Sceau officiel                      Voivod / Voivode

Numer
Number/
Numéro

Nazwisko
Surname / Nom First name / Prénom

Miejsce urodzenia
Place of birth / 

Lieu de naissance

Data urodzenia
Date of birth / Date 

de naissance

Obywatelstwo
Nationality / 
Nationalité

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
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Place for photographs of persons travelling without an ID with a photograph / Place pour des photos des 
voyageurs avec avec une pièce d'identitè sans

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
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UZASADNIENIE

03 r. 
o cudzoziemcach.

cach, która zgodnie 
z art. 520
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 288 ust. 1 ustawy z dnia .......................... r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. .....) nowego 

w art. 288 ust. 1 ustawy z dnia ….………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). 
Zg

podró

decyzji Rady 94/795/WSiSW 
z dnia 30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnyc

L 327 z 19.12.1994).
,

ucznia, który nie posiada dokumentu

prawa do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotowy wzór 

W przypadku uznania listy
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Projektowana regulacja jest zgodna niniejszego 

uczniów 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1)
2) wojewodów;
3) ;
4) cudzoziemców. 

2.

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 w procesie 

3.

4. tu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na

6. na sy

18/06/BS



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie wzoru 
bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni

Na podstawie art. 302 ust. 2 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

§ 1. wzór stempla okresu 

pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni.

§ 2. 1. Wzór stempla okresu pobytu w ramach ruchu 

bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni stanowi

§ 3. z dniem ….

MINISTER

1) –

Nr 248, poz. 1491).
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z dnia ... poz. …

WZÓR 

HU
BEZWIZOWEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ O 90 DNI 

POBYTU W RAMACH RUCHU
BEZWIZOWEGO NA 

TERYTORIUM 
RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ O 90 DNI

do 
dnia……………………………

przez ……………………………..

(nazwa organu)

oraz 
data ………………………………

Tekst w ramce o wymiarach szer. ok. 40 mm , wys.: ok. 50 mm
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UZASADNIENIE

303 ust. 2 ustawy 

z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...

pot

okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

o 90 dni.

W ustawie o cudzoziemcach wprowadzono uregulowania nie ob

w dotychczasowych przepisach ustawy o cudzoziemcach,

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 Schengen z dnia 14 czerwca 

1985

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

UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z

Przepisy ustawy z dnia 

ednostronnego zniesienia 

w
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w uzasadnionych przypadkach, okresu pobytu cudzoziemca na 

terytori zniesieniu 

dokumencie 

Dotychczas przedmiotowa problematyka nie uregulowana w

W § 1 o zakres przedmiotowy uregulowania.

Zgodnie z § 2 projektu wzór stempla okresu pobytu w ramach 

ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni

zniku nr 1

potw okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni. Opracowany wzór 

okresu tego pobytu. Ponadto w celu ujednolicenia 

praktyki o wymiary tego stempla, ws jego tekst ma z

o

… ustawy o cudzoziemcach.

w

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Projekt

2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych 

(Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania 

konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

stempla 

okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej o 90 dni

1) cudzoziemców,

2)

a) wojewodów,

b) ,

c)

d) organy Policji

e)

2.

1)

2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

3)

4) Stowarzyszeniu Amnesty International, 

5) Polskiej Akcji Humanitarnej, 

6)

7) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej,

8)

9) Stowarzyszeniu „Emigrant” 

10) – Interkulturalni PL, 

11) Caritas Polska.

wojewodom.
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W cel ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o

e

3.

powoduje dodatkowych wydatków 

i

terytorialnego.

–

wzoru stempla

okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

o 90 dni

4.

funkcjonowanie 

u

regionalny.

16-06-dg



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wniosku cudzoziemca do powrotu oraz 

cudzoziemca do powrotu

Na podstawie art. 314 ustawy z dnia ……………… r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 

§ 1. cudzoziemca do powrotu, zwany dalej 
„wnioskiem”, powinien zawiera

1) oznaczenie organu 
2)
3)
4) dane osobowe cudzoziemca, w tym:

a)
b)
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f) miejsce 

5) w zakresie, 
o którym mowa w pkt 4;

6)
ca;

7)
cudzoziemca do powrotu;

8)
a) terminu dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 317 ust. 1 ustawy 

z dnia ........................... r. o cudzoziemcach, zwanej dalej 

terminem dobrowolnego powrotu,

1) –



2

b) okresu zakazu ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
Schengen, 

o którym mowa w art. 320 ustawy;
9) wskazanie do którego cudzoziem , w przypadku 

ia terminu dobrowolnego powrotu;
10) uzasadnienie wniosku;
11)

uprawdopodobnione dane 
cudzoziemca. 

§ 2. lub

cudzoziemca
1) rodzaj decyzji;
2) numer decyzji;
3)
4)

§ 3. 2)

MINISTER

2)

z dnia 
enia cudzoziemca 

opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji o wydaleniu (Dz. U. Nr 146, poz. 1427), które 

…………... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..).
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego
w art. 314 ustawy z dnia ……………… r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). 
Zgodnie z

wniosku o wydanie decyzji 
cudzoziemca do powrotu oraz sposób odnotowywania w dokumencie 

cudzoziemca do powrotu.

Aktualnie
z sprawie 
wydalenia cudzoziemca oraz sposobu odnotowywania w doku

lub decyzji o wydaleniu (Dz. U. Nr 146, poz. 1427). P
wydane na podstawie art. 100 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573, z e traci moc w

ustawy o cudzoziemcach. Ustawodawca, zgodnie z art. 520 nowej ustawy 

prawnego w zakresie elementów, jakie powinien 
cudzoziemca
wydania przedmiotowej decyzji.

decyzji o cudzoziemca do powrotu 
w § 1

otwarty katalog elementów, jakie powinien 
cudzoziemca do powrotu. 

Wprowadzenie do wniosku elementu „oznaczenie
ustalenie, cudzoziemca do powrotu 

organ. elementów wniosku o wydanie decyzji 
cudzoziemca do powrotu daty

prawnego 

sprawy. Dod oraz okresu 
lub na 

cudzoziemca do powrotu. 
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cudzoziemca do powroty z terminem
dobrowolnego powroty b dzie
Decyzja o cudzoziemca do
zgodnie z art. 320 ustawy o cudzoziemcach orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych 

o cudzoziemca do powrotu nie stanowi w stosunku do 

zakresie 

grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, 
poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
Przepisy 
1)
2)
3) komendantów wojewódzkich Policji;
4) komendantów powiatowych (miejskich) Policji;
5) wojewodów;
6) Ministra Obrony Narodowej;
7) Szefa Agencji Bezpiecz
8) Szefa Agencji Wywiadu;
9)

10)
cudzoziemca do powrotu. 

2.
z uwagi na zakres nie wymaga przeprowadzenia

na
7 lipca 2005 r. o e stanowienia prawa (Dz.U. Nr 169, 
poz. 1414, z

3.

wa. 

–
- 110 , 100 placówek 

10 szt. = 11 0
11 0

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 
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6. Wp

19/06/BS



Projekt

1)

z dnia

cudzoziemca do powrotu

Na podstawie art. 315

§ 1. cudzoziemca do powrotu, 

§ 2.

MINISTER

1) –

Nr 248, poz. 1491).
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z dnia … (poz. …)

WZÓR

FORMULARZ 
CUDZOZIEMCA DO POWROTU

…………………………… ……………….….., dnia ……………..
(nazwa organu) (data)

..................................
(nr ewidencyjny)

Na podstawie art. … ustawy z dnia ………………… r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. … )

...............................................................................................................................................
(imiona) i nazwisko)

...............................................................................................................................................
(data urodzenia)

................................................................................................................................................
(imiona rodziców)

................................................................................................................................................
(obywatelstwo)

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................
(miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

................................................................................................................................................

wraz z .....................................................................................................................................
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................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

w terminie do .........................................................................................................................

do **........................................................................................................................................
(nazwa kraju powrotu)

Orzekam o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obszaru Schengen*** 
w terminie do .........................................................................................................................

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

POUCZENIE

do S
*2

…. r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ……).

……………………………………..

2**n
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 315
ustawy z dnia ... r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …). Zgodnie z m

cudzoziemca do powrotu.

wspólnych norm i 

wprowadzenia do prawa krajowego zmian w zakresie procedur wydawania decyzji 
o cudzoziemca do powrotu. Zgodnie z art. 12 ust. 3 dyrektywy w przypadku,

a tu na tym terytorium, decyzje 
o Przepisy dyrektywy 

prawem krajowym, 
cudzoziemca do powrotu. 

awnego prowadzenia 
cudzoziemca do powrotu 

w
do powrotu. W elementy decyzji zgodnie z art. 107 Kodeksu 

oraz z przepisami ustawy z dnia ... r. o cudzoziemcach. 
cudzoziemca do powrotu zawiera oznaczenie organu 

administracji publicznej, , oznaczenie strony – adresata decyzji
podstawy prawnej, , uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie, podpis 
z podaniem imienia i
decyzji. nty, o których 
mowa w ustawie z dnia ... r. o cudzoziemcach. Zgodnie z art.317 ust.1 obligatoryjnym 

powroty jest wskazanie terminu dobrowolnego powrotu. Przedmiotowa ustawa nak
cudzoziemca do powrotu, w przypadku 

w decyzji, nazwy cudzoziemiec . Decyzja 
o zaniu do powrotu powinna zawiera 320 ustawy 
o cudzoziemcach orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lub na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych 

Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1)
2) komendantów 
3)

2.
z uwagi na zakres 

na , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7
poz. 1414,

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w

i tym na fu

6.

17-06-dg



Projekt

1)

z dnia

w sprawie toku 
doprowadzeniem cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego albo 

Na podstawie art. 334 ust. 7 ustawy z dnia ………………..….…… r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. 

§ 1. :
1) sposób i termin informowania

cudzoziemcom o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca 
, do którego zostaje 

doprowadzony, oraz spos tych przedstawicieli 
w doprowadzeniu cudzoziemca;

2) , o których 
mowa w pkt 1, przebiegu doprowadzenia cudzoziemca do granicy albo do portu lotniczego 
albo , oraz termin przekazywania tej
dokumentacji

§ 2.
1) –

;
2) doprowadzeniu cudzoziemca –

granicy albo do port
§ 3. , pisemnie informuje przedstawicieli 

o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca,
7 dni przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca.
§ 4. Przedstawiciele ych, po otrzymaniu informacji, o której mowa 

w § 3, co najmniej 5 dni przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca na 
ich

w doprowadzeniu cudzoziemca.
§ 5. 4, Komendant 

Granicznej 72 godziny przed planowanym doprowadzeniem cudzoziemca
pisemnie informuje przedstawicieli ych o terminie i miejscu 

doprowadzenia cudzoziemca.

1) –

. Nr 248, poz. 1491). 
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§ 6. Przedstawiciele ch mowa w § 4, w przypadku 
o tym 

§ 7. 1. Przedstawiciele ych
cudzoziemca pisemne sprawozdanie z jego przebiegu.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciele ych
przekazuj w terminie 14 dni od dnia 

§ 8. Informacje, o których mowa w § 3 – 6, oraz sprawozdanie, o którym mowa 
w § 7 ust. 1,

§ 9. .

MINISTER
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UZASADNIENIE

w art. 334 ust. 7 ustawy z dnia ……………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. ….., poz. …..). 

termin informowania przedstawicieli organizacji 
zajmuj o przygotowywanym 

którego zostaje doprowadzony, sposób i
doprowadzeniu, s
przebiegu tego doprowadzenia oraz termin przekazywania tej dokumentacji Komendantowi 

Zgodnie z art. 334 ust. 1 ustawy z dnia …………………… r. o cudzoziemcach 
przeds
cudzoziemcom 
z
do którego zostaje doprowadzony, podejmowanych w przymusowym wykonaniem 
decyzji o
Przedstawiciele
wykonaniem decyzji o awo do obserwowania 

wobec cudzoziemców podczas doprowadzenia cudzoziemca w celu potwierdzenia 

Przepisy projektowanego enia 
przekazywania pisemnej 

informacji o przygotowywanym doprowadzeniu cudzoziemca. Przedstawiciele organizacji 

zapewnienia sprawnego i szybkiego przygotowania 
cudzoziemca, p

z
w doprowadzeniu cudzoziemca.
Przedstawic

do którego zostaje doprowadzony
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do przekazania Komendantowi 
pisemnego sprawozdania z jego przebiegu. 

rzepisy projektowanego 
tych informacji Komendantem 

. Zgodnie z § 7 
informacje o przygotowywanym doprowadzeniu 

cudzoziemca, deklaracje e
w doprowadzeniu cudzoziemca, informacje
informacje a z przebiegu 

R e jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65,
poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1)
2) których 

rzecz cudzoziemców.

2.

1)
2)
3)
4) Fundacja Ocalenie;
5) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej;
6)

stronie 
a

7 lipca 2005 r. o
poz. 1414, z

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 

6. regionalny

21/06/BS



Projekt

1)

z dnia

w sprawie w celu zorganizowania pomocy 
w dobrowolnym powrocie cudzoziemca

Na podstawie art. 335 ust. 6 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …

§ 1.
1) w celu zorganizowania pomocy 

w dobrowolnym powrocie;
2) wzór wniosku o pomoc w dobrowolnym powrocie;
3) w dobrowolnym 

powrocie przez podmiot, do którego anizacja 
dobrowolnych podmiotów.

§ 2.
1) cudzoziemcu – 35 ust. 3 

ustawy z dnia … o cudzoziemcach;
2) dobrowolne powroty –

o którym mowa w art. 335 ust. 2 ustawy z dnia … o cudzoziemcach.
§ 3. 1. Cudzoziemiec wniosek o pomoc w dobrowolnym powrocie do podmiotu

dobrowolne powroty.
2. lub

cudzoziemców wniosek, o którym mowa w ust. 1, kierownika 
lub funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu dla 

cudzoziemców.
3. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1
§ 4. lub funkcjonariusz odpowiedzialny za

funkcjonowanie aresztu dla cudzoziemców w terminie 7 dni przekazuje
wniosek, o którym mowa w § 3 ust. 2, 

§ 5. 1. e powroty
cudzoziemca z wnioskiem 
o potwierdzenie finansowania pomocy w dobrowolnym powrocie.

1) – sp
§
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2. Wniosek o
obejmuje:

1) dane cudzoziemca i osób, w imieniu których , w zakresie 
celu weryfikacji

warunków korzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie;
2)

3) miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca 
i osób, w imieniu których cudzoziemiec 

4) o pomocy w dobrowolnym powrocie oraz wskazanie 
szacunkowych kosztów tej pomocy.

§ 6. w terminie 7 dni od otrzymania wniosku, 
o którym mowa w § 5 ust. 2 
powrocie albo inform e powroty o

na brak finansowania tej pomocy.
§ 7. e powroty, po otrzymaniu potwierdzenia, o którym 

mowa w § 6, organizuje:
1)

2) w okresie organizacji pomocy w dobrowolnym powrocie oraz 
podczas powrotu, w przypadku gdy jest to uzasadnione stanem zdrowia 
cudzoziemca;

3)

4)
wymagane;

5)
6) transport do granicy;
7) zakup biletu
8) transport od granicy lub od

do miejsca do którego cudzoziemiec powraca, w przypadku 
gdy jest to uzasadnione .

§ 8. ne powroty zawiadamia o terminie i miejscu powrotu 
cudzoziemca Komendanta go
planowanym powrotem cudzoziemca.

§ 9. 1. Podmiot e powroty w przypadku gdy w okresie 3
od wydania potwierdzenia, o którym mowa w § 6, 
powrocie zawiadamia o tym 

2. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera informacje o:
1) przyczynach w organizacji pomocy 

w dobrowolnym powrocie;
2) ach w zakresie organizacji pomocy w dobrowolnym

powrocie;
3) planowanym terminie organizacji pomocy w dobrowolnym powrocie.
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§ 10.
o rezygnacji cudzoziemca z pomocy 

w dobrowolnym powrocie.
§ 11.

MINISTER 
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do r

z dnia … ( poz. …)
WZÓR

WNIOSEK O POMOC W DOBROWOLNYM POWROCIE

Nazwisko 
Data urodzenia
Obywatelstwo

Miejsce aktualnego 
pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej 
Polskiej
Adres w kraju 
pochodzenia 
Numer telefonu
Uprawnienie pomoc w dobrowolnym powrocie:

pozostawienie, , bez rozpoznania

decyzja ta podlega przymusowemu wykonaniu
pobyt na terytoriu

domniemanie, osoba jest ofiar
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu 

Osoby te wnioskiem o pomoc w dobrowolnym powrocie:
Seria i numer 
dokumentu 

/

Data urodzenia Miejsce urodzenia
a

Czy wymagana jest opieka medyczna?

……………………………..…… …………..……..…….
(podpis cudzoziemca)

……………………………… …..…………………………………
(podpis osoby przyj wniosek)
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UZASADNIENIE

ustawowego w art. 335
ust. 6

sposób i tryb w celu zorganizowania pomocy w dobrowolnym
powrocie, wzór wniosku o pomoc w dobrowolnym powrocie, 

, do którego statutowych

przyczynach jej niezrealizowania.

sposób i 
pomocy w dobrowolnym powrocie. Zgodnie z art. 336 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach organ, 

, informuje cudzoziemca 
o ocie. W przypadku, gdy 
cudzoziemiec skorzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie 

o pomoc w dobrowolnym powrocie do 
podmiotu, do którego ch 
podmiotów. Wzór wniosku o pomoc w dobrowolnym powrocie 

W przypadku gdy cudzoziemiec 
lub rzebywa w areszcie dla cudzoziemców, wniosek o pomoc w dobrowolnym 
powrocie 
funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu dla cudzoziemców. 

336 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, zgodnie z którym pomoc 
w dobrowolnym powrocie jest finansowana 

uzyskania potwierdzenia finansowania pomocy w dobrowolnym powrocie. 

cudzoziemca wniosku o pomoc w dobrowolnym powrocie 
em o finansowania pomocy 

w dobrowolnym powrocie. W celu zapewnienia sprawnego i rzetelnego rozpatrzenia wniosku 
o uzyskanie potwierdzenia finansowania pomocy w dobrowolnym powrocie 

przedmiotowy wniosek. , po dokonaniu weryfikacji 
warunków udzielenia pomocy w dobrowolnym powrocie, w terminie 7 dni, od otrzymania 
wniosku, dobrowolnym powrocie lub 

brak .

336 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach. Wskazany przepis 
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w ramach pomocy 
w dobrowolnym powrocie.

Dodatkowo, zgodnie z § 8,

o terminie i miejscu powrotu cudzoziemca ,
w terminie co najmniej 48 godzin przed planowanym wyjazdem cudzoziemca z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.

w przypadkach, gdy 

tej pomocy

finansowych 

i w zakresie pomocy 
w dobrowolnych powrotach

Administracji Rzeczypospolitej Polskiej a

go
w Warszawie dnia 12 lipca 2005 r. 
2011 r. 

procedurze notyfikacji zgodnie Rady 
Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1) Granicznej;
2) podmiot, do statutowych 

powrotów;
3) cudzoziemców pomoc w dobrowolnym powrocie.

2.
P
organizacjom:

1) do Spraw Migracji;
2) Stowarzyszenie Praw
3) a
4) Fundacja Ocalenie;
5) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej;
6) .

z prz
stanowienia prawa (Dz. zm.).

3.
go 

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 

i .

6. rozwój regionalny

23/06/KC



Projekt

1)

z dnia

cudzoziemca do powrotu

Na podstawie art. 340 ust. 1 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1.
o cudzoziemca do powrotu, w tym:

1) przejazdu cudzoziemca do granicy lub do portu ,
do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

2)
3)
4) pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca oraz wykonania fotografii,

zaliczanych do kosztów przymusowego wykonania decyzji o u
cudzoziemca do powrotu.

§ 2. cudzoziemca do powrotu, o których mowa 
w

W – cudzoziemca do powrotu, o których mowa 
w § 1 pkt 1 i 2,

K –
S – koszt eksploatacji pojazdu za kilometr przebiegu, ustalony w stawce maksymalnej dla 

na obszarze kraju 
lub poza granicami kraju,

D –

B –

1) –
a Ministra 
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Z – przejazdu do granicy lub do 
do którego cudzoziemiec zostaje 

doprowadzony, 
L – liczba cudzoziemców doprowadzanych.

§ 3.

1)
2)

§ 4.
si

1)
2)

§ 5. 2)

MINISTER

w porozumieniu:

MINISTER FINANSÓW

2)

20
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 20), które traci moc 

. 520 pkt 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego
w art. 340 ust. 1 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …). Zgodnie 
z porozumieniu 
z drodze 

1) przejazdu cudzoziemca do granicy lub d ,
do którego cudzoziemiec zostaje doprowadzony;

2) pobytu cudzoziemca 
3) pobrania odcisków linii papilarnych od cudzoziemca oraz wykonania fotografii 

zaliczanych do kosztów przymusowego wykonania decyzji o u
cudzoziemca do powrotu;

4) do 

doprowadzony.
Aktualnie

z
wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 3, 
poz. 20). Podstaw stanowi art. 100 
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573,

Zgodnie z art. 520 nowej ustawy o cudzoziemcach pozostanie
w mocy,

.
regulacji nie stanowi 

w cudzoziemca do
powrotu, p z przepisami nowej 
ustawy o cudzoziemcach.

Przepisy 
i cudzoziemca do powrotu, w przypadku wydania 
decyzji o cudzoziemca
dobrowolnego powrotu, lub w innym przypadku jej przymusowego wykonania. Z przepisów 
nowej ustawy o

cudzoziemca do powrotu w przypadku, gdy w decyzji 
o udzoziemca do powrotu dobrowolnego wykonania 
przez cudzoziemca tej decyzji.

W przepisie § obliczania kosztów 
przejazdu cudzoziemca do granicy lub do portu lotniczego albo morskiego do 

z doprowadzeniem,
nicy 

, do którego cudzoziemiec zostaje 
doprowadzony. Przepis §
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formie 
.

w stosunku do 
i

1)
2) w areszcie dla cudzoziemców.

wynika z znacznego wzrostu, w latach 2008 – 2013
Przepis §

w

opejskiej.

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1)
1) cudzoziemca do powrotu 

wykonaniu.

2.
konsultacji z i organizacjami

i:
1)
2)
3) Fundacja Ocalenie;
4) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

nie
na , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
7 lipca 2005 r. o
poz. 1414, z p

3.
i ego

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 

i w tym na fu

6.

18-06-dg



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie 

Na podstawie art. 366 ust. 4 ustawy z dnia ………………r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

§ 1.
.

§ 2. .2)

MINISTER 

1) – podstawie 

. Nr 248, poz. 1491).
2) Niniejsze 
z d
(Dz. U. Nr 160, poz. 1355)
art. 520 pkt 1 ustawy z dnia ……………… o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …).
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z dnia ……………… (poz. …)

WZÓR 

(str. 1)
Wniosek o zezwolenie na

Transit request for the purposes of removal by air

(zgodnie z art. 4 dyrektywy Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy 
– Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003, 

s. 26).
(In accordance with Article 4 of Council Directive 2003/110/EC of 25 November 2003 on assistance i 
cases of transit for the purposes of removal by air – OJ L 321, 6.12.2003, p.v26)

(Podmiot y/Requesting unit)
Organ:
Authority:

Place/Date:

Adres
Address:

Telefon/Faks/e-mail:
Telephone/Fax/e-mail:

:
Name of officer:
Podpis:
Signature:

(Podmiot y wniosek/Requested Unit)
Organ:
Authority:
Adres
Address:

Ogólne , którego dotyczy wniosek o tranzyt
General information on third-country national whom the transit request concerns

Numer 
wniosku

Request No

Nazwisko

Surname First name

m/k

m/f

Data 
urodzenia

Date of birth

Miejsce 
urodzenia

Place of birth

Obywatelstwo

Nationality
Travel dokument
No/Type/Validity

Numer wizy wystawionej przez 

Number of visa delivered by a third 
country (if required)

1
2

Flight details
Numer lotu
Flight No.

Miejsce wylotu
From

Data wylotu
Departure date

Czas
Time

Miejsce przylotu
To

Data przylotu
Arrival date

Czas
Time
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(str. 2)

Particular information

towarzyszy eskorta?
Is the third-country national accompanied by 
an eskort?

Imiona, nazwiska i funkcje:
Names and functions:

Czy zalecana jest eskorty 
policyjnej w porcie lotniczym?
Is the presence of a police eskort at the airport 
recommended?
Czy wymagana jest opieka medyczna?
Is medical care required? If so, specify:

(*)
Contagious identifiable diseases? (*) If so, specify:

Poprzednie nieudane próby wydalenia
Previous unsuccessful attempts at removal? If so, state reasons:

Dodatkowe uwagi
Further common

Uwaga: W .
NB: At the time the request was made, no grounds for refusal under Article 3(3) and (5) of Directive 2003/110/EC were known.

Decyzja podmiotu go wniosek
Decision of the requested unit

(*) Przekazanie tej informacji powinno z przepisów krajowych ch.
(*) This information shall be provided In accordance with the applicable national or international low.

The transit is authorised.
.

The transit is not authorised.

Podstawy: …………………………………………………………………………………..
Grounds:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………….

Name/Signature/Date
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UZASADNIENIE

366
ust. 4 ustawy z dnia ……………………r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …), zgodnie z którym 

z dnia 10 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru 

warunk
przeznaczenia.

2

a tym 

dotychczasowych zasadach.

R e jest zgodne z prawem Unii Europejskiej.

Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).



5

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Przepisy na
.

nie na stronie 
, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o ienia prawa (Dz. U. Nr 169, 
poz. 1414, z p zm.).

terytorialnego

5.

i

6.

22/06/BS



Projekt

1)

z dnia

od cudzoziemca

Na podstawie art. 395 ust. 6 ustawy z dnia …………………………….  o cudzoziemcach 
(Dz. U. poz. ……)

§ 1.
papilarnych od cudzoziemca:

1) pisom na podstawie 
art. 35 ust. 2 ustawy z dnia ………………. r. o cudzoziemcach, zwanej dalej 

2) do powrotu na podstawie art. 326 pkt 1
ustawy;

3) zatrzymanego,
o emca do powrotu, albo, 

tej decyzji na podstawie art. 395 ust. 3 ustawy
—

§ 2. 2).

MINISTER S

1 ) –

2)

w sprawie wzoru karty daktylo
poz. 1558)
z dnia …………………….. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….).



2

75
m

m
40

 m
m

40
m

m
10

5m
m

15
5 

m
m

20
5 

m
m

29
7 

m
m

Z

Ministra Spraw 
z dnia ………………(poz. ….)

WZÓR

KARTA DAKTYLOSKOPIJNA CUDZOZIEMCA

Nazwisko

Nazwiskorodowe

Nazwiskapoprzednie

KARTADAKTYLOSKOPIJNACUDZOZIEMCA

Data(r,m,d)
urodzenia

Znak 
sprawy

Numer
EURODAC

Nr 
sprawy

e
(M,K)

I

Krajimiejsceurodzenia

Obywatelstwo

Miejscezamieszkania 
wkrajupochodzenia
Miejscezamieszkanianaterytorium
RzeczypospolitejPolskiej
Data(r,m,d)imiejsce

*
Data(r,m,d)ipowód
daktyloskopowania**

ojca imi tki

Narodowo

NAZWAISIEDZIBAJEDNOSTKI
DOKONUJ CEJ 
DAKTYLOSKOPOWANIA
LUBJEJBARCODE

NUMERAFISLUB
BARCODEAFIS

P    1.wielkipalec 2.wskazuj lec rodkowypalec 4.serdecznypalec 5.ma palec

50mm 40 mm 40mm 40mm 40 mm

L 6.wielkipalec 7.wskazuj cypalec 8. rodkowypalec 9.serdecznypalec 10.m palec

ODCISKIKONTROLNE
jednoczesnyodciskwielkichpalców

LEWAR KA-jednoczesnyodciskczterechpalców PRAWAR -jednoczesnyodciskczterechpalców
LEWY PRAWY

75 mm 30 mm 30 mm 75 mm

Wp numeridentyfikacyjnyosobydaktyloskopuj

210 mm
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Pouczenie

:
1. r. o cudzoziemcach:
art.  35 ust. 2   – przepisom prawa,
art. 326 pkt 1 –
art. 395 ust. 3  -

w tej decyzji
2.
Polskiej:
art. 24 ust. 1 pkt 3 –
art. 92 ust. 1 – wniosek o udzielenie azylu w Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 105 ust. 1 – zgada na pobyt tolerowany
art. 114 ust. 1 – ochrona czasowa

w pouczeniu. 



4

UZASADNIENIE

6 ustawy z dnia ……………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). Zgodnie 

papilarnych na podstawie ust. 3 i art. 35 ust. 2 oraz art. 326 pkt 1. 

papilarnych od cudzoziemca na podstawie art. 124 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, 

1)
2)
3)
4) który korzysta z ochrony czasowej.

1. Dotychczasowy stan prawny

558). 

art. 124 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680). 

2. wzoru karty daktyloskopijnej, na której 

o cudzoziemcach, która zgodnie z art. 520 

13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, 
ustawy o cudzoziemcach, 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 395 ust. 6 ustawy z dnia ................................ r. 
o cudzoziemcach (Dz. wzoru karty 

ki linii papilarnych od cudzoziemca. Projektowane 

nowej ustawy o cudzoziemcach. 

3. m a proponowanym stanem prawnym

W obecnym stanie prawnym obow



5

aniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej:
1)
2)
3)

Rzeczypospolitej Polskiej
4)

o wydaleniu,
5) Rzeczypospolitej Polskiej.
6)
7)
8) który korzysta z ochrony czasowej.

isów 
ojektowanej regulacji zgodnie 

z

1)
2)
3)
o

awy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o udzieleniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, 

1) eczypospolitej Polskiej.

2)
3)
4) który korzysta z ochrony czasowej.

zmieniony 

zmieniony napis w rubryce „
„ ”. 

Przedmiot proje
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Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1)
2) organy Policji;
3) cudzoziemców.

2.

stronie 
do przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 2005 r. o
poz. 1414, z

3.
i rialnego

tkowymi kosztami poniesionymi 
w

nosi 
ok. 14 groszy).

4.

5.

6.
alny.

23/06/BS



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wzorów wniosków 
o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz o okresu 

Na podstawie art. 402 ust. 6 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1. wniosku o:
1) niego 

2) albo areszcie dla 
.

§ 2.

MINISTER

1) –

Nr 248, poz. 1491).



2

i

z dnia … (poz. …)

WZÓR

…………………………… ……………….….., dnia ……………..
(nazwa organu) (data)

WNIOSEK 
O UMIESZCZENIE CUDZOZIEMCA 

O ZASTOSOWANIE ARESZTU DLA CUDZOZIEMCÓW

w .....................................

Na podstawie art. …… ustawy z dnia ……………… r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …….)

o umieszczenie w s o /zastosowanie aresztu dla cudzoziemców* 
w ………………….........................................................................................................

........................................................................................................................................
/ imiona i nazwisko)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
(imiona rodziców)

........................................................................................................................................
(data / miejsce / urodzenia)



3

........................................................................................................................................
(obywatelstwo)

........................................................................................................................................
(seria i numer dokumentu i)

........................................................................................................................................
(miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) 

........................................................................................................................................

na okres ........................................................................................................................

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

…………………………………………..
(
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WZÓR

…………………………… ……………….….., dnia ……………..
(nazwa organu) (data)

WNIOSEK 

w .....................................

Na podstawie art. … ustawy z dnia …………….…… r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

s o areszcie dla cudzoziemców* 
w …………………….......................................................................................................

........................................................................................................................................
/ imiona i nazwisko)

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................
(imiona rodziców)

........................................................................................................................................
(data / miejsce / urodzenia)

........................................................................................................................................
(obywatelstwo)

........................................................................................................................................
(seria i numer dokumentu 



5

UZASADNIENIE

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

….……………………………..………..
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 402
ust. 6 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …). 

ory wniosków o:
1)
aresztu dla cudzoziemców;
2)
cudzoziemców.

zapewnienie sprawnego 
umieszczenia cudzoziemca

zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców pobytu 
,

u dokonywania Przedmiotowe
wnioski obejmuj dane, o których mowa w art. 402 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie 
z tym przepisem
o zastosowanie wobec niego aresztu dla cudzoziemców (imiona), 

ców cudzoziemca, urodzenia,
obywatelstwo, dotychczasowe miejsce zamieszkania cudzoziemca na terytorium 

ku,

wobec niego areszt dla cudzoziemców oraz uzasadnienie.
,

oraz podpis osoby podpis wniosek z podaniem imienia 
i
Wprowadzenie do wniosku elementu nazwy ma na celu uzyskanie 

. Wskazanie we 
wniosku daty faktycznego, 

do
rejonowego w celu wydania postanowienia. 
W elementu podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz 

, .
obejmuje 

wobec niego aresztu dla cudzoziemców oraz postanowienia o u okresu tego 
pobytu.

.
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Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1)
2) y rejonowe;
3) cudzoziemców. 

2. Konsultacje 
z uwagi na zakres nie wymaga przeprowadzenia

nie
procesie 

stanowienia prawa (Dz.

3.

a. 

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 

i

6.
lny.

19-06-dg



Projekt

MINISTRA S 1)

z dnia

Na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ….) 

§ 1.

utworzenia
poz. 1262 oraz z 2012 r. poz. 1236 Placówki 

.
§ 2. Placówki Podlaskiej.
§ 3. z dnia 

12
Podlaskiej (Dz. U. Nr 178, poz. 1262 oraz z 2012 r. poz. 1236). 

§ 4.

MINISTER

1) Minister Sp – sp
§
zakresu



2

UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 410
ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U.

i

W obecnym stanie
i

oraz z 2012 r. poz 1236).

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

z art. 520
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, nie 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach 
(Dz. U. 
w

nawczego 

stanowi 
w

(Dz. U. Nr 178, poz. 1262 oraz 
z 2012 r. poz. 1236 Komendy 

Dodatkowo, paragraf 2, w celu wykonania ustawowego
Komendanta Placówki 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 

W



3

U. Nr 178, poz. 1262 oraz 
z 2012 poz. 1236

do przepisów wprowadzonej nowej ustawy 
o ania projektowanej regulacji, 
w

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1)
Dywizji 

2)
3)

2.

Pro nie

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na

i

6.

24/06/KC



Projekt 

MINISTRA SPRAW 1)

z dnia 

Na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia ……………….. r. o cudzoziemcach 
(Dz. U.

§ 1.

Komendy 
imienia gen. dyw. 

§ 2.
gen. dyw. Henryka Minkiewicza .

§ 3.
dzoziemców 

w
§ 4.

MINISTER

1) –

(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).



2

UZASADNIENIE

j
w art.. 410 ust. 1 ustawy z dnia ……………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573
ach, która zgodnie 

z art. 510
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów 

o cudzoziemcach, zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy 
z dnia .......................... r. o cudzoziemcach (Dz. U. 

Paragraf

r 197, poz. 1434), jest 
komendy

Dodatkowo, paragraf 2, w celu wykonania delegacji ustawo

iemcach. 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r.
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 



3

ulegnie zmianie. 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1)
Min

2) f w;
3)

2.

Pro

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy
Rozpor

5.

i

6.

24/06/BS



Projekt 

1)

z dnia

Na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1.
-

utworzenia strz
Komendy –

§ 2. –

§ 3. z dnia 
12
w

§ 4.

MINISTER

1) Minister Sp – e, na podstawie § 1 
ust. 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

znych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).



2

UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 410
ust. 1 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U.

i

i

przedmiot
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573

ach, która zgodnie 
z art. 510 w mocy akty wykonawcze wydane na podstawie ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, nie 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia ... r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. 

do przep
stanowi 
w

rzyn, 
–

kom Komendy – Mazurskie
z

– jako organ, 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. zm.) z uwagi

W przypadku

U. Nr 187, poz. 1338) 



3

a

ulegnie zmianie.

.

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 
Przep
1) –

w
2)
3) oziemców. 

2.

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy
u na rynek pracy. 

5.
w tym na 

i

6.

20-06-dg



Projekt 

1)

z dnia

Na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia … r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1.

wca 2009 r. 
w sprawie
poz. 867 Komendy 

§ 2. anicznej 
z

§ 3.
25
(Dz. U. Nr 104, poz. 867).

§ 4.

MINISTER

1) –

(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).



2

UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 410
ust. 1 ustawy z dnia ... r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr poz. …). Zgodnie z 

i

i

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

ach, która zgodnie 
z art. 510
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, nie 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia ... r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. 
w

ykonawczego 

stanowi 
w

rznych i Administracji z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie
U. Nr 104, poz. 867), 

Komendy 
z

w

a regulacja 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 

w
W



3

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które 

1)
;

2)
3)

2.

zgodnie z przepisami ustawy z dn

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5. i
w tym na 

i

6.
Rozporz

21-06-dg 



Projekt 

1)

z dnia

Na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1.

ch i Administracji z dnia 31 lipca 2008
dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 145, poz. 922
Komendy ienia Powstania Warszawskiego 
z

§ 2.

§ 3. z dnia 
31 oli (Dz. U. 
Nr 145, poz. 922). 

§ 4.

MINISTER

1) Minister Sp – e, na podstawie 
§ 1 ust. 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

(Dz. U. Nr 248, poz. 1491).



2

UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 410
ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. 

i

i
w

U. 
z 2011 r. Nr 264, poz. 1573

ach, która zgodnie 
z art. 510
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, nie 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia ... o cudzoziemcach 
(Dz. U.
w Lesznowoli. 

stanowi
w Lesznowoli. 

Lesznowoli, gmina Grójec, 

istracji z dnia 31 lipca 2008
cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 145, poz. 92
Komendy 
z

tania Warszawsk
w

projektowana regulacja 

ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. ormatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz.

eg
W

dla cudzoziemców w Lesznowoli (Dz. U. Nr 145, poz. 922) a projektowana regulacja 



3

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddzi

1) im. Powstania 
;

2)
3)

2.

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 

i

6.
lny.

25/06/KC



Projekt 

1)

z dnia

Na podstawie art.410 ust. 1 ustawy z dnia …………………… r. o cudzoziemcach 
(Dz. U. 

§ 1.

Komendy

§ 2.

§ 3.
cudzoziemców 

w (Dz. U. Nr 181, poz. 1296). 
§ 4.

MINISTER

1) Minister Sp – e, na podstawie § 
1 ust. 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

, poz. 1491).



2

UZASADNIENIE

ustawowego zawartego w art. 410
ust. 1 ustawy z dnia ……………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). 

cudzoziemców w 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 15673
owej ustawy o cudzoziemcach, która zgodnie 

z art. 510
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, do czasu wydania nowych aktów wykonawczych, nie 

zachodzi potrzeba wydania, na podstawie art. 410 ust. 1 ustawy z dnia .......................... r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 

Paragraf 

Komendy 

W p

13 czerwca 
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 
z uwagi na

ne.
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U. Nr 181, poz. 1296) 
a proj

ulegnie zmianie.

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1) Komendanta 

1)
2)

2.

ia zostanie

w procesie stanowienia

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na

6.
regionalny.

25/06/BS



Projekt

Nr …
1)

z dnia

areszt dla cudzoziemców

Na podstawie art. 410 ust. 2 ustawy z dnia ……………….. r. o cudzoziemcach 

§ 1. Areszt dla cudzoziemców wykon w pomieszczeniach wyznaczonych 
w jednostkach , których wykaz a
do

§ 2. Za .2)

MINISTER

1) Minister Spraw – sprawy

91).
2) nr 72
28 listopada 2012
(Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 80 za
podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia ……..……... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). 
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z dnia …………... (poz. …)

Wykaz 
ieszczenie do 

wykonywania aresztu dla cudzoziemców

Lp. Województwo Nazwa 
1. podkarpackie -
2. podlaskie –
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego
w art. 410 ust. 2 ustawy z dnia ………………… r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). 
Zgodnie z

ny areszt dla cudzoziemców.
Aktualnie o 72 dnia 

28 listopada 2012
w celu wydalenia (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. poz. 80), które odstawie
art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, 
poz. 1573, z
nowej ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z art. 520 nowej ustawy o cudzoziemcach 
dotychczasowe akty wykonawcze pozosta w mocy, do czasu wydania nowych aktów 

o cudzoziemcach.
Projekt nie wprowadza nowych rozw prawnych w sprawie 

wyznaczenia 
Projektowane 
w tym zakresie zawarte w przepisach nowej ustawy o cudzoziemcach. W

w miejsce dotychczas stosowanej nazwy 
tj. „areszt w celu wydalenia” wprowadzono

Wykaz jednostek organizacyjnych
dl aktualnie 

dla j.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1)

2) cudzoziemców;
3)

2.

Projekt za
rznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o 

wa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 

3.
nostek s

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na 

6. ktu normatywnego 

26/06/BS



Projekt 

MINISTRA SPRAWIEDLIW

z dnia

Na podstawie art. 426 ust. 8 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...

§ 1.

§ 2. 1.

1)

li i ocenie;

2)

3)

i

4)

5)

2. Wizytacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, przep

3.

§ 3. 1. W razie stwierdzenia w toku wykonywania nadzoru penitencjarnego istotnych 

penitencjarny podejmu
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2.

§ 4. 1.

u

2.

§ 5. 1.

1) wskazanie terminu przeprowadzenia wizytacji;

2) wskazanie zakresu czasowego i tematycznego wizytacji;

3)

4) dokonane ustalenia;

5)

6) ustalenie wyników 

7)

8)

9) podpis wizytatora;

10)

2.

3. Sp

4.

w przypadku o którym mowa w art. 426 ust. 6 zdanie drugie ustawy z dnia ... 
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o

§ 6.

z

1)

2)

§ 7. 1.

penitencjarnego dla jednostek kontrolowanych.

2. ji jednostki 

3.

4.

5.

o

§ 8.

MINISTER SPRAWIEDLIW

w porozumieniu
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UZASADNIENIE

dyktowane 

a Ministra 

ia 

pobytu cudzozi

i

z dnia z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru 

penitencjarnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1496 oraz z 2010 r. Nr 202, poz. 1339). 

trybu nadzoru w sposób analogiczny 

rawnienia 

sposobów sprawowania nadzoru wym

kontrolowanych jednostek przeprowadzane w celu zba

z dawane po przeprowadzonych kontrolach 

i wizytacjach oraz decyzje i

ktora kontrolowanej jednostki 

z

kontrolowa
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o

do lustracji.

Przedmiot projektowanej regulacji nie jest

dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 

i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz.

obbingowej 

w
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

Podmioty, na 

Przepisy 
1)

2)
w areszcie dla cudzoziemców. 

organizacjom 

1)

2)

3) Fundacja Ocalenie;

4) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

z p

i ialnego

y

na

i

26/06/KC



Projekt

1)

z dnia 

w sprawie 
cudzoziemców oraz regulaminu organizacyjno-

w

Na podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia ……………….. r. o cudzoziemcach (Dz. U. 

§ 1.
1) dla 

cudzoziemców;
2) regulamin organizacyjno-

3)
w oziemców oraz 

§ 2. -
-gospodarcze oraz plac rekreacyjno-sportowy.

§ 3.
1) pokoje dla cudzoziemców;
2) pokój izolacyjny;
3) biblioteka;
4) o- i sportowych;
5) pomieszczenie do wykonywania praktyk religijnych;
6) umywalnie;
7)

-
1)
2) pokój lekarski;
3) izolatka dla chorych;
4)
5)

1) – sp
§
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6) magazyny do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, 

7) po
szkalnych lub administracyjno-gospodarczych 

4. P

§ 4.

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-

2) powierzchnie 
oraz w –

najmniej 2 m – zmywalne i odporne
3) posadzka a
4) , gniazda wtykowe zainstalowane 

w
§ 5.

1)
2)

3)
mieszkalnych;

4) wentylacja grawitacyjna lub mechaniczna, z otworem wentylacyjnym, 

5)

2. Pokój izolacyjny 
przepisach.

§ 6.

2. Pokój lekarski jest 

medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
5 ust. 1.

5 ust. 1 pkt 1–3,

1) w przypadku 

a)
b)
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c) sób,
d)

2) w umywalniach –

3) w przegrody
e e

;

1 m ,
z drzwiami 

4) y, o których mowa w pkt 3 
a) co najmniej 1 umywalk 1 do

3 do 3 pisuarów,
b)

5) jest poprzez mieszacz 
la cudzoziemców umieszczonych 

w
6) drzwi do umywalni, natryskowymi i

7) w
stosowanie, ,
nieprzemakalne i nieprzezroczyste y.

6. W przypadku gdy liczba cudzoziemców umieszczonych na jednej kondygnacji jest 
kondygnacji.

§ 7. 1. Pomieszczenia, o których mowa w § 3, izolacyjnego

4 pkt 2–4, § 5 ust. 1 oraz § 6.
§ 8.

telefoniczne na karty magnetyczne.
§ 9. Plac rekreacyjno- -

- oraz posiada utwardzone 

w
§ 10.

1)
3

–45° odkosami,

drutem kolczastym;
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2)
–45° odkosami, skierowanymi do 

3)

4)
w warunkach -
-
elektrycznej.

dzenie ochronne 
1)
2)

rze wieczorowo-nocnej, 

§ 11. Areszt dla cudzoziemców, zwany dalej "aresztem", jest zlokalizowany na 

§ 12.
1)
2) cele mieszkalne;
3) pokój lekarski;
4)
5) pokój, w którym podgrze
6)
7) magazyny do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, 

8) umywalnie;
9) ;
10) biblioteka;
11) pomieszczenia i sportowych;
12) pomieszczenie do wykonywania kultu religijnego.

y w pokoju, w którym 
o

w

§ 13. 1. Przy areszcie jest wyznaczony plac spacerowy.

przykrytym od
z

§ 14.
w 2 ust. 1 pkt 3–7 i 10–12,
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magazynu do przechowywania rzeczy cudzoziemców przekazanych do depozytu, dopuszcza 

§ 15. o solidnej 
konstrukcji z atestowanymi zamkami.

§ 16.

1) tynki wykonane z zaprawy cementowo-

2)
3) gniazda wtykowe zainstalowane 

w
§ 17.

1)

2)
3) muru o powierzchni w stosunku do powierzchni 

bezpieczone

4)
tlenie do pisania i czytania;

5)
mieszkalnych;

6)

7)

8) przyciski do wzywania pomocy
9)

i
cym.

w
§ 18.

w
Granicznej.

medyczny do badania i udzielania pierwszej pomocy lekarskiej.
7

ust. 1 pkt 1–6, 8 i 9.
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i porcjuje 

-kuchenny.
ona w zlewozmywak dwukomorowy 

z
6. Umywalnie i

1) w umywalniach –

2) –

3)
1
1

4) woda do umywalni, kabiny natryskowej

5) drzwi do umywalni,
w

§ 19.
magnetyczne.

§ 20. Areszt jest wyposa -

o
1) rnego jednostki lub innym 

2) przyciski dzwonków, umieszczone:
a)
b)
c) w pokoju lekarskim,
d)
e) w pomieszczeni
f)

§ 21. Regulamin organizacyjno-

i aresztu,
cudzoziemcom warunków socjalno-

h im praw
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§ 22. 2)3)

MINISTER
SPRAW 

2)

z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-

podstawie art. 550 pkt 1 ustawy z dnia ……..……... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..).
3)

z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wa

podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia ……..……... o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..).
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z dnia …………. (poz. …)

REGULAMIN ORGANIZACYJNO- NYM 

DLA CUDZOZIEMCÓW

Przepisy 

§

zwanego dalej „aresztem”, oraz inne osoby przez nich wyznaczone. 
§ edzialny za

funkcjonowanie aresztu organizuje spotkania z cudzoziemcami,

§ , rano i wieczorem,
tam cudzoziemców.

§

telewizyjnego. 

§ 5.
00 do godziny 800

albo funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu. 

postanowienia o zastosowaniu wobec .

.
§ 6. 1. Funkcjonariusz przyjmuje do depozytu przedmioty

przekazane przez cudzoziemca.
2. Za przedmioty nieprzekazane do depozytu odpowiada cudzoziemiec.
§ 7.
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podpisem. 

3
Prowadzenie depozytu

§ 8. 1. oznaczeniem cech indywidualnych 
do kwitu depozytowego.

1)
2) bankowe karty

3) ,
kolczyki;

4)
3. Do przedmiotów, które 

w
1)

2) a;
3)
4)
5)
6)

§ 9. 1. Cudzoziemiec potwierdza czytelnym podpisem przekazanie do depozytu 
przedmiotów.

2.

podpisu”

§ 10. 1. Przekazane przez cudzoziemca do depozytu i ewidencjonuje 
w karcie rozcho cudzoziemca.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, podlega sprawdzeniu przez funkcjonariusza 
i uzgodnieniu z cudzoziemcem, ostatni 

3. W przypadku odmowy potwierdzenia przez cudzoziemca przedstawionego salda 

przedstawia
odpowiedzialnemu za funkcjonowanie aresztu. 



10

4. W przypadku g o którym 
mowa w ust. 3, 
cudzoziemiec. 

§ 11. –
pobranie, zdanie – ,
zdeponowanych przedmiotów.

§ 12 przedmiotów 
przekazanych do depozytu.

4
Warunki rozmieszczania cudzoziemców w pokojach i celach mieszkalnych

§ 13.

1)

a) 3 m2 – na
b) 4 m2 – ;

2)
areszcie; 

3) zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne; 
4) wiek cudzoziemca; 
5)
6)

pokoju lub celi mieszkalnej. 

5
dnia 

§ 14. 1.
funkcjonowanie aresztu u dnia

dnia
1)
2) godziny oraz sposób rannego i wieczornego ustalenia stanu liczbowego;
3) -

4)
5) godziny, miejsce odbywania spacerów w areszcie;
6)

edzialnego za funkcjonowanie aresztu; 
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7) b; 
8)
9)

10)
w dopuszczonych 

11) sposób przyjmowania i wydawania paczek; 
12)

przedstawicielstwem dyplomatycznym lub
z

dnia jest umieszczony w widocznym miejscu, na kondygnacjach 
i aresztu ols

w
4. K edzialny za funkcjonowanie 

aresztu wyznaczy miejsce, w którym dozwolone jest palenie wyrobów tytoniowych.
§ 15 -

fizycznych.

6
Organizacja przyjmowania korespondencji, przyjmowania paczek i zasady 

§ 16.
po wpisaniu przez niego daty 

i sko. 

t. 1, w rejestrze prowadzonym 
w

zwrotnym potwierdzeniu odbioru. 
§ 17

§ 18. ez cudzoziemca zaopa
w

§ 19
st edzialnego za funkcjonowanie aresztu oraz 

z
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§ 20

aresztu. 
§ 21.

aresztu. 

i
§ 22

§ 23.
odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu. 

wienia cudzoziemcowi kontaktu 
z 411
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia …..………. r. o cudzoziemcach. 

§ 24.

odpowiedzialny

samym dniu. 

§ 25
owi 

§ 26

w
z

7
Warunki opieki zdrowotnej i bytowej

§ 27

§ 28. 1. W przypadku gdy dalszy pobyt cudzoziemca 

cudzoziemca do szpitala lub podmiotu leczniczego wykon
w otne, 
z edzialny za 
funkcjonowanie aresztu.
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401 ust. 2 ustawy z dnia ….………….. r. 
o

3. O zmianie miejsca pobytu cudzoziemca kierownik 
funkcjonariusz odpowiedzialny 

w tej sprawie.
§ 29. Leczenie cudzoziemca na jego koszt, przez wybranego przez niego lekarza, na 

funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu. 
§ 30. Wobec cudzoziemców, u których stwierdzono zaburzenia psychicz

edzialny za funkcjonowanie aresz

zapewnienia odpowiednich warunków pobytu tym cudzoziemcom. 
§ 31
§ 32. 1. Spacer cu

miejscu na wolnym powietrzu. 

3. W przypadku naruszenia przez cudzoziemca ustalonego sposobu odbywania spaceru 

§ 33. Nadzór nad warunkami higieniczno-sanitarnymi
sprawuje 

8

§ 34. 1. Cudzoziemcy 

:
1) od 300 do 900 kcal – ;
2) od 700 do 1000 kcal –
3) od 1000 do 1700 kcal –
4) od 1700 do 2600 kcal –
5) od 2600 do 3400 kcal –

6) co najmniej 2600 kcal –
3.
przygotow zasadniczej szkolnej 
normie w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 ustawy 
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z (Dz. U. z 2011 r. Nr 
zm.4)),

1) 75% normy SZ – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–5;
2) 65% normy SZ – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 6.

3 :
1) o 20% – w przypadku doprowadzanych cudzoziemców doprowadzenie trwa 

ponad 6 godzin;
2) do 50% – w przypadku cudzoziemców, o których mowa w ust. 2 pkt 1–

recepty.
areszcie, w którym temperatura 

§ 35.
dnia.

§ 36. 1. Cudzoziemcom, których stan zdrowia wymaga zastosowania diety, lekarz 

1) –
2)
3)
4)
5) ronionych;
6)

§ 34 ust. 2.

4) z 2011 r. Nr 117, poz. 677, 
Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016, Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627, 664, 769, 951 i 1529.
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UZASADNIENIE

ustawowego w art. 427
ust. 1 ustawy z dnia ……………. r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …..). Zgodnie 
z

cudzoziemców, regulamin organizacyjno-

1. Dotychczasowy stan prawny

1) stracji z dnia 26 sierpnia 
2004
wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-
w

z 2011 r. Nr 264, poz. 1573
2) istracji z dnia 11 grudnia 

2007 ez cudzoziemców umieszczonych 
w

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

Regulamin organizacyjno-
i

1)
2)
3) warunki rozmieszczenia w pokojach i celach mieszkalnych;
4)
5) -

i sportowej;
6)
7) warunki opieki zdrowotnej i bytowej.
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2.
oraz regulaminu 

organizacyjno-
i areszcie dla cudzoziemców

Z uwagi na w
podstawie art. 427 ust. 1 ustawy z dnia .......................... r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. .....) 

warunków, jakim po
areszty dla cudzoziemców oraz regulaminu organizacyjno-

z
oraz regulaminu organizacyjno-

w oz. 1953) oraz 
cji z dnia 11 grudnia 2007 r. 

w ez cudzoziemców umieszczonych 
w

uchylenia ustawy, na podstawie której wydano przedmiotowe akty wykonawczy. 
Ustawodawca, zgodnie z art. 520
dotychczasowe rozp

w zakresie warunkó dla 
cudzoziemców, regulaminu organizacyjno-
dla cudzoziemców

nowej ustawie o cudzoziemcach 
a przepisami zawartymi w akcie wykonawczym, którego przepi

3. m a proponowanym stanem prawnym

cudzoziemców.
Regulamin organizacyjno- u
i la:

1)
2)
3) prowadzenie depozytu;
4) warunki rozmieszczenia w pokojach i celach mieszkalnych;
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5) dnia
6) korespondencji, przyjmowania paczek

i
7) warunki opieki zdrowotnej i bytowej;
8) warunki 

W projektowanym akcie prawnym regulamin organizacyjno-
dzoziemców 

o prowadzenia depozytu oraz war
i
cudzoziemców. Wprowadzenie do projektowanego aktu nowych przepisów wynika z zmiany 

rezygnacji z:
1)

2004 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiada
w celu wydalenia oraz regulaminu organizacyjno-

2) § 6 ust. 3 Regulaminu organizacyjno-por
w wydalenia
ww.

wytyczne do wydania 
e

i napojów przez cudzoziemców tam um dziennej normy 
zdrowia oraz wymogi religijne 

i

u
i jest zgodna z przepisami nowej ustawy o cudzoziemcach.
Dodatkowo w § 5

z projektowanym § 5 ust. 1 pkt 2 zrezygnowano z zabezpiecz
z . przepisy 

kontrol osobist e stanowi chylono 
e

prawnym 

4. Skutki fi

organizacyjno- cie w celu wydalenia (Dz. U. 
Nr
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11 grudnia 2007 r. w 

regulacja ogranicza s

Projekt 

Ministrów z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu 
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 

1) ;
2) ym 

w areszcie dla cudzoziemców. 

2.
P

1)
2)
3) Fundacja Ocalenie;
4) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej.

nformacji Publicznej, zgodnie 
z
prawa (Dz. zm.).

3.

4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na

i

6.

16/06/EP



Projekt 

z dnia 

w sprawie wzoru formularza

umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

odmowy wjazdu, terminie 

sprostowanie

przepisów ustawy

Na podstawie art. 446 ust. 3 ustawy z dnia .................... r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. ...) 

§ 1. formularza

informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do 

faktycznej 

wpisu, sprostowanie 

ne z naruszeniem przepisów 

u

§ 2.

MINISTER
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UZASADNIENIE

ji ustawowej zawartej w art. 446

ust 3 ustawy z dnia ……… o cudzoziemcach (Dz. U. 

wzór formularza

informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do 

wpisu, sprostowanie tne, nieaktualne lub nieprawdziwe oraz 

ustaw.

Projektowane przepisy ustawy o cudzoziemcach prze cudzoziemiec, którego dane 

wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów 

podstawie prawnej i faktycznej wpisu, a 

przechowywane z dany na formularzu, którego 

zie mu 

danych w wykazie.

wzór formularza

cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie 
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podstawie prawnej i faktycznej wpisu, sprostowanie tne, 

przechowywane z naruszeniem przepisów ustaw

.

y wzór 

formularza 

wykazie lub Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, terminie 

,

przechowywane z naruszeniem przepisów ustaw.

lub

Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu. We wzorze formularza 

wniosku

ana z zagranicy formularz wniosku zawiera wskazanie adresu do korespondencji.

§ 2 ………….

icznych, a zatem nie podlega 

dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji 

norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1) cudzoziemców,

2)

a)

b) wojewodów,

c)

d)

e) organy Policji.

2. przeprowadzenia konsultacji

art.

enia zostanie umieszczony w Biuletynie 

Legislacyjny oraz dodatkowo w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 

3. or finansów publicznych

–
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larza wniosku

cudzoziemcowi informacji o umieszczeniu jego danych w wykazie lub Systemie 

podstawie prawnej i faktycznej wpisu, sprostowanie ompletne, 

przechowywane z naruszeniem przepisów ustaw

4.
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z dnia ... (poz. ...)

Cudzoziemców
ul. Koszykowa 16
00-564 Warszawa

zamieszczonym na stronie 4

WNIOSEK

o informacji o umieszczeniu danych osobowych w wykazie lub Systemie 
Informacyjnego Schengen

o sprostowanie danych osobowych umieszczonych w wykazie i Systemie Informacyjnym 
Schengen

o danych osobowych umieszczonych w wykazie i Systemie Informacyjnym

Schengen

A. DANE OSOBOWE CUDZOZIEMCA

1. Nazwisko

2. Nazwiska poprzednie
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3. Nazwisko rodowe

4

6.

7 i nazwisko rodowe matki

8. Data urodzenia 9

/ /

Rok K/M

10. Miejsce urodzenia

11. Obywatelstwo 

12. Numer

B. ADRES ZAMIESZKANIA

1. Województwo/Obwód

2. Powiat/Rejon

5 poprzednie
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3.

4. Ulica

5. Numer domu i lokalu 6. Kod pocztowy

7. Kraj 

C. ADRES DO KORESPONDENCJI NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ 
POLSKIEJ LUB

1. Województwo

2. Powiat

3.

4. Ulica

5. Numer domu i lokalu 6. Kod pocztowy

7. Kraj 

UZASADNIENIE

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

..............................................

:

1...........................

2...........................

3...........................

POUCZENIE

1.
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2. kowanymi literami wpisywanymi 
w odpowiednie kratki.

3. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 16 listopada 2

skarbowej.

ul. Nowogrodzka 43, 00-950 Warszawa

CitiBank Warszawa 

60 1030 1508 0000 0005 5001 0038 

SWIFT CODE: ”CITIPLPX”

IBAN: ”IBAN PL60 1030 1508 0000 0005 5001 0038” 

4.

usta
Polskiej. 

w

5.

skarbowej.

-
skarbowej.

6. :
-

- w przy

7.
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podatkowym.

8.

27/06/BS



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie wzoru formularza 

przetwarzanych w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców 

Na podstawie art. 452 ust. 3 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …) 

§ 1. przetwarzanych 
w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu cudzoziemców. 

2. Wzór formularza wniosku, o k

§ 2. … .

MINISTER

1) – sp
§
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z dnia ... (poz. ...)
WZÓR

WYKAZU W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW 
NAZWA ORGANU, DO KTÓREGO KIEROWANY JEST WNIOSEK

OZNACZENIE ZBIORU, Z NIONE DANE

DANE WNIOSKODAWCY

NAZWISKO
NAZWA 
ORGANU

ADRES

CH1

DANE OSOBOWE 
AKTUALNY STATUS CUDZOZIEMCA
HISTORIA LEGALIZACJI POBYTU
WYDANE DOKUMENTY
MIEJSCE POBYTU
INNE 

PODSTAWA PRAWNA DO OTRZYMANIA DANYCH

PRZEZNACZENIE DANYCH (PODSTAWA FAKTYCZNA)

POSIADANE INFORMACJE O CUDZOZIEMCU

NAZWISKO 
(NAZWISKA)

DATA URODZENIA

NAZWISKO RODOWE 
MATKI
OBYWATELSTWO
MIEJSCE URODZENIA
DODATKOWE DANE 

………………………………….. ………………………………..
(data) (podpis)

1
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UZASADNIENIE

wartego w art. … ustawy 
z dnia … o 

enia wzoru formularza wniosku 
o
cudzoziemców. 

Cudzoziemców prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji 

do realizacji zad
wy zbiór rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców.

… .

odny z prawem Unii Europejskiej.

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które oddzi
ie wzoru 

ewidencji i wykazu cudzoziemców 
1) cudzoziemców;
2)
3) ów;
4) wojewodów;
5)
6)

7) organy kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego i organy informacji finansowej;
8)
9)
10) ;
11) administracyjne organy egzekucyjne.

2. zek przeprowadzenia konsultacji

wymaga przeprowad
W ramach konsultacji p

1) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, 
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,
3)
4) Prokuratorowi Generalnemu;
5) Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o U. Nr 169, poz. 1414, 
z

slacyjny. 

3.

4.
w or
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regionalny.

27/06/KC



Projekt 

1)

z dnia

w sprawie przetwarzanych w krajowym 

zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 

telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych

Na podstawie art. 458 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach (Dz. U. poz. …)

§ 1.

1) sposób i danych przetwarzanych 

w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za 

;

2) ;

3) wzór .

§ 2.

1) Szefie – ;

2) – .

§ 3.

§ 4. 1. Kontrola wykonywana jest zgodnie z rocznym planem kontroli.

2. W

§ 5. 1.

1) zakres przedmiotowy kontroli;

1) – sp
§



2

2)

3) zenia kontroli.

§ 6.

2.

§ 7. 1. Z przeprowadzonej kontroli 

kontrolowanego, 

powstania, zakresu, skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych.

2.

3.

§ 8.

i

1)

stron;

2) przetwarzania 

danych przekazanych w celu weryfikacji;

3)

4)

§ 9. 1.

i

kierownika – -dniowy termin od 

dnia otrzymania proto
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3. W

– –

kontrolne.

podpisania i zwrotu podpisanego pr

w . O odmowie podpisania 

z wnioskiem, o którym mowa w § 10.

§ 10. 453

ustawy z dnia …

z wnioskiem o wydanie decyzji, 

o której mowa w art. 455 ust. 1 ustawy z dnia … o cudzoziemcach.

§ 11. … .

MINISTER
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i

z dnia ... (poz. ...)

1

Warszawa, dnia ……………………..r.

Szef

Na podstawie art. 452 ustawy z dnia ……………..

sprawach cudzoziemców yjnych lub systemów 

teleinformatycznych

(seria i numer)

do przeprowadzenia kontroli ………………………………………………………………….
(oznaczenie kontroli)

w okresie od ………………………………….. do ……………………………………

w ………………………………………………………………………………………………...
(nazwa i adres kontrolowanego organu)

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

w zakresie ……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………
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Warszawa, dnia ……………………..r.

Szef

Nr akt kontroli ………………………….

Nazwa i adres organu kontrolowanego: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

do przeprowadzenia kontroli):

1. …………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………....

3. ……………………………………………………………………………………….....

1. …………………………………………………………………………………………

2. ………………………………………………………………………………………....

3. ……………………………………………………………………………………….....

4. ………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

Opis ustalonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawid

przyczyn ich powstania, zakresu i skutków oraz osób za nie odpowiedzialnych:



6

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………

……………………………………… ……….………………………………………
(piecz

………………………………………

- wzmianka o tym fakcie:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..
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UZASADNIENIE

454 ust. 1 ustawy 
z dnia …

sposobu i trybu 
przeprowadzenia 
zbiorze rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 
telekomunikacyjnych lub systemów teleinformatycznych

Spraw Cudzoziemców 
prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców tom 
wskazanym w ustawie w art. 446

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców
teleinformatycznych

1)
podmiotami a krajowym

zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców;
2)

przetwarzania danych osobowych i wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich 
uzyskania;

3)

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców

z rocznym planem kontroli.

do przeprowadzenia kontroli. 
W
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krajowego zbioru rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
lub systemów teleinformatycznych.

… .

zenia 
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).

jom i organom 
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
kontroli 

zbiorze rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców podmioty:
1) cudzoziemców;
2)
3)
4) Wojewodów;
5)
6)

7) organy kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego i organy informacji finansowej;
8)
9)
10) ;
11) administracyjne organy egzekucyjne.

2. zek przeprowadzenia konsultacji

1) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, 
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,
3) Pierwszemu
4) Prokuratorowi Generalnemu;
5) Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o . U. Nr 169, poz. 1414,
z

y Proces Legislacyjny. 

3.
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4.
w or

regionalny.

28/06/KC



Projekt

1)

z dnia

w sprawie 

do krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za 

Na podstawie art. 459 ustawy z dnia …

§ 1.
1) krajowego 

zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
telekomunikacyjnych;

2) krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych.

§ 2.
1) certyfikacie –

uwierzytelniania ownika instytucjonalnego 
2) organie –

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców na 
podstawie ustawy z dnia … o cudzoziemcach;

3) ytkowniku indywidualnym –
w ramach organu do wykorzystywania danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców;

4) – uprawniony do 
krajowym zbiorem rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 

cudzoziemców ;
5) –

wykorzystywania danych z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 
cudzoziemców
instytucjonalnego.

1) – sp
§
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§ 3. krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców 
telekomunikacyjnych
1) posiada zabezpieczenie techniczne i organizacyjne unie

danych niezgodnie z celem ich uzyskania;
2)
3)

4)

§ 4. 1. do krajowego zbioru rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 

, organ: 
1) § 3;
2)

teleinformatyczny oraz o przekazanie opisu interfejsu;
3) –

z
4) pracy z Systemem Pobyt

w oparciu o opis interfejsu;
5)

6) im
celu oraz jak

krajowego zbioru rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców .

§ 5. 1. krajowego 
zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i wydania osobistego 
i ,

2. Wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1

§ 6. osku, o którym 
mowa w § 5 ust. 1.

uprawnienia krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 
cudzoziemców 
indywidualneg krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 
cudzoziemców i wykorzystywania danych.
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2 do 

§ 7. krajowego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
Cudzoziemców zwraca wniosek, o którym mowa w § 5 ust. 1, wraz z uzasadnieniem 

§ 8. 1. – w zakresie posiadanych przez siebie 
–

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach 
cudzoziemców 

3

1)
2)
3)
4) u.

§ 9. … .

MINISTER
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i

z dnia ... (poz. ...)

SZEF

WNIOSEK O :
NADANIE
EWIDENCJI I WYKAZU W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW ORAZ WYDANIE 
IDENTYFIKATORA 

EWIDENCJI I WYKAZU W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

EWIDENCJI I WYKAZU W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW

                        NAZWISKO PESEL

Lp. UPRAWNIENIA WYBRANY 
ZAKRES*

WPIS DANYCH
1. Administrator
2. Obywatelstwo
3. Personalizacja dokumentów
4.
5. Repatriacja
6. – Komendant PSG
7. – Komendant OSG
8. –
9 UdSC - Legalizacja 
10 UdSC –
11. UdSC - Dublin
12 UdSC –
13. UdSC - COW
14. Wojewoda - Legalizacja
15. Wojewoda – Repatriacja i Obywatelstwo
16.

1. Pobyt
2.
3. Eurodac
4 Raporty
5. Wylogowanie

____________________________           __________________________________

w sprawach cudzoziemców.
____________________________           __________________________________

(podpis )
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KRAJOWEGO ZBIORU REJESTRÓW, EWIDENCJI I WYKAZU 
W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW 

                        NAZWISKO PESEL

JEDNOSTKA KONTO STARTOWE

____________________________           __________________________________

Praca w krajowym zbiorze

cudzoziemców.

informowania  o tym fakcie administratora systemu. 

krajowego zbioru rejestrów, 

ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców uaktualniana 

codziennie).

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr. 101, 

Szefa 

-

uprawnienia.
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KRAJOWEGO ZBIORU REJESTRÓW, EWIDENCJI I WYKAZU 
W SPRAWACH CUDZOZIEMCÓW 

                         NAZWISKO PESEL

JEDNOSTKA KONTO

____________________________           __________________________________
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UZASADNIENIE

455 ustawy 
z dnia

1) trybu i sposobu krajowego 
zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców 
telekomunikacyjnych;

2) wzoru krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców oraz wykorzystywania danych.

Jak wynika 
Cudzoziemców prowadzi w systemie teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców. Dane przetwarzane w krajowym zbiorze rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
i podmiotom wskazanym w ustawie w art. 446

krajowego zbioru rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców za pomo

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców

ins krajowym zbiorem rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

osoby fizycz -
krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców.
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, 

osoba fizyczna, która w ramach organu 
krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 

i wykazu w sprawach cudzoziemców

z krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. W przypadku 

Cudzoziemców krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców

do
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krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i wydanie 

krajowego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców
indywidualnych, oprócz wymogów wskazanych w ustawie z dnia … o cudzoziemcach,

krajowego 
zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

instytucjonalnych – krajowym zbiorem
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców a systemem teleinformatycznym 

krajowego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców i wydania osobistego 
i

krajowego 
zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu 
w sprawach cudzoziemców
potwi
krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji 
i wykazu w sprawach cudzoziemców

do

krajowego zbioru rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców.
.

Proj

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).
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Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na 
trybu 

i krajowego zbioru 
rejestrów, ewidencji i wykazu cudzoziemców 

podmioty:
1) cudzoziemców;
2)
3)
4) wojewodów;
5)
6)

e gminne (miejskie);
7) organy kontroli skarbowej, wywiadu skarbowego i organy informacji finansowej;
8)
9)
10) ;
11) administracyjne organy egzekucyjne.

2. zek przeprowadzenia konsultacji

1) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, 
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej,
3)
4) Prokuratorowi Generalnemu;
5) Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 
o

3.

jszenia 
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4.
w or

regionalny.

29/06/KC



Projekt

1)

z dnia

dla cudzoziemców 

Na podstawie art. 10 ust. 5a ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach 

i (Dz. U. z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. 

poz. 951) 

§ 1.

ch w areszcie dla cudzoziemców, 

1)

2)

3) tryb 

w pkt 1;

4) sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez

cudzoziemca.

§ 2. 1. b areszcie dla 

cudzoziemca 

go cudzoziemca, o której 

mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu 

1) – sp podstawie 
§



2

„kierownikiem”, lub funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie aresztu dla 

cudzoziemców.

2.

przedstawi w razie braku 

Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy dotyczy to cudzoziemca, którego obywatelstwa nie 

ustalono –

3. Przy powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1 i 

1)

aresztu dla cudzoziemców 

2)

3) § 5 us

w

4. W razie zgonu cudzoziemca spowodowane

w wykazie, o którym mowa w

24 godzin od chwili zgonu.

5. O zgonie cudzoziemca w przypadku, o którym mowa

§ 3. 1.

dla cudzoziemców wydaje prokurator rejonowy 

miejsca zgonu.
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2. Kierownik lub funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu dla 

cudzoziemców 

dla cudzoziemców w ust. 1, 

3.

o którym mowa w § 2 ust. 5.

§ 4.

otrzymaniu zgody prokuratora na ich p

§ 5. 1.

o której mowa w

§ 2, innym osobom, które 

dobrowolnie z

2.

kierownik lub funkcjonariusz odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu dla 

cudzoziemców

z

3. przepisami 

wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy.

4. W przypadku 

§ 6. § 2, i inne 

cudzoziemca.
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§ 7. dla 

cudzoziemców

Granicznej.

§ 8. 4 dni od 

MINISTER 
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UZASADNIENIE

art. 10 

ust. Dz. U. 

z 2011 r. Nr 118, poz. 687 i Nr 144, poz. 853 oraz z 2012 r. poz. 951). Przepis ten 

areszcie dla cudzoziemców, w

powiadamiania o jego 

sposób ponoszenia kosztów 

i .

Ministra Spraw Wew

). 

zmiany nazwy aresztu w celu wydalenia na areszt dla cudzoziemców

w ustawie o cudzoziemcach.

W § 1 

o zgonie cudzoziemca umieszczonego 

w

cudzoziemca

lub 

funkcjonariuszowi odpowiedzialnemu za funkcjonowanie aresztu dla cudzoziemców. Za 
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w Powiadomienie o zgonie 

cudzoziemca

pisemnie. W przypadku, kiedy

przedstawic w razie braku 

Polski albo gdy 

dotyczy to cudzoziemca, którego obywatelstwa nie ustalono –

spraw zagranicznych, w

numery telefonów. Podczas zawiadomienia koniecz

lub funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu 

14 dni od dn

Ponadto § 2 

w

wego do spraw 

zdrowia

pochowanie 

dla 

p wniosek kierownika

lub funkcjonariusza odpowiedzialnego za funkcjonowanie aresztu 

gonie cudzoziemca. Ponadto 

o .

4 p

dla miejsca zgonu, oraz dopiero po otrzymaniu zgody prokuratora na ich pochowanie.
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W § 5

i cudzoziemca w sytuacji, kiedy powiadomienie jego nie jest 

osób, które dobrowolnie zobo W przypadku zaistnienia 

nionej sytuacji, kierownik lub funkcjonariusz 

odpowiedzialny za funkcjonowanie aresztu dla cudzoziemców

medycznej lub publicznej uczelni 

w

z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2a ustawy o cmentarzach i chowaniu 

.

W § 6 n

cudzoziemca 

§ 7 reguluje kwestie sposób ponoszenia kosztów pochówku zleconego przez

. W koszty, poniesione 

14 dni od dnia jego 

Projektowana regulacja nie jest sprzeczna z prawem Unii Europejskiej.

Projekt r

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. 

Nr 65, poz. 597).
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i organom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania 

opinii, dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

w sprawie 

dla cudzoziemców

podmioty:

1) cudzoziemców,

2)

a) wojewodów,

b) Spraw Cudzoziemców,

c)

2.

1)

2) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”, 

3)

4) Stowarzyszeniu Amnesty International, 

5) Polskiej Akcji Humanitarnej, 

6) a, 

7) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej, 

8)

9) Stowarzyszeniu „Emigrant” 

10) – Interkulturalni PL, 

11) Caritas Polska.

j Skarbu 
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z etynie Informacji 

3. publicznych

–

4.

i p

i rozwój regionalny

nie u na rynek pracy, 

oraz sytuac

30/06/KC



Projekt 

M I N I S T R A  E D U K A C J I  N A R O D O W E J 1)

z dnia

ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz organizacji 

z 2)

§ 1.

1)

enia 

klasy lub na odpowiedni semestr;

2)

pochodzenia, o których mowa w art. 94a ust. 4 i 4b- 91 r. 

o

1) –
§ 1 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

dukacji Narodowej (Dz. U. Nr 248, poz. 1480).
2) Nr 273, poz. 2703 

i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, 
Nr 167,poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, 
z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, 
poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, 
Nr 54, poz. 320,Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, 
poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979 oraz z ... poz. ….



– 2 –

3) art. 94a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 

7

o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k

1991 r. o systemi .

§ 2. dalej „cudzoziemcami”

przyjmowane:

1)

2) do klas II-

a)

lub kolejnego etapu e

b)

i

lat nauki szkolnej cudzoziemca;

3)

szkolnej cudzoziemca.

3. przyjmuje,

z oraz kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na 

odpowiedni semestr na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

semestr na podstawi

potrzeby, nauczyciela lub nauczycieli.



– 3 –

7. Je

cudzoz

§ 3.

dodatko

§ 4. 1. Dla cudzoziemców oraz obywateli polskich, o których mowa w § 3 ust. 1, 

w odniesieniu do których nauczyci

wyrównawcze .

prowadzone

indywidualnie lub w grupach, w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo.
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z o

§ 5.

§ 6. 1. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo stowarzyszenie 

kulturalno-

z

pochodzeni

1) szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej – co najmniej 

7 cudzoziemców;

2) szkole artystycznej - co najmniej 14 cudzoziemców.

i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców.

§ 7.

Rady Ministrów, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 90k ustawy 

z

§ 8.

1)

stypendium;

2) tr programowo 

3)
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§ 9.

.

§ 10. .

MINISTER  EDUKACJI 

NARODOWEJ

w porozumieniu:

MINISTER KULTURY 

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
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UZASADNIENIE

kwalifikacyjnych kursów 

(Dz.

ustawy z dnia … o cudzoziemcach 

(Dz. nia niniejszego 

w

placówkach, (vide przepisy § 3 i 4 

y w brzmieniu nadanym mu art. …

ustawy z dnia … o cudzoziemcach).

w

polskimi do publicz

polskiego, w formie dodatkowych

z dnia 

7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w sz U. 

poz.
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z

w

l

polskiego dla cudzoziemców.

-

1 kwietnia 2010 r. w sprawie 

(Dz. U. Nr 57, poz. 361).

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 

w
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blicznej 

Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. 

o . U. Nr 169, poz. 1414, 

z Centrum Legislacji, 

zgodnie z § – Regulamin Pracy 

zm.).



– 9 –

OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

Przepisy projektu

2.

procesie stanowienia prawa 

(Dz.

Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

3.

4.

5.

i

regionalny.

31/06/KC



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wydawania zezwole

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i 2))

§ 1.
1)
2)
3) w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej 
„ ”;

4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy;
5)

6)
powier

cudzoziemca.

§ 2.
1) A –

Rzeczypospolitej Polskiej;
2) B –

w organizacji przez o
3) C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje i jest 

delegowany
kalendarzowym do oddz albo podmiotu 

fizycznych,
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4) D –
ni
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

;
5) E –

–4.

§ 3. 1. Zezwolenie na zezwoleniem”, jest wydawane na pisemny 

2.
3. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony datami.
4.

§ 4. 1.

2.
3. Wzó

§ 5. 1.
órej mowa w art. 88c ust. 1 

pkt 2 ustawy, starosta:
1)
2)

polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11 ustawy;
3) co najmniej jedna 

osoba a

lub
;

4)
5)

wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
6)

oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych
o
w
wynagrodzenia w stosunku do pozi
rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy.
2.
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3. W

4. zaspokojenia potrzeb kadrowych 
pracodawcy, 

ynku pracy (Dz. U. Nr 177, 
poz. 1193) w zakresie stosuje o cudzoziemców, o których mowa w art. 1 
ust. 3 pkt 2 lit. h i ha ustawy.

5.

stanowisko 
6.

§ 6. 1. ek
o wydanie zezwolenia, przedstawia: 
1)

– w przypadku wniosku 
o zezwolenie typu C, D lub E;

2) dowód osobisty lub – w przypadku gdy podmiotem 

3) –

–

4) wszystkich 
cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada 

–
;

5)
ustawy;

6)

7) dochodu (poniesionej straty) przez podmiot 

– w przypadku wniosku 
o zezwolenie typu B;

8) dokumenty e stan
wniosku – przypadku wniosku o zezwolenie typu B;

9) , o których mowa w art. 88c ust. 4 
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pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, uzas
88c ust. 4 pkt 2 ustawy;

10) aktualnym 
cudzoziemcowi – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B
o wydanie ;

11)
– w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;

12) umow
– w przypadku,

wykonywanie pracy jest agencja pracy tymczasowej;
13) dokumenty e ;
14) dowód ej mowa w art. 90a ust. 1 ustawy;
15)

2.

–5 i 9–14. 

informacja dotyczy.
3.

o
1) dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)

3) d
waniem pracy przez cudzoziemca.

4.

5. dokumentów, 
o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3 i 4.

§ 7. 1.
o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1, ust. 6 i art. 88j ust. 1 pkt 4–7 i 9 ustawy.

2.

§ 8.
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§ 9. 9 stycznia 
2009 16,
poz. 84, zm. Dz. U. poz. …).

§ 10.

__________________________________

1) – praca, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt

nej (Dz. U. Nr 216, poz. 1598).
2)

poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, 
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 
i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, 
poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622, Nr 171. poz. 1016, Nr 205, 
poz. 1206 i 1211, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769, 1456, 1529 i 1548.
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z dnia … (poz. …)

                              WZÓR

.................................

WNIOSEK

Rzeczypospolitej Polskiej

A -
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy
z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania

Polskiej
B -

pole

C -
zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej

zagranicznym;
D -

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji

eksportowa)
E -

wskazany w typach B, C, D.

pracy cudzoziemcowi:
wisko .................................

..............................................................
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..............................................................

..............................................................

..............................................................
1.3. Nazwa rejestru  i numer, pod którym zarejestrowany jest 

.............................
..............................................................

wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
1.4.1. NIP ...................................................
1.4.2. PESEL .................................................

(dotyczy osób fizycznych)
1.4.3. REGON .................................................

........................
1.5. Dane kontaktowe wnioskodawcy 
1.5.1. Tel. / fax / e-mail ...................................
1.5.2. Adres do korespondencji ...............................
..............................................................

ego cudzoziemiec jest 

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
1.6.3. Nazwa rejestru i numer, pod którym zarejestrowany jest 

...........................................
..............................................................

wykonywanie pracy cudzoziemcowi:
1.7.1. NIP ...................................................
1.7.2 PESEL .................................................

(dotyczy osób fizycznych)
1.7.3. REGON .................................................
1.7.4
gospodarczej........................
1.8 codawcy
zagranicznego w zakresie, o którym mowa w art. 88c ust. 6 pkt
3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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1.8
1.8.2. Obywatelstwo ..........................................
1.8
1.8.3.1. Seria i numer .......................................
1.8
1.8.3.3. Data wydania ........................................
1.8
1.8.4. Tel./fax / e-mail .....................................
1.8.5. Adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej .........
..............................................................

2.1. Dane osobowe:

2.1.2. Nazwisko ..............................................

2.1.5. Data urodzenia ........................................
2.1.6. Miejsce urodzenia .....................................
2.1.7. Obywatelstwo ..........................................

2.1.8.1. Seria i numer .......................................

2.1.8.3. Data wydania ........................................

cudzoziemcowi:
3.1. Stanowisko / rodzaj pracy ...............................
..............................................................
3.2. Miejsce wykonywania pracy ...............................
..............................................................
3.3. Podstawa prawna wykonywania pracy przez cudzoziemca .....
..............................................................

3.4. Wymiar czasu pracy (etat) / Liczba godzin pracy w
tygodniu ................................................

lub stawki godzinowej brutto
..............................................................

...................................................)

..............................................................

..............................................................

..............................................................

wykonywanie pracy
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od |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_| do |_|_|_|_|-|_|_|-|_|_|

3.8. Uzasadnienie wniosku ....................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

4.1. …………………………………………………
4.2. …………………………………………………
4.3. …………………………………………………
4.4. …………………………………………………
4.5. …………………………………………………
4.6. …………………………………………………
4.7. …………………………………………………
4.8. …………………………………………………
4.9. …………………………………………………
4.10. …………………………………………………
4.11. …………………………………………………
4.12. …………………………………………………
4.13. …………………………………………………
4.14. …………………………………………………
4.15. …………………………………………………

wykonanie pracy
cudzoziemcowi

porównywalnych stanowiskach (dotyczy zezwolenia typu A);

a
podstawie art. 90 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, a wykonywanie pracy przez

Kodeksu pracy (dotyczy zezwolenia typu C, D lub E);

- 5 ustawy o

ponownie
uznany za winnego podobnego wykroczenia;

- 221
Kodeksu karnego;
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- 275 Kodeksu
karnego, ja

za

iedzy cudzoziemiec, którego dotyczy wniosek,

- 275 Kodeksu
karnego;

.....................     ................     ...............

(czytelnie)          wnioskodawcy
______

Pouczenie

zczególnych rubryk wniosku.

"NIE DOTYCZY".

W p
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                              WZÓR
....................

wydania zezwolenia
................ ................
Sygnatura                                     Data
ZEZWOLENIE typ ..... nr...... /........

Na podstawie ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………
(podstawa prawna  decyzji

po rozpatrzeniu wniosku
..............................................................
..............................................................
..............................................................

(nazwa i adres p
cudzoziemcowi)

Polskiej dla
Pana(i) ......................................................

obywatela(ki) ................................................
(obywatelstwo data i miejsce 

urodzenia……………………………………..

urodzenia)

na stanowisku / w charakterze ................................
(stanowisko, rodzaj wykonywanej

na podstawie (rodzaj umowy /wymiar czasu pracy)
..............................................................

..............................................................
dla i na rzecz ...............................................
..............................................................

wykonywanie pracy) 
…………………………………………………………………………………..

go cudzoziemca delegowanego / nazwa 
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UZASADNIENIE
..............................................................
..............................................................

POUCZENIE
Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod

którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub innego

Rzeczypospolitej
do wjazdu, pobytu ani wykonywania pracy na tym terytorium.

nej umowie z cudzoziemcem

niniejszym zezwoleniu (art. 88h ust. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

przyp

zmiany siedziby lub miejsca 

ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

dzeniu skutków kryzysu 

poz. 1035) -

88c ust. 1 pkt 2.

wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie 

-
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Od niniejszej decyz

§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
administracyjnego oraz art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy).

dnia 14 czerwca 1960 r. - powania
administracyjnego).
.......................              .........................

Potwierdzenie odbioru zezwo
.............................
(podpis wnioskodawcy i data)
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                              WZÓR

.................................

WNIOSEK

Rzeczypospolitej Polskiej

..............................................................

na okres od ...................... do ........................
C
na stanowisku / w charakterze ................................
..............................................................

(stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, sprawowana funkcja)
dla i na rzecz ...............................................
..............................................................

pracy)

…………………………………………………………..

pracodawc

(nazwa organu)
wniosku z dnia .......

..............................................................

..............................................................

..............................................................

..............................................................
3. Uzasadnienie wniosku ......................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

4.1. …………………………………………………
4.2. …………………………………………………
4.3. …………………………………………………
4.4. …………………………………………………
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4.5. …………………………………………………
4.6. …………………………………………………
4.7. …………………………………………………
4.8. …………………………………………………
4.9. …………………………………………………
4.10. …………………………………………………
4.11. …………………………………………………
4.12. …………………………………………………
4.13. …………………………………………………
4.14. …………………………………………………
…………………………………………………

cudzoziemcowi

podana we wniosku oraz nie jest 

porównywalnych stanowiskach (dotyczy zezwolenia typu A);

podstawie art. 90 ust. 7 ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, a wykonywanie pracy przez

nkach zgodnych z art.
673 Kodeksu pracy (dotyczy zezwolenia typu C, D lub E);

- 5, ustawy o

uznany za winnego podobnego wykroczenia;
- 221

Kodeksu karnego;

-275 Kodeksu

189a Kodeksu 
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- 275 Kodeksu
karnego;

.....................     ................     ...............

(czytelnie) wnioskodawcy
______

Pouczenie

ku

"NIE DOTYCZY".
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                              WZÓR
....................................

....................................           ...............
Sygnatura Data

Na podstawie ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
podstawa prawna )
………………………………………………………………
po rozpatrzeniu wniosku
..............................................................
..............................................................

(nazwa i adres podmiotu powierz
pracy cudzoziemcowi)

Polskiej typ ... nr ..... / .... dla
Pana (i) .....................................................

zwisko)
obywatela(ki) ................................................

(obywatelstwo)
data i miejsce urodzenia

................................................
na stanowisku / w charakterze ................................

na podstawie (rodzaj umowy / wymiar czasu pracy)
..............................................................

..............................................................
dla i na rzecz ...............................................
..............................................................

wykonywanie pracy)
...............................................
..............................................................

UZASADNIENIE
..............................................................
..............................................................



18

POUCZENIE
Niniejsze zezwolenie uprawnia do wykonywania pracy jedynie pod
warunkiem posiadani
którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub innego

do wjazdu, pobytu ani wykonywania pracy na tym terytorium.
jest

niniejszym zezwoleniu (art. 88h ust. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

nywanie pracy o 

ust. 6 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy;

poz. 1035) -
wykonywanie pra

88c ust. 1 pkt 2.

wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie 

podmi
-
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29
§ 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
administracyjnego oraz art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy).

up
dnia 14 czerwca 1960 r. -
administracyjnego).
......................  ......................................

.............................
(podpis wnioskodawcy i data)
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                              WZÓR

anie pracy
cudzoziemcowi

..............................................................

..............................................................

..............................................................

2.2. Stanowisko/rodzaj pracy/kod zawodu.......................
..............................................................
2.3. Oferowane wynagrodzenie brutto (stawka/okres)............
..............................................................
2.4. Proponowany okres zatrudnienia...........................
2.5.Wymagania stawiane kandydatom .................... 
..............................................................

rodzaju pracy w stosunku do stawek na lokalnym rynku pracy:
- odpowiednie -

-

pracy:

Uzasadnienie oceny............................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
5. Realizacja oferty:

pracodawcy ( i nie )
...................................................
5.2. W przypadku organizowania rekrutacji:
liczba osób skierowanych

...................
liczba osób do pracy ...............................
liczba osób nie do pracy ............................
powody pracy
............................. ..............................
..............................................................
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..............................................................
Ocena powodów pracy
Uzasadnione/nieuzasadnione

Uzasadnienie oceny ...........................................
.................................................................
.................... ...........................................

- w przypadku

..............................................................

/ do danego rodzaju pracy w oparciu o zasoby rynku lokalnego

bezrobotnych i pracy zarejestrowanych w powiatowym 

Uzasadnienie:
..............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................

.....................                .........................
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UZASADNIENIE

Przewidziana w art. 460 projektu ustawy o cudzoziemcach zmiana brzmienia art. 90 ust. 1 pkt 6 
ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. 

zm.).

ie trybu 
i U. Nr 16, poz. 84, zm. Dz. U. 
z 2013 r. poz. … – .

– dla 

pracodawcy –
w

t zmian w zakresie wykonywania pracy przez 

Projekt 
równ wniosku 

o zawarty w ustawie,

z

dzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zgodnie
Nr 49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1. Podmioty, na które 
–
–
–
– starost

,
–

1)
2)
3) Business Centre Club –
4) Konfederacji Lewiatan; 
5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 
6)
7)

lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 
oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622)

terytorialnego
zmiany poziomu wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych.

b) rynek pracy

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit h i ha ustawy o promocji 

5
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy.
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34/06/KC



Projekt

1)

z dnia

w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i 2)

§ 1. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

1)

Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

3)
ub kolegiach, o których mowa 

w
4)

w
Rzeczy
programów zbrojeniowych realizowanych na podstawie umów, których Rzeczpospolita 

5) ym 

6)

7)

8)

sportowymi;
9)
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10)
w

albo jego osoby prawnej;
11) –

w
12) owych, do 

studentów;
13)

nia cudzoziemcowi 

14)
ktyk 

zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, 

miejsce zamieszkani
15)

w ramach praktyk zawodowych przewidzianych regulaminem studiów lub programem 

zawodowej;
16) edukacyjnej, programach pomocy 

humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, 

17)
w

przepisów o instytutach badawczych;
18) w podmiotach, o których mowa w przepisach 

o instytutach badawczych;
19)

3 ku kalendarzowym, w celu:
a)

pracodawca zagraniczny jest ich producentem,
b) dokonania odbioru zam

c)
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d)
pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu;

20)
fu

21)

217 
z 29.12.1964, str. 3687; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10);

22)
okres 

p

iu o lokalny rynek pracy oraz 
o zapoznan .

§ 2. cznej z dnia 20 lipca 2011 r. 
w

Nr 155, poz. 919, zm. Dz. U. poz. …).

§ 3. ... .

________________________
1) - praca, na podstawie § 1 ust. 2

pkt

2) z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134, 
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, 
Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 
i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, 
poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, poz. 235 i Nr 106, poz. 622, Nr 171. Poz. 1016, Nr 205, 
poz. 1206 i 1211, Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 589, 637 i 769.
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UZASADNIENIE

Przewidziana w art. 460 projektu ustawy o cudzoziemcach zmiana brzmienia art. 90 ust. 4 ustawy 
z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr. 69, 
poz. 415, z 

20 lipca 2011 r. w sprawie 
wyk
(Dz. U. Nr 155, poz. 919, Dz. U. poz. …).

.

Przewiduje

dzenia Rady Ministrów z dnia 
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm 
i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, poz. 597).

Europejskiej lub Europejskiemu
49 Rady Ministrów z dnia 19 marca 2002 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.
–
–
–

potrzeb kadrowych podm pracy cudzoziemcowi w oparciu 
o ,

–
–

2. Konsultacj

1)
2)
3) Business Centre Club -
4) Konfederacji Lewiatan; 
5) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej; 
6)
7)

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki
z art.

normatywnego na:

terytorialnego
nie spowoduje zmiany poziomu wydatków jednostek sektora finansów 

publicznych. 

b) rynek pracy

w

33/06/KC



Projekt

1)

z dnia

w sprawie wniosku o wydanie decyzji o 

wydania decyzji o wydaleniu

Na podstawie art. 74b ustawy z dnia 

(Dz. U. Nr 144, poz. 1043, 
z zm.2))

§ 1 wniosku o wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE
oraz sposób odnotowywania w dokumencie 

wydaleniu.

§ 2. 1. Wniosek o wydanie decyzji o 
, zwany dalej „wnioskiem”, powinien zawiera :

1)
2)
3)
4) dane osobowe obywatela UE lub ,

w tym:
a)
b)
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
f)

5) os
, w zakresie, o którym mowa w pkt 4;

6)
, a w przypadku jego braku, dowody 

ich 

1) –
§ Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011

48, poz. 1491).
2)

poz. 1367, z 2010 r. Nr 81, poz. 531 oraz z 2011 r. Nr 92, poz. 532.
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7) wydaleniu;
8)
9) uzasadnienie wniosku;

10)

.
§ 3. Wojewoda lub 

Europejskiej
o wydaleniu 

wydanie decyzji o wydaleniu
:

1) rodzaj decyzji;
2) numer decyzji;
3)
4)

§ 4.

MINISTER
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UZASADNIENIE

ustawowego zawartego 
w art. 74b

. Zgodnie z upowa
, wniosku o wydanie 

decyzji o oraz 
sposób odnotowywania w dokumencie podr wydaleniu.

decyzji o wydaleniu w § 2
otwarty katalog elementów, jakie powinien 

wydaleniu.

uzyskanie informacji w celu ustalenia, czy z wnioskiem o wydanie decyzji o wydaleniu
w organ. elementów wniosku o wydanie decyzji 
o wydaleniu daty

opus

obywatela UE lub 
wydania decyzji o

w przypadku , o której mowa 
w art.

na 
o wydaleniu a decyzji o wydaleniu

1) rodzaj decyzji;
2) numer decyzji;
3)
4)

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz.U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 
poz. 597).
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stronie 

o U. Nr 169, poz. 1414, 
z zm.).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI (OSR)

1.

1) wojewodów;
2) Ministra Obrony Narodowej;
3)
4) Szefa Agencji Wywiadu;
5)
6) y Granicznej;
7)
8)
9) obywateli UE , wobec których 

wydaleniu.
2. Konsultacje 

z uwagi na zakres nie wymaga przeprowadzenia
3.

wydania decyzji o wydaleniu.

– ;
– 127 szt. (

Granicznej, 
7 szt. = 12 7

700
4. ktu normatywnego na rynek pracy

5.
w tym na funkcjonowanie prz

i
6.

lny.

32/06/KC


