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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Szanowna Pani Marszałek,
na podstawie art. 118 ust. 1 i art. 123 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin oraz niektórych innych ustaw.
Rada Ministrów uznała ww. projekt za pilny z uwagi na konieczność
uregulowania zasad wjazdu i pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin po okresie przejściowym
wynikającym z Umowy o wystąpieniu ww. państwa z Unii Europejskiej i Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej, który kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.
Projekt ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej.
W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej sprawie
w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Z poważaniem
Mateusz Morawiecki
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/
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Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw1), 2)
Art. 1. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023)
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1:
a)

po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o
których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej

Wspólnoty

Energii

Atomowej,

zwanej

dalej

„Umową

Wystąpienia”, zwanych dalej „obywatelami Zjednoczonego Królestwa”,

1)

2)

Niniejsza ustawa:
1) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr
1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG,
75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz.
UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46);
2) w zakresie swojej regulacji uzupełnia wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE
z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie. zapobiegania handlu ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony
ofiar (Dz. Urz. WE L 101 z 15.04.2011, str. 1);
3) służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych
wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego
przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67).
Niniejszą ustawą:
1) zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie
skarbowej, ustawę z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności i ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach;
2) uchyla się ustawę z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii
Europejskiej.
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b)

w pkt 4 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:
„5) członków rodziny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do nich
dołączają lub z nimi przebywają,
6)

członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy
Wystąpienia, zwanych dalej „członkami rodziny obywateli Zjednoczonego
Królestwa”;

2)

w art. 2:
a)

w pkt 3 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) obywatela Zjednoczonego Królestwa;”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) członek rodziny:
a)

w przypadku członka rodziny obywatela UE, o którym mowa w pkt 3 lit.
a–c – cudzoziemca będącego lub niebędącego obywatelem UE:
–

małżonka obywatela UE,

–

bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku
do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego
małżonka,

–

bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka,
pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

–

bezpośredniego

wstępnego

małoletniego

obywatela

UE,

sprawującego faktyczną opiekę nad tym małoletnim obywatelem UE
i na którego utrzymaniu ten małoletni obywatel UE pozostaje,
b)

w przypadku członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej –
cudzoziemca niebędącego obywatelem UE:
–

małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
spełnienia łącznie następujących warunków:
– – obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej

bezpośrednio

przed

przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
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Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
– – związek małżeński z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
został zawarty przed pobytem w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim

Obszarze

Gospodarczym,

Konfederacji

Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej lub w trakcie pobytu w tym państwie,
– – obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej

zamierza

ponownie

zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
–

małżonka

obywatela

Rzeczypospolitej

Polskiej

posiadającego

poprzednio obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
–

bezpośredniego zstępnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub
jego małżonka, w wieku do 21 lat lub pozostającego na utrzymaniu
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka, w przypadku
spełnienia łącznie następujących warunków:
– – obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej

bezpośrednio

przed

przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
– – życie rodzinne z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej zostało
rozwinięte lub umocnione przed pobytem w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
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umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej lub w trakcie pobytu w tym państwie,
– – obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej

zamierza

ponownie

zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
–

bezpośredniego wstępnego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub
jego

małżonka,

pozostającego

na

utrzymaniu

obywatela

Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka, w przypadku spełnienia
łącznie następujących warunków:
– – obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej

bezpośrednio

przed

przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
– – życie rodzinne z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej zostało
rozwinięte lub umocnione przed pobytem w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej lub w trakcie pobytu w tym państwie,
– – obywatel

Rzeczypospolitej

Polskiej

zamierza

ponownie

zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
–

bezpośredniego wstępnego małoletniego obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, w przypadku spełnienia łącznie następujących warunków:
– – małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio przed
przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

–5–
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
– – małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamierza ponownie
zamieszkać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
– – bezpośredni wstępny sprawuje faktyczną opiekę nad tym
małoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
– – małoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje na
utrzymaniu bezpośredniego wstępnego,
c)

w przypadku członka rodziny obywatela UE, o którym mowa w pkt 3 lit.
d – cudzoziemca, o którym mowa w art. 9 lit. a Umowy Wystąpienia;”;

3)

w art. 2a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do osób, o których mowa w art. 1, stosuje się przepisy art. 11, przepisy
wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 3, art. 49–56, przepisy wydane na podstawie art.
57 ust. 1, art. 260–266, art. 288–292, art. 293 pkt 1, 4 i 5, art. 294, art. 296–298, art.
338, przepisy wydane na podstawie art. 339 ust. 1, art. 342–345, art. 347, przepisy
wydane na podstawie art. 394 ust. 6, art. 395 ust. 1, art. 396, art. 397, art. 402, art.
404, art. 405, art. 407, art. 410–426, przepisy wydane na podstawie art. 427, art. 428
ust. 1 pkt 2 lit. a i k oraz pkt 3–5, art. 429 ust. 1 pkt 7, 8, 9a i 12 oraz ust. 2, art. 430
ust. 1, 2 pkt 5 i 7 oraz ust. 6 i 7, art. 432, art. 439–441, art. 444–447, art. 449, art.
449b–456 oraz przepisy wydane na podstawie art. 457 ust. 1 i art. 458 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”,

b)

w ust. 2:
–

wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do osób, o których mowa w art. 1 pkt 4–6, stosuje się ponadto przepisy:”,

–

pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 3 pkt 20–22, art. 58, art. 59, art. 60 ust. 1 pkt 17 i 17a, art. 66 ust. 1–3,
art. 67–71, art. 73, art. 74, art. 74a, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i e oraz
ust. 7 i 8, art. 78, art. 79, przepisy wydane na podstawie art. 80 ust. 1, art.
96, przepisy wydane na podstawie art. 97 ust. 1, art. 360–379, art. 428 ust.
1 pkt 2 lit. c, art. 429 ust. 1 pkt 1, art. 443 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 448 oraz
art. 449a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;”,
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c)

po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do osób, o których mowa w art. 1 pkt 3a i pkt 6, stosuje się ponadto przepisy
działu V rozdziałów 3 i 3a oraz przepisy działu VI rozdziału 2 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”;

4)

w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sprawach należących do właściwości wojewody, uregulowanych w ustawie,
nie stosuje się przepisu art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i
administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464).”;

5)

w art. 6 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) treści decyzji, na podstawie których odmawia się wjazdu, wydania wizy, cofa się lub
unieważnia wizę, odmawia się zarejestrowania pobytu lub unieważnia się
zarejestrowanie pobytu;”;

6)

w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wnioski składane w postępowaniu przed konsulem oraz dokumenty sporządzone
w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy
przed konsulem, składa się w języku polskim lub języku wskazanym przez konsula.”;

7)

w art. 8 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) wizerunek twarzy.”;

8)

po art. 8a dodaje się art. 8b w brzmieniu:
„Art. 8b. 1. Odciski linii papilarnych pobiera się od obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia
do elektronicznego pobierania odcisków.
2. Odciski linii papilarnych w celu wydania karty pobytowej lub karty stałego pobytu
pobiera się od osoby, która do dnia złożenia wniosku o wydanie tej karty ukończyła 6. rok
życia.”;

9)

w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Obowiązek posiadania wizy, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1)

obywatela państwa, wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie
obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których
obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz
te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. UE L 303 z 28.11.2018,
str. 39);
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2)

członka rodziny niebędącego obywatelem UE, posiadającego wydany przez inne
państwo członkowskie UE, państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stronę umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederację Szwajcarską lub Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej ważny dokument odpowiadający karcie pobytowej, o której mowa w art.
30 lub art. 65b ust. 2 pkt 1 lub karcie stałego pobytu, o której mowa art. 54 lub art.
65b ust. 2 pkt 2, lub ważną kartę pobytu, o której mowa w art. 226 pkt 1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”;

10) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania wizy,
gdy:
1)

w postępowaniu o wydanie wizy nie wykazał spełnienia przesłanek jej wydania, lub

2)

jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany,
prowadzonego na podstawie art. 434 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, zwanego dalej „wykazem”, lub

3)

w postępowaniu o wydanie wizy:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub

4)

ubiega się on o wydanie wizy w celu obejścia przepisów prawa obowiązujących w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej regulujących
zasady wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, pobytu na tym terytorium oraz
wyjazdu z niego, lub

5)

związek małżeński z obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to
terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub
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6)

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

7)

wymagają tego względy zdrowia publicznego.”;

11) po art. 10 dodaje się art. 10a–10e w brzmieniu:
„Art. 10a. 1. Wizę cofa się, jeżeli po jej wydaniu powstały następujące okoliczności:
1)

członek rodziny niebędący obywatelem UE wjechał na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie obowiązywania wpisu do wykazu, lub

2)

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

3)

wymagają tego względy zdrowia publicznego.
2. Wizę cofa się z urzędu.
3. Wizę można cofnąć na wniosek posiadacza.
Art. 10b. Wizę unieważnia się, jeżeli w chwili jej wydania zachodziły następujące

okoliczności:
1)

obowiązywał wpis danych członka rodziny niebędącego obywatelem UE do
wykazu, lub

2)

członek rodziny niebędący obywatelem UE nie spełniał przesłanek jej wydania, lub

3)

w postępowaniu o wydanie wizy członek rodziny niebędący obywatelem UE:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub

4)

członek rodziny niebędący obywatelem UE ubiegał się o wydanie wizy w celu
obejścia przepisów prawa obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej regulujących zasady wjazdu na terytorium Unii
Europejskiej, pobytu na tym terytorium oraz wyjazdu z niego, lub

5)

związek małżeński członka rodziny niebędącego obywatelem UE został zawarty z
obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej w celu obejścia
przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego, lub
6)

względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego wymagały odmowy jej wydania, lub

7)

względy zdrowia publicznego wymagały odmowy jej wydania.
Art. 10c. Wizę cofa lub unieważnia w drodze decyzji:

1)

konsul;

2)

komendant oddziału Straży Granicznej;

3)

komendant placówki Straży Granicznej.
Art. 10d. Od decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy wydanej przez:

1)

konsula – przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych;

2)

komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży
Granicznej – przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
Art. 10e. Wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy odnotowuje się w

dokumencie podróży.”;
12) w art. 11 w ust. 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub”,

b)

w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz pkt 4 w
brzmieniu:
„4) wymagają tego względy zdrowia publicznego.”;

13) art. 11a otrzymuje brzmienie:
„Art. 11a. 1. W decyzji o:
1)

odmowie wydania wizy w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 6 lub
7,

2)

cofnięciu wizy w przypadkach, o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 2 lub 3,

3)

unieważnieniu wizy w przypadkach, o których mowa w art. 10b pkt 6 lub 7,

4)

odmowie wjazdu w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 lub 4

– uwzględnia się zasadę proporcjonalności.
2. Decyzja o:
1)

odmowie wydania wizy w przypadkach, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 6,

2)

cofnięciu wizy w przypadkach, o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 2,
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3)

unieważnieniu wizy w przypadkach, o których mowa w art. 10b pkt 6,

4)

odmowie wjazdu w przypadkach, o których mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2

– może być wydana wyłącznie osobie, której zachowanie stanowi rzeczywiste, aktualne i
dostatecznie poważne zagrożenie dla interesu społecznego, przy czym wcześniejsza
karalność tej osoby nie może stanowić samoistnej podstawy do wydania decyzji.
3. Na zagrożenie dla interesu społecznego nie można się powoływać dla celów
gospodarczych.”;
14) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. Obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3
miesiące, w przypadku gdy spełnia jeden z następujących warunków:
1)

jest pracownikiem lub osobą pracującą na własny rachunek na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, oraz:
a)

posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578 i 1875), lub

b)

jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów
o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub

c)

posiada dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy
medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje
się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie
wystawionego przez ten podmiot rachunku;

3)

studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz:
a)

posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków
rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić
obciążenia dla pomocy społecznej, oraz
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b)

posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych, lub

c)

jest osobą uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów
o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub

d)

posiada dokument potwierdzający posiadanie prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z potrzebą pomocy
medycznej lub leczeniem szpitalnym, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje
się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych
bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie
wystawionego przez ten podmiot rachunku;

4)

jest małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.”;

15) w art. 17 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) nieświadczenia pracy lub niewykonywania innej działalności zarobkowej we
własnym imieniu i na własny rachunek wskutek okresowej niezdolności do pracy z
powodu choroby lub wypadku lub w związku z ciążą i połogiem, albo”;
16) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. Członkowi rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa
w art. 2 pkt 4 lit. b, przysługuje prawo pobytu, jeżeli dołącza do obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
17) art. 19 otrzymuje brzmienie:
„Art. 19. 1. Członek rodziny będący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w
przypadku rozwodu, unieważnienia małżeństwa, śmierci lub wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE, o którym mowa w art. 16 lub art. 17, lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członek rodziny niebędący obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w
przypadku:
1)

śmierci obywatela UE, o którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli przebywał z nim na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez okres nie krótszy niż rok przed dniem jego śmierci;
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2)

rozwodu lub unieważnienia małżeństwa z zamieszkującym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem UE, o którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a)

małżeństwo trwało co najmniej 3 lata przed wszczęciem postępowania w
sprawie o rozwód lub o unieważnienie małżeństwa, w tym rok w czasie pobytu
obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub

b)

jako były małżonek obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
sprawuje opiekę nad jego dziećmi, na podstawie porozumienia między byłymi
małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, lub

c)

przemawiają za tym szczególnie istotne okoliczności, w tym związane ze
stosowaniem przemocy w rodzinie w trakcie trwania małżeństwa, lub

d)

jako były małżonek obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej ma
prawo do odwiedzin małoletniego dziecka, na podstawie porozumienia między
byłymi małżonkami lub na podstawie orzeczenia sądu, gdy z porozumienia lub
orzeczenia

wynika,

że

odwiedziny

odbywają

się

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku śmierci lub wyjazdu obywatela UE, o którym mowa w art. 16 lub
art. 17, lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dziecko obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej przebywające i uczące
się lub studiujące na tym terytorium oraz rodzic sprawujący nad nim opiekę, bez względu
na posiadane obywatelstwo, zachowują prawo pobytu do czasu zakończenia przez
dziecko nauki lub studiów.”;
18) użyte w art. 20 w ust. 1, art. 21 w ust. 1 i 4, art. 22, art. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia,
art. 26, art. 30, art. 31 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 33 w ust. 1 i 5, art.
38, art. 39 oraz w art. 80 w pkt 2 w lit. c w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy
„karta pobytu członka rodziny obywatela UE” zastępuje się użytymi w odpowiedniej
liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „karta pobytowa”;
19) w art. 21:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej składa
się osobiście, nie później niż w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od dnia
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wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem następujących
przypadków:
1)

wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej osobie
małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ
opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ
opiekunów;

2)

wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej osobie
ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską
składają rodzice, a niepozostającej pod władzą rodzicielską składa opiekun
ustanowiony przez sąd lub inny organ;

3)

wniosek o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej osobie
małoletniej bez opieki składa kurator.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytowej jest wymagana
obecność małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który do dnia
złożenia wniosku ukończył 6. rok życia.
2b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan
zdrowia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, można
odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust. 2.”,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do wniosku dołącza się dokumenty lub pisemne oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków pobytu określonych w niniejszym rozdziale
oraz aktualne fotografie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE.”,

d)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE ubiegającego się o
wydanie karty pobytowej, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia,
pobiera się odciski linii papilarnych.”;

20) art. 23 otrzymuje brzmienie:
„Art. 23. 1. Przed zarejestrowaniem pobytu obywatela UE lub przed wydaniem karty
pobytowej organ prowadzący postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o
wydanie karty pobytowej zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej,
komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z

– 14 –
wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt na tym
terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Organ prowadzący postępowanie w sprawie zarejestrowania pobytu lub wydania
karty pobytowej przekazuje, wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, kopie
wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1, komendantowi oddziału Straży Granicznej,
komendantowi

wojewódzkiemu

Policji

i

Szefowi

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego.
3. Organy obowiązane do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1,
przekazują informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3, może
być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji
zawiadamia organ prowadzący postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o
wydanie karty pobytowej.
5. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 1, nie
przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 3 lub 4, uznaje się, że wymóg
uzyskania informacji został spełniony.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do obywatela UE oraz członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 13. roku życia.
7. Wymiana informacji między organem prowadzącym postępowanie a organami, o
których mowa w ust. 1, może odbywać się za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.
8. W przypadku gdy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców orzeka o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub wydaniu karty pobytowej jako organ odwoławczy, a organ
prowadzący postępowanie nie zwrócił się z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Szef
Urzędu do Spraw Cudzoziemców występuje z tym wnioskiem do organów obowiązanych
do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2–7 stosuje się
odpowiednio.”;
21) art. 24 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 24. 1. Organ prowadzący postępowanie o zarejestrowanie pobytu ustala, czy
został spełniony warunek posiadania wystarczających środków finansowych, o którym
mowa w art. 16 pkt 2 lub 3 lit. a.
2. Przy ocenie spełniania warunku posiadania wystarczających środków
finansowych, o którym mowa w art. 16 pkt 2 lub 3 lit. a, uwzględnia się udział obywatela
UE w programach pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych, mających na
celu zwalczanie wykluczenia społecznego i wzmocnienie integracji społecznej.”;
22) w art. 25:
a)

pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już
małżeństwa w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to
terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego”,

b)

część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– organ prowadzący postępowanie ustala, czy związek małżeński z obywatelem UE
lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w celu obejścia przepisów
określających

zasady

i

warunki

wjazdu

cudzoziemców

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego.”;
23) po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. W celu dokonania ustaleń, o których mowa w art. 25, organ prowadzący
postępowanie w sprawie o wydanie karty pobytowej może zwrócić się z wnioskiem o
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego lub ustalenie miejsca pobytu małżonków do
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej,
właściwego ze względu na miejsce pobytu członka rodziny obywatela UE albo obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przy dokonywaniu ustaleń, o których mowa w art. 25, oraz przy przeprowadzaniu
wywiadu środowiskowego lub ustalaniu miejsca pobytu małżonków, nie stosuje się
przepisu art. 79 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;
24) w art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne 10 lat.”;
25) art. 28 i art. 29 otrzymują brzmienie:
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„Art. 28. 1. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie
pobytowej umieszcza się:
1)

następujące dane obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
który złożył wniosek:
a)

imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),

b)

datę i miejsce urodzenia,

c)

informację o obywatelstwie,

d)

informację o płci,

e)

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

f)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) – w przypadku gdy został nadany;

2)

obraz linii papilarnych członka rodziny niebędącego obywatelem UE – w przypadku
karty pobytowej;

3)

nazwę organu, który je wydał;

4)

datę zarejestrowania pobytu – w przypadku zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub datę wydania karty pobytowej;

5)

datę upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej;

6)

fotografię obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;

7)

adnotację

„Dyrektywa

2004/38/WE”

–

w

przypadku

zaświadczenia

o

zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;
8)

adnotację „Członek rodziny obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” – w
przypadku karty pobytowej.
2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, zaświadczenie o zarejestrowaniu

pobytu obywatela UE lub karta pobytowa może zawierać podpis obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz zakodowany zapis danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d lub 5.
3. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej
nie umieszcza się podpisu ich posiadacza, gdy są one wydawane:
1)

osobie małoletniej, która do dnia złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej nie ukończyła 13. roku
życia, lub
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2)

osobie, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu
samodzielnie.
4. W karcie pobytowej nie umieszcza się obrazu linii papilarnych, jeżeli:

1)

jest wydana osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe, lub

2)

odstąpiono od osobistego stawiennictwa na podstawie art. 21 ust. 2b lub art. 33 ust.
3.
5. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej

nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gdy obywatel UE lub członek
rodziny niebędący obywatelem UE nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego
trwającego ponad 2 miesiące.
Art. 29. 1. Obywatel UE odbiera zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE po okazaniu ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.
2. W przypadku gdy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE zostało
wydane osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia jego odbioru albo
osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, odbioru zaświadczenia dokonuje odpowiednio
rodzic, opiekun prawny albo kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość.
3. Odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE może dokonać
pełnomocnik,

na

podstawie

pełnomocnictwa

szczególnego

do

odbioru

tego

zaświadczenia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
4. Osoba odbierająca zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
potwierdza odbiór zaświadczenia podpisem składanym na formularzu wniosku o jego
wydanie.”;
26) po art. 29 dodaje się art. 29a w brzmieniu:
„Art. 29a. 1. Członek rodziny niebędący obywatelem UE odbiera kartę pobytową
osobiście po okazaniu ważnego dokumentu podróży.
2. W przypadku gdy karta pobytowa została wydana osobie małoletniej, która nie
ukończyła 13. roku życia do dnia jej odbioru albo osobie ubezwłasnowolnionej
całkowicie, odbioru karty pobytowej dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo
kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
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3. Odbiór karty pobytowej wydanej osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie albo
małoletniej, która do dnia złożenia wniosku o wydanie karty pobytowej ukończyła 6. rok
życia, wymaga obecności tej osoby.
4. Przed odbiorem karty pobytowej sprawdza się za pomocą czytnika
elektronicznego, czy dane osobowe w niej zamieszczone są zgodne ze stanem
faktycznym.
5. W przypadkach, o których mowa w art. 21 ust. 2b, odbioru karty pobytowej może
dokonać pełnomocnik, na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do odbioru tego
dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość. Przepisu ust. 4
nie stosuje się.
6. Osoba odbierająca kartę pobytową potwierdza odbiór karty podpisem składanym
na formularzu wniosku o jej wydanie.”;
27) w art. 31:
a)

w ust. 1:
–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub”,

–

po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) w postępowaniu o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane
lub informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako autentycznego lub takiego
dokumentu używał jako autentycznego, lub

4)

ubiega się o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej w celu
obejścia

przepisów

prawa

obowiązujących

w

innym

państwie

członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej regulujących
zasady wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego
terytorium.”,
b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania
karty pobytowej, także gdy jego związek małżeński z obywatelem UE lub
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w celu obejścia przepisów
określających

zasady

i

warunki

wjazdu

cudzoziemców

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego.”;
28) art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karta
pobytowa podlegają wymianie w przypadku:
1)

zmiany danych w nich zamieszczonych;

2)

uszkodzenia;

3)

utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej;

4)

zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego
w tym zaświadczeniu lub w tej karcie pobytowej w stopniu utrudniającym lub
uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza.
2. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu

obywatela UE lub karty pobytowej wydaje się nowe zaświadczenie lub kartę.”;
29) w art. 33:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej składa się w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do
ich wymiany, o których mowa w art. 32 ust. 1.
1b. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub nowej karty pobytowej składa się co najmniej na 30 dni przed
upływem okresu ich ważności.”,

b)

ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1a i 1b, składa się osobiście. Wymóg
osobistego stawiennictwa nie dotyczy:
1)

małoletniego obywatela UE;

2)

małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który do dnia
złożenia wniosku nie ukończył 6. roku życia.
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan
zdrowia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, można
odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust. 2.
4. Do wniosku o wymianę albo wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej dołącza się aktualną
fotografię obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE.”,
c)

po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1a i 1b, w przypadku obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE będącego:
1)

osobą małoletnią – składają rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ
opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ
opiekunów;

2)

osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa opiekun ustanowiony przez
sąd lub inny organ;

3)

osobą małoletnią bez opieki – składa kurator.
7. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE ubiegającego się o

wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej, który do dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1a i 1b, ukończył 6. rok życia, pobiera się odciski linii
papilarnych.”;
30) po art. 33 dodaje się art. 33a–33c w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE, który
utracił lub uszkodził zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową, zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia ich utraty lub uszkodzenia,
organ, który wydał te dokumenty.
2. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, który
zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej, wydaje się nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest ważne do czasu wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej, nie dłużej
jednak niż przez 2 miesiące.
4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu
zawierającym dane, o których mowa w art. 28 ust. 1, oraz podpis zawiadamiającego.
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Art. 33b. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE, który
odzyskał utracone zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową, zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3 dni od dnia ich odzyskania, organ, który
wydał te dokumenty.
2. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE, który otrzymał
wymienione zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową
w miejsce utraconego zaświadczenia lub utraconej karty, niezwłocznie zwraca odzyskane
dokumenty organowi, który je wydał.
Art. 33c. 1. Osoba, która znalazła cudze zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub kartę pobytową niezwłocznie przekazuje je wojewodzie,
komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, komendantowi powiatowemu
(miejskiemu) Policji, komendantowi komisariatu Policji, innemu organowi administracji
publicznej lub konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie znalezione
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub znalezioną kartę pobytową
organowi, który je wydał, w celu anulowania.”;
31) art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. 1. Do odbioru nowego lub wymienionego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE stosuje się przepisy art. 29.
2. Do odbioru nowej lub wymienionej karty pobytowej stosuje się przepisy art.
29a.”;
32) w art. 35 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zarejestrowanie pobytu unieważnia się, w przypadku gdy:
1)

w postępowaniu o zarejestrowanie pobytu wnioskodawca:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub

2)

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
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3)

obywatel UE nie spełnia warunków pobytu określonych w art. 16, art. 17, art. 19 ust.
1 lub 3 lub art. 19a, lub

4)

obywatel UE zarejestrował swój pobyt w celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, pobytu oraz wyjazdu
z tego terytorium.”;

33) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kartę pobytową unieważnia się, w przypadku gdy:
1)

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

2)

w postępowaniu o wydanie karty pobytowej wnioskodawca:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub

3)

związek małżeński z obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to
terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub

4)

członek rodziny nie spełnia warunków pobytu określonych w art. 18–19a, lub

5)

członek rodziny uzyskał kartę pobytową w celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, pobytu oraz wyjazdu
z tego terytorium.”;

34) art. 37 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 37. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE zwraca
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową organowi,
który ją wydał, w przypadku gdy:
1)

nabył obywatelstwo polskie;

2)

wydano mu decyzję o unieważnieniu zarejestrowania pobytu lub karty pobytowej;

3)

uzyskał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu.
2. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE zwraca

zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową niezwłocznie,
nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)

doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego, lub

2)

decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub

3)

odebrał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu.
3. Podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31

stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947)
niezwłocznie zwraca zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową organowi, który to zaświadczenie lub tę kartę wydał.
4. Organ, któremu zwrócono zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub kartę pobytową, wydaje na wniosek obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE nieodpłatnie zaświadczenie o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej ważne przez okres 30 dni.”;
35) po art. 37 dodaje się art. 37a–37d w brzmieniu:
„Art. 37a. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową anuluje się w przypadku:
1)

gdy zostały utracone albo uszkodzone – z dniem zgłoszenia utraty albo uszkodzenia
do właściwego organu;

2)

gdy zachodzi potrzeba ich wymiany z powodu:
a)

zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej w stosunku do wizerunku twarzy
umieszczonego w tym zaświadczeniu lub w tej karcie pobytowej w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację ich posiadacza,

b)

zmiany danych w nich umieszczonych

– z dniem odbioru nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej;
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3)

nabycia przez obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
obywatelstwa polskiego – z dniem upływu terminu zwrotu zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej;

4)

zgonu posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej – z dniem uzyskania przez organ, który je wydał, informacji o zgonie
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;

5)

gdy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karta pobytowa nie
zostały zwrócone po wydaniu decyzji o ich unieważnieniu.
Art. 37b. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową

anuluje:
1)

organ, który je wydał, w przypadku:
a)

nabycia przez posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej obywatelstwa polskiego,

b)

zgonu posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej,

c)

gdy decyzja o unieważnieniu zarejestrowania pobytu lub karty pobytowej stała
się ostateczna,

d)

przekazania cudzego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub cudzej karty pobytowej przez osobę, która je znalazła, chyba że zostały one
już unieważnione,

e)

zwrócenia odzyskanego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karty pobytowej, chyba że zostały one już unieważnione;

2)

organ, który wymienia zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
kartę pobytową, w przypadku:
a)

zgłoszenia do właściwego organu ich uszkodzenia,

b)

odbioru nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej w przypadku zmiany danych w nich zamieszczonych, lub ich
uszkodzenia.

Art. 37c. W przypadku gdy organ prowadzący kontrolę graniczną lub kontrolę
legalności pobytu ustali, że obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE
posługuje się zaświadczeniem o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartą
pobytową, które był obowiązany zwrócić na podstawie art. 37 ust. 1, organ ten:
1)

zatrzymuje takie zaświadczenie lub taką kartę;
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2)

wydaje

nieodpłatnie

zaświadczenie

potwierdzające

zatrzymanie

takiego

zaświadczenia lub takiej karty;
3)

przesyła zatrzymane zaświadczenie lub zatrzymaną kartę organowi, który je wydał;

4)

dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.
Art. 37d. 1. W przypadku gdy obywatel UE lub członek rodziny niebędący

obywatelem UE, mimo ciążącego na nim obowiązku zwrotu zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej, nie zwrócił ich, lub w
przypadku gdy zawiadomił o ich utracie, organ, do którego należało je zwrócić, lub organ,
który został zawiadomiony o ich utracie, umieszcza informacje o takim zaświadczeniu
lub takiej karcie w Systemie Informacyjnym Schengen w celu ich zajęcia.
2. Organ, który na podstawie ust. 1, umieścił informacje o zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej w Systemie Informacyjnym
Schengen, usuwa te informacje, gdy zaświadczenie lub karta zostaną zwrócone.”;
36) art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)

wzory:
a)

formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu,

b)

formularza wniosku o wydanie karty pobytowej,

c)

formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,

d)

formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej,

e)

formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,

f)

zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,

g)

zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej,

h)

zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,

i)

zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,

j)

karty pobytowej;
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2)

dokumenty, które dołącza się do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie
karty pobytowej;

3)

liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych
do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, wniosku o wydanie karty
pobytowej, wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE i wniosku o wymianę lub wydanie nowej
karty pobytowej;

4)

sposób pobierania odcisków linii papilarnych członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w celu umieszczenia ich w karcie pobytowej;

5)

sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej i przekazywania ich do
spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej;

6)

sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw

wewnętrznych uwzględni:
1)

konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o których mowa w
ust. 1 pkt 1;

2)

dane osobowe w zakresie niezbędnym do zarejestrowania pobytu, wymiany lub
wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz
wydania lub wymiany karty pobytowej;

3)

potrzebę zapewnienia sprawności rejestracji pobytu obywatela UE, wydania karty
pobytowej oraz możliwości skutecznej weryfikacji przesłanek dokonania tych
czynności;

4)

zapewnienie możliwości sprawnego wyeliminowania wadliwego dokumentu.”;

37) po art. 41 dodaje się art. 41a–41e w brzmieniu:
„Art. 41a. 1. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE,
w stosunku do którego istnieje domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu
art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444
i 1517), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, wydaje się zaświadczenie potwierdzające
istnienie tego domniemania.
2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się:
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1)

imię (imiona) i nazwisko;

2)

datę urodzenia;

3)

miejsce i państwo urodzenia;

4)

obywatelstwo;

5)

płeć.
Art. 41b. 1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1, wydaje organ właściwy

do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1
Kodeksu karnego.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1, jest ważne przez okres 3
miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego obywatela UE lub
małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE przez okres 4 miesięcy od
dnia jego wydania.
3. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE może być
wydane kolejne zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1, na okres co najmniej 6
miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, w przypadku gdy spełnione są następujące
warunki:
1)

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie
o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, a w przypadku
małoletniego cudzoziemca – otrzymał status pokrzywdzonego w postępowaniu w
sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;

3)

zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o którym
mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego.
Art. 41c. 1. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1, unieważnia się, w

przypadku:
1)

gdy ustały przesłanki do jego wydania, lub

2)

gdy w postępowaniu o wydanie zaświadczenia wnioskodawca:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub
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3)

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1, unieważnia organ, który je

wydał.
Art. 41d. Organ, który wydał lub unieważnił obywatelowi UE lub członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1,
powiadamia o tym fakcie ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Art. 41e. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a ust. 1, uwzględniając cel,
w jakim zaświadczenie jest wydawane oraz dane potwierdzające tożsamość obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE.”;
38) art. 42 i art. 43 otrzymują brzmienie:
„Art. 42. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat
nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał
co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 16, art. 17, art. 19 ust. 1 lub
3 lub art. 19a.
Art. 43. Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu
po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
obywatelem UE lub z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał co
najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art. 18a, art. 19 ust. 2 lub
3 lub art. 19a.”;
39) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE będący
małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nabywa prawo stałego pobytu po
upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podczas
którego spełniał co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art.
18a, 19 ust. 2 lub 3 lub art. 19a.”;
40) w art. 47 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przerywa:
1)

wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE;

2)

odbywanie kary pozbawienia wolności przez członka rodziny niebędącego
obywatelem UE.”;
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41) użyte w art. 48 w ust. 2, art. 49 w ust. 1, 3 i 5, art. 50, art. 54, art. 56 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, art. 62, art. 63 i art. 80 w pkt 4 lit. c w różnej liczbie i
różnym przypadku wyrazy „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE”
zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami „karta
stałego pobytu”;
42) w art. 49:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków:
1)

wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez
sąd lub inny organ opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez
sąd lub inny organ opiekunów;

2)

wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod
władzą rodzicielską składają rodzice, a osobie niepozostającej pod władzą
rodzicielską składa opiekun ustanowiony przez sąd lub inny organ;

3)

wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu osobie małoletniej bez opieki składa kurator.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Przy składaniu wniosku o wydanie karty stałego pobytu jest wymagana
obecność małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który do dnia
złożenia wniosku ukończył 6. rok życia.
2b. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan
zdrowia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, można
odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust. 2.”,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Do wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub karty stałego pobytu dołącza się aktualne fotografie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE.”,
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d)

po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE ubiegającego się o
wydanie karty stałego pobytu, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia,
pobiera się odciski linii papilarnych.”;

43) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. 1. Do postępowania o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu stosuje się przepisy art. 23.
2. Do postępowania o wydanie karty stałego pobytu stosuje się przepisy art. 23, art.
25 i art. 25a.”;
44) art. 52 i art. 53 otrzymują brzmienie:
„Art. 52. 1. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego
pobytu umieszcza się:
1)

następujące dane obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
który złożył wniosek:
a)

imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),

b)

datę i miejsce urodzenia,

c)

informację o obywatelstwie,

d)

informację o płci,

e)

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

f)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) – w przypadku gdy został nadany;

2)

obraz linii papilarnych członka rodziny niebędącego obywatelem UE – w przypadku
karty stałego pobytu;

3)

nazwę organu, który go wydał;

4)

datę wydania;

5)

datę upływu terminu ważności dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub karty stałego pobytu;

6)

fotografię obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE;

7)

adnotację „Dyrektywa 2004/38/WE” – w przypadku dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu;

8)

adnotację „członek rodziny obywatela UE, art. 20 dyrektywy 2004/38/WE” – w
przypadku karty stałego pobytu;
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2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu lub karta stałego pobytu może zawierać podpis posiadacza oraz
zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d lub pkt 5.
3. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu
nie umieszcza się podpisu ich posiadacza, gdy są one wydawane:
1)

osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia złożenia wniosku o
wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu, lub

2)

osobie, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu
samodzielnie.
4. W karcie stałego pobytu nie umieszcza się obrazu linii papilarnych, jeżeli:

1)

jest wydawana osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe, lub

2)

odstąpiono od osobistego stawiennictwa, na podstawie art. 49 ust. 2b.
5. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu

nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gdy obywatel UE lub członek
rodziny niebędący obywatelem UE nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego
trwającego ponad 2 miesiące.
Art. 53. 1. Obywatel UE, odbierając dokument potwierdzający prawo stałego
pobytu, okazuje ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego
tożsamość i obywatelstwo.
2. Do odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu stosuje się
odpowiednio przepisy art. 29 ust. 2–4.”;
45) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. Członek rodziny niebędący obywatelem UE odbiera kartę stałego
pobytu osobiście po okazaniu ważnego dokumentu podróży.
2. Do odbioru karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 2–
6.”;
46) art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu i karta stałego pobytu są
ważne przez okres 10 lat.”;
47) w art. 56:
a)

w ust. 1:
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–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub”,

–

po pkt 2 dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) w postępowaniu o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub o wydanie karty stałego pobytu wnioskodawca:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane
lub informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako autentycznego lub takiego
dokumentu używał jako autentycznego, lub

4)

obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE ubiega się o
wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty
stałego pobytu w celu obejścia przepisów prawa obowiązujących w innym
państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, pobytu oraz
wyjazdu z tego terytorium.”,

b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE odmawia się wydania
karty stałego pobytu także wtedy, gdy związek małżeński z obywatelem UE lub
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej został zawarty w celu obejścia przepisów
określających

zasady

i

warunki

wjazdu

cudzoziemców

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego.”;
48) art. 57 i art. 58 otrzymują brzmienie:
„Art. 57. Do wymiany lub wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 32.
Art. 58. Do wniosku o wymianę albo wydanie nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 33
ust. 1a–7.”;
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49) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:
„Art. 58a. 1.W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 33a
ust. 1–3, art. 33b i art. 33c.
2. Zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu dokonuje się na formularzu zawierającym dane,
o których mowa w art. 52 ust. 1, oraz podpis zawiadamiającego.”;
50) art. 59–61 otrzymują brzmienie:
„Art. 59. 1. Do odbioru nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
stosuje się przepisy art. 29.
2. Do odbioru nowej karty stałego pobytu stosuje się przepisy art. 29a.
Art. 60. 1. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu unieważnia się, w
przypadku gdy:
1)

w postępowaniu o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
wnioskodawca:
a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub

2)

wymagają tego poważne względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

3)

obywatel UE nabył prawo stałego pobytu w celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie
członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na terytorium Unii Europejskiej, pobytu oraz wyjazdu
z tego terytorium.
2. Kartę stałego pobytu unieważnia się, w przypadku gdy:

1)

w postępowaniu o wydanie karty stałego pobytu wnioskodawca:
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a)

złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe
informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje, lub

b)

zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub

2)

wymagają tego poważne względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

3)

związek małżeński z obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to
terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub

4)

członek rodziny niebędący obywatelem UE nabył prawo stałego pobytu w celu
obejścia przepisów prawa obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej regulujących zasady wjazdu na terytorium Unii
Europejskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium.
3. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu można

unieważnić w przypadku gdy obywatel UE albo członek rodziny niebędący obywatelem
UE opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 2 lata.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, stosuje się
odpowiednio przepis art. 31 ust. 3.
Art. 61. 1. Obywatel UE lub członek rodziny obywatela UE zwraca dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu organowi, który go wydał,
gdy:
1)

nabył obywatelstwo polskie;

2)

wydano mu decyzję o unieważnieniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu.
2. Do zwrotu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego

pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4.”;
51) po art. 61 dodaje się art. 61a i art. 61b w brzmieniu:
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„Art. 61a. Do anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 37a, art. 37b i art. 37d.
Art. 61b. W przypadku gdy organ prowadzący kontrolę graniczną lub kontrolę
legalności pobytu ustali, że obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE
posługuje się dokumentem potwierdzającym prawo stałego pobytu lub kartą stałego
pobytu, które był obowiązany zwrócić na podstawie art. 61 ust. 1, organ ten:
1)

zatrzymuje taki dokument lub kartę;

2)

wydaje nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie takiego dokumentu
lub takiej karty;

3)

przesyła zatrzymany dokument lub zatrzymaną kartę organowi, który je wydał;

4)

dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.”;

52) art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)

wzory:
a)

formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu,

b)

formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu,

c)

formularza wniosku o wymianę albo wydanie nowego dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu,

d)

formularza wniosku o wymianę albo wydanie nowej karty stałego pobytu,

e)

formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,

f)

zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu,

g)

zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub karty stałego pobytu,

h)

zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

2)

wzory dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu;

3)

liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych
do wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu;
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4)

sposób pobierania odcisków linii papilarnych członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w celu umieszczenia ich w karcie stałego pobytu;

5)

sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo
stałego pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw

wewnętrznych uwzględni:
1)

konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2;

2)

dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

3)

potrzebę

zapewnienia

sprawności

wydania

lub

wymiany

dokumentu

potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu oraz możliwości
skutecznej weryfikacji przesłanek dokonania tych czynności;
4)

zapewnienie możliwości sprawnego wyeliminowania wadliwego dokumentu.”;

53) po rozdziale 4 dodaje się rozdział 4a w brzmieniu:
„Rozdział 4a
Przepisy szczególne dotyczące prawa pobytu lub prawa stałego pobytu obywateli
Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin

Art. 65a. Do postępowań w sprawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu
obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków rodzin obywateli Zjednoczonego
Królestwa stosuje się przepisy rozdziału 3 i rozdziału 4, z zastrzeżeniem przepisów
niniejszego rozdziału.
Art. 65b. 1. Obywatelom Zjednoczonego Królestwa wydaje się:
1)

w przypadku posiadania prawa pobytu – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu;

2)

w przypadku posiadania prawa stałego pobytu – dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu.
2. Członkom rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa wydaje się:

1)

w przypadku posiadania prawa pobytu – kartę pobytową;

2)

w przypadku posiadania prawa stałego pobytu – kartę stałego pobytu.
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Art. 65c. 1. Przy składaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty
pobytowej jest wymagana obecność małoletniego obywatela Zjednoczonego Królestwa
lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku
ukończył 6. rok życia.
2. Od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa ubiegającego się o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty
pobytowej, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia, pobiera się odciski linii
papilarnych.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia
obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust.
1.
Art. 65d. 1. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej
umieszcza się:
1)

następujące dane obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa, który złożył wniosek:
a)

imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),

b)

datę i miejsce urodzenia,

c)

informację o obywatelstwie,

d)

informację o płci,

e)

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

f)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) – w przypadku gdy został nadany;

2)

obraz linii papilarnych obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa;

3)

nazwę organu, który je wydał;

4)

datę zarejestrowania pobytu – w przypadku zaświadczenia o zarejestrowaniu lub
datę wydania karty pobytowej;

5)

datę upływu terminu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej;

6)

fotografię obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa;

7)

adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia”;
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8)

adnotację „Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny,” – w przypadku zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu wydanego obywatelowi Zjednoczonego Królestwa
będącemu pracownikiem przygranicznym, o którym mowa w art. 9 lit. b Umowy
Wystąpienia, korzystającym z uprawnień pracownika w zakresie wjazdu i pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, zaświadczenie o zarejestrowaniu

pobytu lub karta pobytowa może zawierać podpis obywatela Zjednoczonego Królestwa
lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa oraz zakodowany zapis danych
osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d lub pkt 5.
3. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej nie umieszcza
się podpisu ich posiadacza, gdy są one wydawane:
1)

osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia złożenia wniosku o
wydanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej, lub

2)

osobie, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu
samodzielnie.
4. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej nie umieszcza

się obrazu linii papilarnych, jeżeli:
1)

dokument jest wydawany osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest
fizycznie niemożliwe, lub

2)

odstąpiono od osobistego stawiennictwa na podstawie art. 65c ust. 3 lub art. 65f ust.
3.
5. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej nie umieszcza

się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub
członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa nie zameldował się w miejscu
pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
Art. 65e. 1. Obywatel Zjednoczonego Królestwa odbiera osobiście zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu po okazaniu ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.
2. Członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa odbiera osobiście kartę
pobytową po okazaniu ważnego dokumentu podróży.
3. W przypadku gdy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub karta pobytowa
zostały wydane osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia ich odbioru
albo osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie, odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu
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pobytu lub karty pobytowej dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo kurator,
po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
4. Odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej wydanych
osobie ubezwłasnowolnionej całkowicie albo małoletniej, która do dnia złożenia wniosku
o zarejestrowaniu pobytu lub wydanie karty pobytowej ukończyła 6. rok życia, wymaga
obecności tej osoby.
5. Przed odbiorem zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej
sprawdza się za pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe w niej
zamieszczone są zgodne ze stanem faktycznym.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 65c ust. 3 lub art. 65f ust. 3, odbioru karty
pobytowej może dokonać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do
odbioru tego dokumentu, po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Przepisu ust. 5 nie stosuje się.
7. Osoba odbierająca zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub kartę pobytową
potwierdza ich odbiór podpisem składanym na formularzu wniosku o ich wydanie.
Art. 65f. 1. Wniosek o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej składa się osobiście.
2. Wymóg osobistego stawiennictwa w chwili złożenia wniosków, o których mowa
w ust. 1, nie dotyczy małoletniego obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku nie
ukończył 6. roku życia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia
obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust.
1.
4. Do wniosku o wymianę albo wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub nowej karty pobytowej dołącza się aktualną fotografię obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, w przypadku obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego:
1)

osobą małoletnią – składają rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ
opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ
opiekunów;
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2)

osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa opiekun ustanowiony przez sąd lub
inny organ;

3)

osobą małoletnią bez opieki – składa kurator.
6. Organ właściwy do wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o

zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej pobiera od obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który składa
wniosek, o którym mowa w ust. 1, odciski linii papilarnych.
Art. 65g. Do odbioru nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub nowej
karty pobytowej stosuje się przepisy art. 65e.
Art. 65h. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)

wzory:
a)

formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego
Królestwa,

b)

formularza wniosku o wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa,

c)

formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu,

d)

formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej,

e)

formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej,

f)

zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej,

g)

zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej,

h)

zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej,

2)

i)

zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,

j)

karty pobytowej;

dokumenty, które dołącza się do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie
karty pobytowej;

3)

liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych
do wniosku o zarejestrowanie pobytu, wniosku o wydanie karty pobytowej, wniosku
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o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu i wniosku
o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej;
4)

sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa w celu
umieszczenia ich w karcie pobytowej;

5)

sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu
pobytu lub karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej;

6)

sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw

wewnętrznych uwzględni:
1)

konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o których mowa w
ust. 1 pkt 1;

2)

dane osobowe w zakresie niezbędnym do zarejestrowania pobytu, wydania karty
pobytowej, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
lub karty pobytowej.
Art. 65i. 1. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo

stałego pobytu lub karty stałego pobytu jest wymagana obecność małoletniego obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,
który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. rok życia.
2. Od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodzin obywatela
Zjednoczonego Królestwa ubiegającego się o wydanie dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, który do dnia złożenia wniosku ukończył
6. rok życia, pobiera się odciski linii papilarnych.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, można odstąpić od
wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust. 1.
Art. 65j. 1. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego
pobytu umieszcza się:
1)

następujące dane obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa, który złożył wniosek:
a)

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

datę i miejsce urodzenia,

c)

informację o obywatelstwie,

d)

informację o płci,

e)

adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy,

f)

numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji
Ludności (PESEL) – w przypadku gdy został nadany;

2)

obraz linii papilarnych obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa;

3)

nazwę organu, który go wydał;

4)

datę wydania;

5)

datę upływu terminu ważności dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub karty stałego pobytu;

6)

fotografię obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa;

7)

adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia”.
2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, dokument potwierdzający prawo

stałego pobytu lub karta stałego pobytu może zawierać podpis obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa oraz zakodowany
zapis danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a–d lub pkt 5.
3. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu
nie umieszcza się podpisu ich posiadacza, gdy są one wydawane:
1)

osobie małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia złożenia wniosku o
wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu, lub

2)

osobie, która z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu
samodzielnie.
4. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu

nie umieszcza się obrazu linii papilarnych, jeżeli:
1)

są wydane osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe;

2)

odstąpiono od osobistego stawiennictwa, na podstawie art. 65i ust. 3 lub art. 65l ust.
3.
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5. W dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu
nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5, gdy obywatel Zjednoczonego
Królestwa lub członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa nie zameldował się
w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące.
Art. 65k. 1. Obywatel Zjednoczonego Królestwa odbiera osobiście dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu po okazaniu ważnego dokumentu podróży lub
innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość i obywatelstwo.
2. Członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa odbiera osobiście kartę
stałego pobytu po okazaniu ważnego dokumentu podróży.
3. W przypadku gdy dokument, o którym mowa w ust. 1 lub 2, został wydany osobie
małoletniej, która nie ukończyła 13. roku życia do dnia jej odbioru albo osobie
ubezwłasnowolnionej całkowicie, odbioru dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu dokonuje odpowiednio rodzic, opiekun prawny albo
kurator, po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
4. Odbiór dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, wydanego osobie
ubezwłasnowolnionej całkowicie albo małoletniej, która do dnia złożenia wniosku o
wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu
ukończyła 6. rok życia, wymaga obecności tej osoby.
5. Przed odbiorem dokumentu, o którym mowa w ust. 1 lub 2, sprawdza się za
pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe w niej zamieszczone są zgodne ze
stanem faktycznym.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 65i ust. 3 lub art. 65l ust. 3, odbioru
dokumentu może dokonać pełnomocnik na podstawie pełnomocnictwa szczególnego do
odbioru tego dokumentu po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego tożsamość.
Przepisu ust. 5 nie stosuje się.
7. Osoba odbierająca dokument, o którym mowa w ust. 1 lub 2, potwierdza odbiór
dokumentu podpisem składanym na formularzu wniosku o jego wydanie.
Art. 65l. 1. Wniosek o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu składa się osobiście.
2. Wymóg osobistego stawiennictwa w chwili złożenia wniosków, o których mowa
w ust. 1 nie dotyczy małoletniego obywatela Zjednoczonego Królestwa lub małoletniego
członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku nie
ukończył 6. roku życia.
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3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia
obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa, można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w ust.
1.
4. Do wniosku o wymianę albo wydanie nowego dokumentu, o którym mowa w ust.
1, dołącza się aktualną fotografię obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 1, w przypadku obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego:
1)

osobą małoletnią – składają rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny organ
opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd lub inny organ
opiekunów;

2)

osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa opiekun ustanowiony przez sąd lub
inny organ;

3)

osobą małoletnią bez opieki – składa kurator.
6. Organ właściwy do wymiany lub wydania nowego dokumentu potwierdzającego

prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu pobiera od obywatela
Zjednoczonego Królestwa, który składa wniosek, o którym mowa w ust. 1, odciski linii
papilarnych.
Art. 65m. Do odbioru nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub nowej karty stałego pobytu stosuje się przepisy art. 65k.
Art. 65n. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)

wzory:
a)

formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu obywatelowi Zjednoczonego Królestwa,

b)

formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny
obywateli Zjednoczonego Królestwa,

c)

formularza wniosku o wymianę albo wydanie nowego dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu,

d)

formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu,

e)

formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
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f)

zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu,

g)

zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
albo karty stałego pobytu,

h)

zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

2)

wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu;

3)

sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków ich rodzin w celu umieszczenia ich w dokumencie
potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu;

4)

sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo
stałego pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;

5)

sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw

wewnętrznych uwzględni:
1)

konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o których mowa w
ust. 1 pkt 1 i 2;

2)

dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty stałego pobytu, wymiany lub wydania nowego
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu.
Art. 65o. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu,

wydane obywatelowi Zjednoczonego Królestwa albo członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego

Królestwa,

można

unieważnić,

w

przypadku

gdy

obywatel

Zjednoczonego Królestwa albo członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa
opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 5 lat.”;
54) w rozdziale 5 dodaje się art. 65p w brzmieniu:
„Art. 65p. 1. Obywatelowi UE, który nie posiada prawa pobytu zgodnie z art. 16 lub
art. 18 lub nie zachował prawa pobytu w przypadku, o którym mowa w art. 17, art. 19 ust.
1 i 3 lub art. 19a, może być wydana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, który:
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1)

nie posiada prawa pobytu zgodnie z art. 18 lub art. 18a lub nie zachował prawa
pobytu, w przypadku, o którym mowa w art. 19 ust. 2 i 3 lub art. 19a, lub

2)

nie posiada prawa pobytu lub nie zachował prawa pobytu w przypadku, o którym
mowa w art. 19 ust. 3 w związku z wyjazdem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatela UE lub obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, z którym przebywał na tym
terytorium

– może być wydana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
55) w art. 66:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE,
którzy nie posiadają prawa stałego pobytu, może być wydana decyzja o wydaleniu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy:
1)

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub

2)
b)

ich pobyt na tym terytorium stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.”,

ust. 4. otrzymuje brzmienie:
„4. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 3, uwzględnia się choroby
epidemiczne określone przez Światową Organizację Zdrowia oraz inne choroby
wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne, które podlegają zwalczaniu u
obywateli polskich na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1845 i 2112).”;

56) art. 67 i art. 68 otrzymują brzmienie:
„Art. 67. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE,
którzy posiadają prawo stałego pobytu, może być wydana decyzja o wydaleniu, w
przypadku gdy ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi poważne
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Art. 68. 1. Obywatelowi UE, który posiada prawo stałego pobytu oraz przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat bezpośrednio poprzedzających
wydanie decyzji o wydaleniu, decyzja o wydaleniu może być wydana tylko w przypadku,
gdy jego pobyt na tym terytorium stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa publicznego, w
szczególności przez zagrożenie dla pokoju, ludzkości, niepodległości lub obronności
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Rzeczypospolitej Polskiej lub ze względu na działalność terrorystyczną, handel ludźmi,
seksualne wykorzystywanie osób, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel
bronią, pranie pieniędzy, korupcję, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość
komputerową lub przestępczość zorganizowaną.
2. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1, przerywa
odbywanie kary pozbawienia wolności przez obywatela UE.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że obywatel
UE posiada silne więzi rodzinne, społeczne i kulturowe w Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonując oceny okoliczności, o których mowa w ust. 3, uwzględnia się:
1)

okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
odbywaniem kary pozbawienia wolności;

2)

istnienie więzi rodzinnych, społecznych i kulturowych z państwem pochodzenia;

3)

charakter i okoliczności popełnionego przestępstwa, za które obywatel UE odbywał
karę pozbawienia wolności;

4)

zachowanie obywatela UE w okresie odbywania kary pozbawienia wolności.”;

57) w art. 68a po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisów ust. 1–3 nie stosuje się do decyzji, o której mowa w art. 65p.”;
58) w art. 71:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, nie określa się terminu opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo określa się termin krótszy niż 31 dni, gdy
wymaga tego stopień zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, w której nie określono terminu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazuje się państwo, do którego
następuje wydalenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE.
2b. Decyzja, o której mowa w ust. 1, w której nie określono terminu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega przymusowemu
wykonaniu.”;

59) w art. 72 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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„2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy decyzja o wydaleniu została
wydana ze względu na okoliczności, o których mowa w art. 68 ust. 1.”;
60) w art. 73:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE wydaje:
1)

z urzędu – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki
Straży Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki uzasadniającej wydanie
decyzji o wydaleniu;

2)

na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu Krajowej
Administracji Skarbowej, komendanta wojewódzkiego lub komendanta
powiatowego (miejskiego) Policji – komendant oddziału Straży Granicznej lub
komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze względu na siedzibę
organu występującego z wnioskiem albo miejsce pobytu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży
Granicznej odnotowuje wydanie decyzji o wydaleniu w dokumencie podróży
obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz niezwłocznie
informuje o tym organ, który wystąpił z wnioskiem o jej wydanie.”;

61) art. 73a otrzymuje brzmienie:
„Art. 73a. 1. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży
Granicznej, który wydał decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, pobiera od niego odciski linii papilarnych oraz sporządza
jego fotografię.
2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży
Granicznej, który pobrał odciski linii papilarnych obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, przekazuje Komendantowi Głównemu Policji ich obraz,
dane osobowe obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz dane
osobowe i informacje, o których mowa w art. 430 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach.”;
62) po art. 73c dodaje się art. 73d w brzmieniu:
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„Art. 73d. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania
administracyjnego, w stosunku do komendanta oddziału Straży Granicznej lub
komendanta placówki Straży Granicznej w sprawach o wydalenie lub o uchylenie decyzji
o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE jest Szef
Urzędu do Spraw Cudzoziemców.”;
63) w art. 74 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży
Granicznej, który wydał decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, informuje organ gminy właściwy ze względu na miejsce
zameldowania na pobyt stały lub pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE o opuszczeniu przez niego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonaniem decyzji o wydaleniu.”;
64) w art. 74a po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala się, gdy decyzja o wydaleniu obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE stała się ostateczna, a w przypadku
wydania takiej decyzji przez organ wyższego stopnia – gdy decyzja ostateczna została
doręczona, chyba że podlega ona natychmiastowemu wykonaniu.
5. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust.1, przedawniają się z
upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja o ustaleniu
wysokości kosztów stała się ostateczna.”;
65) po art. 74a dodaje się art. 74aa i art. 74ab w brzmieniu:
„Art. 74aa. Koszty, o których mowa w art. 74a ust. 1, ponosi odpowiednio obywatel
UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE.
Art. 74ab. 1. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o ustaleniu wysokości
kosztów, o których mowa w art. 74a ust. 1, może zmienić tę decyzję, jeżeli koszty te
uległy zmianie po wydaniu decyzji. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.”;
66) art. 75–77 otrzymują brzmienie:
„Art. 75. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży
Granicznej, który wydał decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, uchyla tę decyzję, jeżeli nie została wykonana po upływie
2 lat od dnia jej wydania, w przypadku gdy:
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1)

obywatel UE albo członek rodziny niebędący obywatelem UE nie stanowi już
rzeczywistego zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub

2)

okoliczności, które miały wpływ na wydanie decyzji o wydaleniu uległy istotnej
zmianie.
Art. 76. Do czasu zakończenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji o

wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, o którym
mowa w art. 75, decyzji tych nie wykonuje się.
Art. 77. 1. Dane obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
którym wydano decyzję o wydaleniu ze względu na zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, umieszcza
się w wykazie na okres 5 lat począwszy od dnia:
1)

wykonania decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE;

2)

upływu terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonego w
decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE, w przypadku braku informacji o wykonaniu tej decyzji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, gdy Szef Urzędu do Spraw

Cudzoziemców uzyskał informację o wykonaniu decyzji o wydaleniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, będącej podstawą wpisu do wykazu, okres
obowiązywania wpisu jest korygowany w ten sposób, że za jego początek uznaje się dzień
wykonania tej decyzji.
3. Dane obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE usuwa się
z wykazu po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2.”;
67) po art. 77 dodaje się art. 77a w brzmieniu:
„Art. 77a. 1. Obowiązywanie wpisu do wykazu zawiesza się, jeżeli obywatel UE lub
członek rodziny niebędący obywatelem UE posiada ważne zaświadczenie, o którym
mowa w art. 41a ust. 1.
2. Obowiązywanie wpisu do wykazu zawiesza się do dnia, w którym ustaną
okoliczności uzasadniające to zawieszenie.
3. Zawieszenie obowiązywania wpisu do wykazu przerywa okres obowiązywania
wpisu do wykazu.”;
68) po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
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„Rozdział 5a
Postępowanie w sprawie zatrzymania obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego
aresztu dla cudzoziemców
Art. 78a. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE, wobec
którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji o wydaleniu, w której
nie określa się terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub określa się
termin krótszy niż 31 dni albo który uchyla się od wykonania obowiązków określonych
w tej decyzji, może być zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin.
2. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE może także zostać
zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin w celu przymusowego wykonania decyzji
o wydaleniu.
3. Zatrzymania obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE dokonuje Straż
Graniczna lub Policja, a w przypadku, o którym mowa w ust. 2 – Straż Graniczna.
4. Organy, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie pobierają odciski linii papilarnych
od obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE i przekazują
Komendantowi Głównemu Policji dane osobowe i informacje, o których mowa w art. 430
ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
5. Po zatrzymaniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE:
1)

Policja – niezwłocznie przekazuje go do dyspozycji właściwego ze względu na
miejsce jego zatrzymania organu Straży Granicznej, składając jednocześnie wniosek
o wydanie decyzji o wydaleniu;

2)

Straż Graniczna w zależności od okoliczności:
a)

występuje do sądu z wnioskiem o umieszczenie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub o
zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców, lub

b)

doprowadza obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
do granicy albo portu lotniczego albo morskiego państwa, do którego następuje
doprowadzenie.

6. Zatrzymanego obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
zwalnia się:
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1)

jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie zostali oni przekazani do
dyspozycji sądu i jednocześnie nie został złożony wniosek o umieszczenie ich w
strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców lub

2)

jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu nie doręczono im
postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wobec
nich aresztu dla cudzoziemców, lub

3)

na polecenie sądu, lub

4)

jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania, o której mowa w art. 78a ust. 1 i 2.
Art. 78b. Obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE

umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli:
1)

istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o wydaleniu, w której nie będzie
określony termin opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo będzie
określony termin krótszy niż 31 dni, lub

2)

wydano decyzję o wydaleniu, w której nie określono terminu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo określony termin jest krótszy niż 31 dni i istnieje
konieczność zabezpieczenia jej przymusowego wykonania, lub

3)

nie opuścili oni terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym w
decyzji o wydaleniu.
Art. 78c.1. Areszt dla cudzoziemców stosuje się w przypadkach, o których mowa w

art. 78b, gdy istnieje ryzyko, że obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem
UE nie podporządkuje się zasadom pobytu obowiązującym w strzeżonym ośrodku.
2. Areszt dla cudzoziemców wykonuje się w pomieszczeniach strzeżonych
ośrodków lub w pomieszczeniach Straży Granicznej przeznaczonych dla osób
zatrzymanych.
Art. 78d. Postanowienia o umieszczeniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu wobec nich
aresztu dla cudzoziemców nie wydaje się, jeżeli mogłoby to spowodować
niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia.
Art. 78e. 1. Sąd po wysłuchaniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE wydaje postanowienie o umieszczeniu ich w strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec nich aresztu dla cudzoziemców.
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2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, na wniosek organu Straży
Granicznej, sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce aktualnego pobytu obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
3. Wniosek o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla
cudzoziemców zawiera:
1)

następujące dane obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE:
a)

imię (imiona), nazwisko, płeć oraz imiona rodziców,

b)

datę, miejsce i państwo urodzenia,

c)

obywatelstwo;

2)

dotychczasowe miejsce zamieszkania;

3)

stałe miejsce zamieszkania za granicą;

4)

podstawę prawną wniosku;

5)

wskazanie okresu, na jaki umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub stosuje się wobec
nich areszt dla cudzoziemców;

6)

uzasadnienie.
4. Sąd rozpatrując wniosek o umieszczenie w strzeżonym ośrodku obywatela UE lub

członka rodziny niebędącego obywatelem UE wraz z małoletnim pozostającym pod ich
opieką kieruje się także dobrem tego małoletniego.
5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla
cudzoziemców, uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia
postępowań w sprawie umieszczenia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo zastosowania wobec nich aresztu dla
cudzoziemców.
Art. 78f. 1. Sąd w postanowieniu o umieszczeniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu wobec niego
aresztu dla cudzoziemców wskazuje okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie
dla cudzoziemców nie dłuższy jednak niż 3 miesiące.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do sądu
okręgowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd rozpatruje zażalenie
w terminie 7 dni.
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Art. 78g. 1. Postanowienie o zwolnieniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców
wydaje niezwłocznie, z urzędu lub na wniosek obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony
ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, w przypadku:
1)

ustania przyczyny uzasadniającej stosowanie tych środków lub

2)

stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 78d, lub

3)

stwierdzenia okoliczności innych niż określone w art. 78d, uniemożliwiających
stosowanie tych środków, lub

4)

zastosowania wobec obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE tymczasowego aresztowania albo innego środka prawnego skutkującego
pozbawieniem wolności, lub

5)

stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie decyzji o
wydaleniu nie jest możliwe.
2. Na postanowienie organu Straży Granicznej o odmowie uwzględnienia wniosku

o zwolnienie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców przysługuje zażalenie w terminie 7
dni od dnia doręczenia postanowienia. Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego
właściwego ze względu na siedzibę organu Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony
ośrodek lub areszt dla cudzoziemców, za pośrednictwem organu Straży Granicznej,
któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców.
3. Zażalenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek o
zwolnienie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców został złożony po upływie co
najmniej 1 miesiąca od dnia wydania postanowienia o umieszczeniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub zastosowaniu
wobec niego aresztu dla cudzoziemców lub zwolnienia obywatela UE albo członka
rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla
cudzoziemców.
4. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla
cudzoziemców, niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu rejonowego. Sąd rozpoznaje
zażalenie w terminie 7 dni.
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5. Obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE umieszczonego
w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców zwalnia się w przypadku:
1)

upływu okresu pobytu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 78f ust.
1, lub

2)

wydania postanowienia lub zarządzenia o zwolnieniu obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka albo z aresztu dla
cudzoziemców, lub

3)

doręczenia obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE
decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji o wydaleniu.
6. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla

cudzoziemców, niezwłocznie informuje sąd, który wydał postanowienie, o zwolnieniu
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka
albo z aresztu dla cudzoziemców.”;
69) art. 79 otrzymuje brzmienie:
„Art. 79. W sprawach dotyczących obywateli UE i członków rodzin niebędących
obywatelami UE prowadzi się w systemie informatycznym następujące rejestry:
1)

pobytu obywatela UE;

2)

kart pobytowych;

3)

dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu;

4)

kart stałego pobytu;

5)

zaświadczeń, o których mowa w art. 41a ust. 1.”;

70) po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a. Rejestry w sprawach dotyczących obywateli UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE prowadzą:
1)

wojewoda i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, każdy w swoim zakresie – w
przypadku rejestrów, o których mowa w art. 79 pkt 1–4;

2)

minister właściwy do spraw wewnętrznych – w przypadku rejestru, o którym mowa
w art. 79 pkt 5.”;

71) w art. 80:
a)

w pkt 1:
–

lit. a otrzymuje brzmienie:
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„a) informacje o wnioskach dotyczących zarejestrowania pobytu, wydania
nowego i wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,”,
–

lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) informacje

o

wydaniu

nowego

lub

wymianie

zaświadczenia

o

zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub zaświadczeniu o zarejestrowaniu
pobytu,”,
–

w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu:
„f) informacje o dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub zaświadczeniu
o zarejestrowaniu pobytu,
g)

obraz linii papilarnych – w przypadku obywateli Zjednoczonego
Królestwa;”,

b)

w pkt 2:
–

lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) wnioskach o wydanie karty pobytowej, wydanie nowej karty pobytowej i
wymianę karty pobytowej,
b)

dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności karty
pobytowej,”,

–

w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) obrazie linii papilarnych;”,

c)

w pkt 3:
–

lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a) wnioskach o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i
wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
b)

dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu,”,

–

w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) obrazie linii papilarnych – w przypadku obywateli Zjednoczonego
Królestwa;”,

d)

w pkt 4:
–

lit. a i b otrzymuje brzmienie:
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„a) wnioskach o wydanie karty stałego pobytu, wydanie nowej karty stałego
pobytu i wymianę karty stałego pobytu,
b)

dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności karty stałego
pobytu,”,

–

w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:
„d) obrazie linii papilarnych;”,

e)

po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) w rejestrze, o którym mowa w art. 79 pkt 5, przechowuje się informacje o:
a)

organie, który wydał zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1,

b)

dacie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a ust. 1,

c)

dacie unieważnienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a ust. 1.”;

72) po art. 80 dodaje się art. 80a i art. 80b w brzmieniu:
„Art. 80a. 1. Dane w postaci odcisków linii papilarnych pobranych w celu wydania
karty pobytowej lub karty stałego pobytu przechowuje się w rejestrach, o których mowa
w art. 79 pkt 2 lub 4, do czasu wpisania do tych rejestrów potwierdzenia odbioru tych kart
przez organ, który je wydał, nie dłużej niż 90 dni od daty wydania tych kart.
2. W przypadku wydania decyzji o odmowie wydania karty pobytowej lub karty
stałego pobytu lub decyzji o odmowie ich wymiany, dane w postaci odcisków linii
papilarnych przechowuje się w rejestrach, o których mowa w art. 79 pkt 2 lub 4, do czasu
wpisania informacji o wydaniu tych decyzji do rejestrów, gdy decyzje te stały się
prawomocne.
Art. 80b. 1. Dane w postaci odcisków linii papilarnych pobranych w celu
zarejestrowania pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, wydania nowego lub
wymiany

zaświadczenia

o

zarejestrowaniu

pobytu

lub

wydania

dokumentu

potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, wydania
nowego lub wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu przechowuje
się w rejestrach, o których mowa w art. 79 pkt 1 lub 3, do czasu wpisania do tych rejestrów
potwierdzenia odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu przez organ, który je wydał, nie dłużej niż 90 dni
od daty wydania tych dokumentów.
2. W przypadku wydania decyzji o odmowie zarejestrowania pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa, wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
obywatela Zjednoczonego Królestwa lub decyzji o odmowie wymiany zaświadczenia o
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zarejestrowaniu pobytu lub wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
dane w postaci odcisków linii papilarnych przechowuje się w rejestrach, o których mowa
w art. 79 pkt 1 lub 3, do czasu wpisania informacji o wydaniu tych decyzji do rejestrów,
gdy decyzje te stały się prawomocne.”.
73) w art. 81:
a)

pkt 2 i 3 otrzymuje brzmienie:
„2) uchyla się od obowiązku posiadania albo wymiany karty pobytowej lub karty
stałego pobytu,
3)

wbrew obowiązkowi nie zwraca zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu,”,

b)

dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) nie zawiadamia o utracie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu w terminie 3 dni od dnia ich utraty”.

Art. 2. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876) wprowadza się następujące zmiany:
1)

art. 5a otrzymuje brzmienie:
„Art. 5a. Prawo do świadczeń w formie interwencji kryzysowej, schronienia,
posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego przysługuje:
1)

cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach lub

2)

cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, lub

3)

obywatelom UE lub członkom rodziny niebędącym obywatelami UE posiadającym
zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin.”;

2)

w art. 18 w ust. 1 w pkt 7 i w art. 20 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazie „cudzoziemcom” dodaje
się wyrazy „i osobom”;
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3)

w art. 47 ust. 3a otrzymuje brzmienie:
„3a. Cudzoziemcom i osobom, o których mowa w art. 5a, można udzielić
schronienia na okres ważności zaświadczenia, o którym mowa w art. 170 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub na okres ważności zaświadczenia, o którym
mowa w art. 41a ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, lub na okres ważności
zezwolenia, o którym mowa w art. 176 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach.”;

4)

w art. 101 w ust. 3 i w art. 106 w ust. 4 po wyrazie „cudzoziemców” dodaje się wyrazy „i
osób”.
Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku

pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 1:
a)

w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelowi polskiemu, jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;”,

b)
2)

w ust. 4 wyrazy „pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „pkt 3, 4 i 4a”;

w art. 87:
a)

w ust. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:
„10a) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu,
jako członek rodziny w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006
r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin;”,

b)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151
ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art.
186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach,
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lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych lub przebywający na tym terytorium na podstawie art. 21 ustawy
z dnia … o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
poz. …);”.
Art. 4. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1546, 1565 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m oraz
n w brzmieniu:
„m) pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodziny obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …),
n)

pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d
Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, oraz
członków ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej Umowy, którzy do
nich dołączają lub z nimi przebywają.”;

2)

w załączniku do ustawy w części II w ust. 21 w kolumnie 4 po pkt 16 dodaje się pkt 17 w
brzmieniu:
„17) zaświadczenie potwierdzające, iż w stosunku do obywatela UE lub członka rodziny
obywatela UE istnieje domniemanie, że są oni ofiarami handlu ludźmi”;

3)

w załączniku do ustawy w części III:
a)

w ust. 2 w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zezwolenie, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6, art. 176 i art. 186 ust. 1
pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”,

b)

w ust. 3 w kolumnie 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach”.
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Art. 5. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz.
1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 40 w ust. 2 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–2a”;

2)

w art. 41:
a)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przepis ust. 2 stosuje się także do członka rodziny obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe
z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …).”,

b)
3)

w ust. 3 i 4 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 1–2a”;

w art. 43:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokonując zameldowania na pobyt
stały, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej Umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub
ważną kartę stałego pobytu.”,

b)

w ust. 2 wyrazy „ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej”
oraz wyrazy „ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej” zastępuje się odpowiednio wyrazami „ważną kartę pobytową” oraz
„ważną kartę stałego pobytu”,

c)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej
i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokonując zameldowania się na pobyt
czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym
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mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej Umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub
ważną kartę stałego pobytu.”,
d)

w ust. 4 wyrazy „ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej”
oraz wyrazy „ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej” zastępuje się odpowiednio wyrazami „ważną kartę pobytową” oraz
„ważną kartę stałego pobytu”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i
2023) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit.
b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają;
4)

obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o
których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową Wystąpienia”, oraz członków
ich rodzin, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy Wystąpienia, chyba że
ustawa stanowi inaczej.”;

2)

uchyla się art. 29;

3)

w art. 49 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazach „Konfederacji Szwajcarskiej” dodaje się przecinek
i wyrazy „obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia,”;

4)

w art. 60 w ust. 1:
a)

po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:
„17a) dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub
przebywania z nim;”,

b)

po pkt 24a dodaje się pkt 24b w brzmieniu:
„24b) realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3,
4 lub 6;”;

5)

uchyla się art. 81;

6)

w art. 159 w ust. 1 w pkt 1 po lit. hc dodaje się lit. hd w brzmieniu:
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„hd) na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu obywatela Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit.
b i d Umowy Wystąpienia,”;
7)

w art. 160:
a)

w pkt 1 wyrazy „o którym mowa w art. 2 pkt 4” zastępuje się wyrazami „o którym
mowa w art. 2 pkt 4 lit. a i b”,

b)

w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4–6 w brzmieniu:
„4) cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia, innym niż ten, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wspólnie z tym obywatelem – ze względu na:
a)

zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie
domowym w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub

b)

poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki ze strony tego
obywatela

– jeżeli temu cudzoziemcowi udzielono zezwolenia, o którym mowa w pkt 1,
przed zakończeniem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 126 Umowy
Wystąpienia, albo po jego zakończeniu w związku z wnioskiem złożonym
przed zakończeniem tego okresu jako członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy
spełnia on wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2;
5)

cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, z
którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli temu cudzoziemcowi
udzielono zezwolenia, o którym mowa w pkt 3, przed zakończeniem okresu
przejściowego, o którym mowa w art. 126 Umowy Wystąpienia, albo po jego

– 64 –
zakończeniu w związku z wnioskiem złożonym przed zakończeniem tego
okresu z uwagi na prowadzenie życia rodzinnego z obywatelem Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy spełnia on wymogi,
o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2;
6)

cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie
dnia 4 listopada 1950 r., z zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, z
którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli cudzoziemiec spełnia
warunki, o których mowa w art. 10 ust. 4 Umowy Wystąpienia, oraz wymogi,
o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2.”;

8)

po art. 168 dodaje się art. 168a w brzmieniu:
„Art. 168a. 1. Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi przebywającemu poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.
160 pkt 1, 3, 4 lub 6, składa obywatel polski, obywatel innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej lub obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia,
zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego cudzoziemiec
przybywa.
2. Złożenie przez osobę, o której mowa w ust. 1, zamieszkującą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6, w imieniu cudzoziemca – wymaga jego pisemnej zgody
lub jego przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem
ustawowym.
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z udzieleniem
obywatelowi

polskiemu,

obywatelowi

innego

państwa

członkowskiego

Unii

Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej lub obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia,

– 65 –
zamieszkującemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnomocnictwa do działania
w imieniu cudzoziemca w danym postępowaniu.”;
9)

w art. 169 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy
cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 160 pkt 3, 5 lub 6, organ, który prowadzi to
postępowanie, ustala w szczególności, czy więzi tego cudzoziemca z obywatelem polskim
lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub
Zjednoczonego Królestwa są rzeczywiste i stałe.”;

10) w art. 186:
a)

w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz pkt
8 w brzmieniu:
„8) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który
do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepis ust. 1 pkt 8 ma zastosowanie, jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek o
udzielenie tego zezwolenia nie później niż do dnia 31 grudnia 2021 r.”;

11) w art. 188 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lub 4” zastępuje się
przecinkiem i wyrazami „4 lub 8”;
12) w art. 190 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) 5 lat – jednorazowo, w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8.”;
13) w art. 191 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8.”;
14) w art. 192 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o których mowa
w art. 186 ust. 1 pkt 8, cofa się cudzoziemcowi w przypadkach, o których mowa w art.
100 ust. 1 pkt 1–5 i 8 lub art. 101 pkt 2.”;
15) w art. 195:
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a)

w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyraz „lub” oraz pkt
10 w brzmieniu:
„10) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, który
do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i spełnia łącznie następujące warunki:
a)

przebywa

na

terytorium

Rzeczypospolitej

Polskiej

legalnie

i

nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem
wniosku, w tym na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8,
b)

posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na
pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na
jego utrzymaniu,

c)

posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów
leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

b)

ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o
którym mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c lub pkt
10, stosuje się przepis art. 114 ust. 2.”,

c)

po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w przypadku,
o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10, uważa się za spełniony również wówczas,
gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany
do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2c. Do ustalenia, czy cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, przebywa
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepis art. 47
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin.”;

16) w art. 197 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o którym mowa w art.
195 ust. 1 pkt 10, odmawia się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4 lub 7.”;
17) w art. 199 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3) art. 195 ust. 1 pkt 10, cofa się zezwolenie na pobyt stały w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub 5.”;
18) w art. 229 w ust. 4 po pkt 1b dodaje się pkt 1c w brzmieniu:
„1c) uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6,
a w dniu złożenia wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia przebywał poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej, lub”;
19) w art. 236 po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:
„1b) wydania karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt
czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8;
1c) wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10;”;
20) w art. 244 w ust. 1 w pkt 18 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 19 w
brzmieniu:
„19) adnotację „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy Wystąpienia” – w przypadku
zezwolenia, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6.”;
21) po art. 308 dodaje się art. 308a i art. 308b w brzmieniu:
„Art. 308a. Do członków rodzin obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli Zjednoczonego Królestwa, o których
mowa w art. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, którzy przestali przebywać na
tym terytorium z tymi obywatelami, stosuje się przepisy rozdziału 5 tej ustawy.
Art. 308b. Do cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 160 pkt 4–6, którzy przestali przebywać na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z obywatelem Zjednoczonego Królestwa, stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin.”;
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22) w art. 429 w ust. 1:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda i Szef Urzędu, każdy w zakresie swojej właściwości – w przypadku
rejestrów, o których mowa w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. d–g oraz i;”,

b)

po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży
Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej i Szef Urzędu, każdy w
zakresie swojej właściwości – w przypadku rejestrów, o których mowa w art.
428 ust. 1 pkt 2 lit. k;”;

23) w art. 443 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen:
1)

dane cudzoziemca – usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do
wykazu, o którym mowa w art. 437,

2)

dane członków rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędących obywatelami Unii
Europejskiej – usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do
wykazu, o którym mowa w art. 77a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

– do czasu ustania okoliczności uzasadniających to zawieszenie.”.
Art. 7. 1. Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka
rodziny obywatela UE, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE wydane obywatelom UE lub członkom rodziny niebędącym
obywatelami UE do dnia 1 sierpnia 2021 r. zachowują ważność przez okres, na który zostały
wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 3 sierpnia 2026 r.
2. W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r. do dnia 3 sierpnia 2026 r. obywatelowi UE może
zostać na jego wniosek wydane nowe zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
o którym mowa w art. 28 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 8. 1. Zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka
rodziny obywatela UE, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy o wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową Wystąpienia”, oraz
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członkom rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o
których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy Wystąpienia, zachowują ważność przez okres,
na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których
mowa w ust. 1, zwani dalej „obywatelami Zjednoczonego Królestwa”, oraz członkowie rodzin
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w
ust. 1, zwani dalej „członkami rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa”, posiadający
dokumenty, o których mowa w ust. 1, występują do wojewody właściwego ze względu na
miejsce ich pobytu z wnioskiem o wydanie nowych dokumentów, o których mowa w art. 65b
ustawy zmienianej w art. 1, w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
3. Przed wydaniem nowych dokumentów, o których mowa w art. 65b ustawy zmienianej
w art. 1, wojewoda zwraca się do komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta
wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o
przekazanie informacji, czy wjazd obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt na
tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
4. Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania nowych dokumentów, o których
mowa w art. 65b ustawy zmienianej w art. 1, przekazuje wraz z wnioskiem, o którym mowa w
ust. 2, kopie wniosków, o których mowa w art. 33 ust. 1b ustawy zmienianej w art. 1,
komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi wojewódzkiemu Policji i Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
5. Organy, o których mowa w ust. 3, przekazują informację, o której mowa w ust. 3, w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 5, może być
przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do przekazania informacji zawiadamia
wojewodę.
7. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w ust. 3, nie
przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 5 lub 6, uznaje się, że wymóg
uzyskania informacji został spełniony.
8. Przepisów ust. 3–7 nie stosuje się do obywatela Zjednoczonego Królestwa i członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia złożenia wniosku nie ukończył 13.
roku życia.
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9. Wymiana informacji między wojewodą a organami, o których mowa w ust. 3, może
odbywać się za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Art. 9. 1. Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa oraz członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa, który:
1)

do dnia 31 grudnia 2021 r. złożył wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu, nowej karty pobytowej, nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu, o których mowa w art. 65b ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,

2)

do dnia 31 grudnia 2021 r. złożył wniosek o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty
pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
o których mowa w rozdziale 4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą,

3)

przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy złożył wniosek o zarejestrowanie pobytu
lub o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o których
mowa w rozdziale 3 i 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli
postępowanie w tej sprawie nie zostało zakończone do dnia 31 grudnia 2020 r.

– wojewoda wydaje zaświadczenie o złożeniu tego wniosku ważne przez rok.
2. W przypadku gdy postępowanie, o którym mowa w ust. 1, nie zostało zakończone przed
upływem okresu ważności zaświadczenia, wojewoda, przed którym toczy się to postępowanie,
wydaje kolejne zaświadczenie ważne przez rok. Jeżeli postępowanie toczy się przed Szefem
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zaświadczenie wydaje wojewoda, który orzekał w sprawie
w pierwszej instancji.
3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)

następujące dane obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa, który złożył wniosek:
a)

imię (imiona) i nazwisko,

b)

datę urodzenia,

c)

obywatelstwo;

2)

nazwę organu, który je wydał;

3)

datę wydania;

4)

informację o dacie złożenia wniosku;

5)

informację o rodzaju wniosku, który został złożony;
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6)

informację o uprawnieniach wynikających z ust. 4;

7)

datę upływu ważności zaświadczenia;

8)

pieczęć organu, który je wydał;

9)

podpis i pieczęć, z podaniem stanowiska służbowego upoważnionego pracownika organu,
który je wydał.
4. Ważne zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wraz z ważnym dokumentem podróży

uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
5. Obywatel Zjednoczonego Królestwa oraz członek rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa zwraca zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, wojewodzie, który je wydał:
1)

najpóźniej w dniu odbioru dokumentów, o których mowa w ust. 1;

2)

w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja kończąca postępowanie w inny sposób niż
określony w pkt 1 stała się ostateczna, a w przypadku decyzji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców – od dnia doręczenia tej decyzji.
6. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, unieważnia się w przypadku, gdy obywatel

Zjednoczonego Królestwa lub członek rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa nie
zwróci go w terminie określonym w ust. 5.
7. Organem właściwym w sprawie unieważnienia zaświadczenia, o którym mowa w ust.
1, jest wojewoda, który je wydał.
8. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, unieważnia się z dniem upływu terminu jego
zwrotu, o którym mowa w ust. 5.
Art. 10. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku wydawanego w przypadkach, o których mowa w art.
9 ust. 1 i 2.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych
uwzględni:
1)

konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o których mowa w ust. 1;

2)

dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania zaświadczeń, o których mowa w ust.
1.
Art. 11. 1. Zaproszenia wpisane do ewidencji zaproszeń na wniosek obywatela

Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa przed
dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność na okresy w nich wskazane.
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2. Wnioski obywateli Zjednoczonego Królestwa lub członków rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa w sprawie wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń, złożone
przed dniem wejścia w życie ustawy, rozpatruje się jak wnioski złożone przez obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej lub członków rodziny obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej.
Art. 12. 1. Wizy wydane w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 17 ustawy zmienianej
w art. 6, w związku z dołączeniem do obywatela Zjednoczonego Królestwa, zachowują
ważność na okres, na jaki zostały wydane.
2. W postępowaniach w sprawie wydania wizy w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1
pkt 17 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie
ustawy, dotyczących członków rodziny, o których mowa w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w
art. 1, w związku z zamiarem dołączenia przez nich do obywatela Zjednoczonego Królestwa,
tego obywatela Zjednoczonego Królestwa uważa się za obywatela państwa członkowskiego
Unii Europejskiej.
Art. 13. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy, o których mowa w art. 160 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 6, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy członkom rodziny
obywateli Zjednoczonego Królestwa innym, niż określone w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w
art. 1, zachowują ważność na okresy, na jakie zostały udzielone.
2. W postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 160 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia
w życie ustawy, dotyczących członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa innych
niż określeni w art. 2 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, obywatela Zjednoczonego Królestwa
uważa się za obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
3. Zezwolenia na pobyt czasowy, o których mowa w art. 160 pkt 3 ustawy zmienianej w
art. 6, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy cudzoziemcom prowadzącym życie
rodzinne z obywatelami Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U.
z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.3)), zachowują ważność na okresy, na jakie zostały udzielone.
4. W postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 160 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 6, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia

3)

Zmiany wymienionej Konwencji zostały ogłoszone w Dz. U. z 1995 r. poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. poz. 962,
z 2001 r. poz. 266, z 2003 r. poz. 364 oraz z 2010 r. poz. 587.
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w życie ustawy, dotyczących cudzoziemców prowadzących życie rodzinne z obywatelem
Zjednoczonego Królestwa w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., obywatela
Zjednoczonego Królestwa uważa się za obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
Art. 14. Zezwolenia na pobyt stały, udzielone przed dniem wejścia w życie ustawy
zmienianej w art. 1 obywatelom Zjednoczonego Królestwa na podstawie dotychczasowych
przepisów, zachowują ważność.
Art. 15. 1. Jeżeli obywatel Zjednoczonego Królestwa będący pracownikiem
przygranicznym, o którym mowa w art. 9 lit. b Umowy Wystąpienia, przed dniem 31 grudnia
2020 r. wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na
własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegał obowiązkowi
rejestracji pobytu, po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym
terytorium i jednocześnie na nim nie zamieszkuje, jest obowiązany zarejestrować swój pobyt
w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Do rejestracji pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, o którym mowa w ust. 1,
stosuje się odpowiednio przepisy art. 65c–65g oraz przepisy wydane na podstawie art. 65h
ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 16. 1. Do postępowań wszczętych na podstawie ustaw zmienianych niniejszą ustawą
i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy decyzją ostateczną stosuje
się przepisy dotychczasowe.
2. Postępowania w sprawie zarejestrowania pobytu, wydania karty pobytu członka
rodziny obywateli UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE prowadzone wobec obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków ich rodzin wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy prowadzi się jako postępowania, o których mowa w rozdziale 4a ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
3. Postępowania w sprawie wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE,
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE prowadzone wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich
rodzin wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia niniejszej ustawy umarza się.
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4. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wydania lub wymiany karty pobytu
członka rodziny obywatela UE ukończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się wydaniem
lub wymianą karty pobytowej według wzoru określonego w przepisach wydanych na podstawie
art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że
zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany karty pobytowej.
5. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wydania lub wymiany karty stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE ukończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się
wydaniem lub wymianą karty stałego pobytu według wzoru określonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany karty stałego
pobytu.
6. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie zarejestrowania pobytu lub wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu ukończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się
wydaniem lub wymianą tego zaświadczenia według wzoru określonego w przepisach
wydanych na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu.
7. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, w sprawie wydania lub wymiany dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu ukończone po dniu 1 sierpnia 2021 r. zakończy się
wydaniem lub wymianą tego dokumentu według wzoru określonego w przepisach wydanych
na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,
chyba że zachodzą podstawy do odmowy wydania lub wymiany dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu.
Art. 17. 1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, który najpóźniej w dniu 2
sierpnia 2021 r. ukończył 6. rok życia, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie
wydania lub wymiany karty pobytowej, które zakończy się wydaniem lub wymianą karty
pobytowej, albo postępowanie w sprawie wydania lub wymiany karty stałego pobytu, które
zakończy się wydaniem lub wymianą karty stałego pobytu, dokumenty te wydaje się lub
wymienia po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie
niemożliwe.
2. Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa oraz członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa, który najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy ukończył 6. rok
życia, wobec którego w tym dniu toczy się postępowanie w sprawie zarejestrowania pobytu,
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wydania karty pobytu członka rodziny obywatela UE, albo postępowanie w sprawie wydania
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE, które zakończy się zarejestrowaniem pobytu lub wydaniem karty pobytowej
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, dokumenty te
wydaje się po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie
niemożliwe.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia członka
rodziny niebędącego obywatelem UE, obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, można odstąpić od wymogów, o których mowa
w ust. 1 i 2.
Art. 18. Organem właściwym do uchylenia decyzji o wydaleniu obywatela UE albo
członka rodziny niebędącego obywatelem UE wydanych przez wojewodę lub Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców na podstawie art. 73 ustawy zmienianej w art. 1 w przypadkach, o
których mowa w art. 75 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejsza ustawą,
jest komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej
właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE albo członka rodziny niebędącego
obywatelem UE.
Art. 19. W przypadku wykonania decyzji o wydaleniu wydanej na podstawie art. 66–68
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się art. 74 ust. 4 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 20. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz
członkowie rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa, dokonując zameldowania na pobyt
stały lub na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 43 ust. 1a i 3a ustawy zmienianej w art. 5 w
brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mogą przedstawić dokumenty, o których mowa w art. 8
ust. 1 niniejszej ustawy.
2.

Obywatele

Zjednoczonego

Królestwa

oraz

członkowie

rodzin

obywateli

Zjednoczonego Królestwa, dokonując zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy, o
którym mowa w art. 43 ust. 1a i 3a ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą, mogą przedstawić zaświadczenie, o którym mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 niniejszej
ustawy.
Art. 21. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela Zjednoczonego
Królestwa, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej
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Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za legalny w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do
dnia 31 grudnia 2021 r., chyba że ustawa stanowi inaczej.
Art. 22. W okresie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do dnia 1 sierpnia 2021 r.
w rejestrze, o którym mowa w:
1)

art. 79 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo informacje o:
a)

wnioskach dotyczących zarejestrowania pobytu, wydania nowego i wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa,

b)

wydaniu nowego lub wymianie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa,

c)

dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa;

2)

art. 79 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo:
a)

informacje o wnioskach o wydanie karty pobytowej, wydanie nowej karty pobytowej
i wymianę karty pobytowej członkom rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa,

b)

informacje o dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności karty
pobytowej wydanej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,

c)
3)

obraz linii papilarnych członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa;

art. 79 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo informacje o:
a)

wnioskach o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, wydanie
nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i wymianę dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu dla obywatela Zjednoczonego Królestwa,

b)

dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu;

4)

w art. 79 pkt 4 ustawy zmienianej w art. 1, przechowuje się dodatkowo:
a)

informację o wnioskach o wydanie karty stałego pobytu, wydanie nowej karty
stałego pobytu i wymianę karty stałego pobytu,

b)

informację o dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności karty
stałego pobytu,

c)

obraz linii papilarnych obywatela Zjednoczonego Królestwa i członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa.
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Art. 23. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 6 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6, jednak nie dłużej niż przez 6
miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w
związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z
Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której
mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622 i 1495).
Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem:
1)

art. 1 w zakresie zmiany w art. 8b ust. 2, art. 9 ust. 3, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1–4, art.
22, art. 25 we wprowadzeniu do wyliczenia, art. 25a, art. 26, art. 27 ust. 3, art. 28–30, art.
31 ust. 1 i 2, art. 32, art. 33 ust. 1, 1a, 1b i 2–7, art. 33a–33c, art. 34, art. 36 ust. 1, art. 37,
art. 37a–37d, art. 38, art. 39, art. 41, art. 48 ust. 2, art. 49, art. 50–53a, art. 54, art. 55, art.
56 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 58a, art. 59, art. 60 ust. 2 i 3, art. 61, art. 61a, art. 61b, art.
62, art. 63, art. 65, art. 79 pkt 2 i 4, art. 80 pkt 1 lit. a, d i f, pkt 2 lit. a, b i d, pkt 3 lit. a,
pkt 4 lit. a, b i d, art. 80a, art. 81 pkt 2–4,

2)

art. 5 w zakresie zmiany w art. 43 ust. 2 i 4

– które wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.

UZASADNIENIE
1. Potrzeba i cel projektu ustawy
Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, zwany dalej „projektem ustawy”, ma na
celu dostosowanie polskiego porządku prawnego do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z zakresu stosowania dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z
dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej rozporządzenie
(EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG,
73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE
L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46),
zwanej dalej „dyrektywą 2004/38/WE”.
W ostatnich kilku latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie
orzekał na temat stosowania przepisów dyrektywy 2004/38/WE. Powyższe znalazło swoje
odzwierciedlenie w projektowanej ustawie, której regulacje mają na celu uwzględnienie tez
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w następujących sprawach: C-378/12
Onuekwere, C-400/12 MG, C-456/12 O i B, C-145/09 Tsakouridis, C-348/09 Infusino, C244/13 Ogieriakhi, C-325/09 Maria Dias, C-424/10 Ziółkowski, C-425/10 Szeja, C-507/12,
Saint Prix, C-218/14 Kuldp Singh, C-200/02 Zhu i Chen, C-165/14 Rendón Marín , C-86/12
Alokpa i Moudoulou, C-133/15 Chavez-Vilchez, C-165/16 Toufik Lounes, w sprawach
połączonych C-316/16 B i C-424/16 Franco Vomero oraz w sprawie C-94/18 Chenchooliah.
Dodatkowo projekt ustawy dostosowuje przepisy polskiego prawa do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie
poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych
wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego
przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej
„rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157”. Wskazane wyżej rozporządzenie wprowadza
jednolity format dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, którzy
korzystają ze swobody przemieszczania się. Zakresem niniejszego rozporządzenia zostały
objęte nie tylko dowody osobiste wydawane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
swoim obywatelom, ale także zaświadczenia o rejestracji wydawane zgodnie z art. 8 dyrektywy
2004/38/WE oraz karty pobytowe i karty stałego pobytu wydawane członkom rodziny
obywateli Unii Europejskiej na mocy ww. dyrektywy. Przepis art. 6 rozporządzenia Rady (UE)
2019/1157 określa minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się na
zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dokumencie potwierdzającym
prawo stałego pobytu. Ww. rozporządzanie nie wskazuje jednakże w jakim formacie powinny
być wydawane opisane wyżej dokumenty. Projektodawca zdecydował się na wprowadzenie
regulacji prawnych, przewidujących wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
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obywatela UE w formacie zbliżonym do karty pobytu. Dotychczasowe zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE były wydawane w formacie papierowym, jako
niezabezpieczony dokument bez zdjęcia. Powyższy format budził wiele kontrowersji zarówno
ze strony organów administracji publicznej, jak również samych obywateli UE. Z uwagi na
powyższe w projekcie ustawy zaproponowano odejście od papierowego formatu zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE na rzecz zabezpieczonego dokumentu ze zdjęciem.
Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 wynika, iż karty pobytowe oraz
karty stałego pobytu członkom rodziny obywatela Unii Europejskiej są wydawane zgodnie z
formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.
Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1030/2002”. Przepis art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż dokumenty powinny nosić
nazwę „Karta pobytowa” lub „Karta stałego pobytu” oraz zawierać adnotację „członek rodziny
obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20
dyrektywy 2004/38/WE”. Z uwagi na powyższe projekt ustawy zmienia nazwy wydawanych
członkom rodziny obywateli UE dokumentów: „karta pobytu członka rodziny obywatela UE”
na „karta pobytowa” i „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta stałego
pobytu”.
Ponadto projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uregulowań pozwalających na
zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu stosownych adnotacji oraz
obrazu linii papilarnych. Przepisy regulujące pobieranie oraz zamieszczanie odcisków linii
papilarnych w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu są wzorowane na
rozwiązaniach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i
2023), zwanej dalej „ustawą o cudzoziemcach”, dotyczących wydawania kart pobytu, które
również są wydawane w formacie przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002.
Projektowana zmiana ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020
r. poz. 2023), zwanej dalej „ustawą o wjeździe obywateli UE”, w zakresie swojej regulacji,
dokonuje także uzupełnienia wdrożenia przepisów dyrektywy 2004/38/WE, w szczególności w
kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla
bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa.
Projektowane zmiany pozwolą także Straży Granicznej, w przypadku podejrzenia
zawarcia fikcyjnego małżeństwa z obywatelem UE, na przeprowadzanie wywiadu
środowiskowego oraz dokonanie sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE, czy
podejrzenie to jest uzasadnione. Nowo zaprojektowane zmiany pozwolą również na wyłączenie
stosownych przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku
przeprowadzania tego typu działań.
W projekcie ustawy zaproponowano również zmianę organu właściwego do wydawania
decyzji o wydaleniu obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami UE.
Podobnie jak przewiduje to ustawa o cudzoziemcach decyzja o wydaleniu obywateli UE oraz
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członków rodziny niebędących obywatelami UE będzie wydawana, z urzędu lub na wniosek,
przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej.
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji uzupełnienia wdrożenia art. 11
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz. Urz. UE L
101 z 15.04.2011, str. 1) w zakresie dotyczącym obywateli UE i członków ich rodzin.
Dodatkowo projektowane przepisy mają także na celu zapewnienie stosowania przez
Rzeczpospolitą Polską Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej
dalej „Umową wystąpienia”, w zakresie zasad wjazdu i pobytu obywateli tego państwa,
członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie przejściowym, który zakończy się z dniem 31 grudnia
2020 r.
W art. 126 ww. Umowy wystąpienia został przewidziany okres przejściowy lub okres
wdrażania, który rozpoczyna się z dniem wejścia w życie umowy, a kończy z dniem 31 grudnia
2020 r. Co do zasady, zgodnie z art. 127 ust. 1 akapit 1 Umowy wystąpienia, w okresie
przejściowym prawo Unii ma zastosowanie do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, zwanego dalej „Zjednoczonym Królestwem”, i na jego terytorium. Wyjątki
od tej zasady ustanawiają przepisy Umowy wystąpienia.
Zgodnie z art. 127 ust. 1 akapit 2 lit. a Umowy wystąpienia w okresie przejściowym do
Zjednoczonego Królestwa i na jego terytorium nie będą miały zastosowania m. in.:
postanowienia Traktatów i aktów, które, zgodnie z Protokołem nr 19 w sprawie dorobku
Schengen włączonego w ramy Unii Europejskiej oraz Protokołem nr 21 w sprawie stanowiska
Zjednoczonego Królestwa i Irlandii w odniesieniu do przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i
sprawiedliwości, nie były wiążące dla Zjednoczonego Królestwa ani na jego terytorium przed
datą wejścia w życie Umowy wystąpienia, jak również akty zmieniające te akty. Stosownie zaś
do art. 127 ust. 3 Umowy wystąpienia w okresie przejściowym prawo Unii mające
zastosowanie, zgodnie z ww. art. 127 ust. 1, wywołuje takie same skutki prawne w odniesieniu
do Zjednoczonego Królestwa i w Zjednoczonym Królestwie, jakie wywołuje w Unii i w jej
państwach członkowskich, oraz jest stosowane zgodnie z tymi metodami i ogólnymi zasadami,
jak te mające zastosowanie w Unii. Ponadto, zgodnie z art. 127 ust. 6 Umowy wystąpienia, w
okresie przejściowym wszelkie odniesienia do państw członkowskich w prawie Unii mającym
zastosowanie zgodnie z ww. art. 127 ust. 1, w tym wdrażanym i stosowanym przez państwa
członkowskie, rozumie się jako odniesienia obejmujące również Zjednoczone Królestwo. Z
powyższego wynika, iż w stosunkach między państwami członkowskimi a Zjednoczonym
Królestwem w okresie przejściowym mają zastosowanie postanowienia Traktatów i innych
aktów prawa wtórnego Unii Europejskiej regulujących wjazd i pobyt osób, które są
cudzoziemcami dla państwa przyjmującego (w zakresie niewyłączonym w samej Umowie
wystąpienia). Kwestie prawa pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa w opisanym wyżej
okresie przejściowym zostały uregulowane w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o okresie
przejściowym, o którym mowa w Umowie o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
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Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1516).
Natomiast w okresie następującym po okresie przejściowym będą miały zastosowanie
przepisy Części II Umowy wystąpienia, regulujące w stosunkach ze Zjednoczonym
Królestwem utrzymanie (w kształcie określonym w tych przepisach) uprawnień w zakresie
wjazdu i pobytu przez osoby, które dotąd były uprawnione do korzystania ze swobody
przepływu osób, i które z tej swobody korzystały. W konsekwencji po zakończeniu okresu
przejściowego z rozwiązań ustawowych dedykowanych swobodzie przepływu osób nie będą
mogli korzystać wszyscy obywatele Zjednoczonego Królestwa, członkowie ich rodzin oraz
inne osoby wywodzące swoje uprawnienia z dyrektywy 2004/38/WE, a tylko ci obywatele tego
państwa, członkowie ich rodzin oraz inne osoby objęte zakresem Części II Umowy wystąpienia
i spełniające warunki w niej określone. Stąd też przewiduje się zmiany w przepisach ustawy o
wjeździe obywateli UE oraz w ustawie o cudzoziemcach, które będą stanowiły wykonanie
postanowień Umowy wystąpienia w omawianym wyżej zakresie. Te zmiany ustawowe
powinny wejść w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., a zatem z pierwszym dniem następującym
po okresie przejściowym ustanowionym w art. 126 Umowy wystąpienia.
Przepis art. 18 Umowy wystąpienia przewiduje dla Zjednoczonego Królestwa i dla
państw członkowskich Unii Europejskiej dwie możliwości związane z wydawaniem
dokumentów w związku z utrzymaniem uprawnień w dalszym okresie. Art. 18 ust. 1 Umowy
wystąpienia zezwala na to, aby państwo przyjmujące („host State”) przewidziało nowy status
pobytowy dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin i innych osób
(odpowiednio w przypadku samego Zjednoczonego Królestwa jako państwa przyjmującego –
dla obywateli Unii, członków ich rodzin i innych osób). Natomiast art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia zezwala na to, aby państwo przyjmujące wydawało osobom posiadającym
uprawnienia wynikające z przepisów Tytułu II Części II Umowy wystąpienia dokumenty
pobytu, zgodnie z warunkami określonymi w dyrektywie 2004/38/WE, z tym tylko
zastrzeżeniem, że dokumenty te mają zawierać „oświadczenie” (adnotację), że zostały wydane
zgodnie z Umową wystąpienia. Wzajemna relacja obu przepisów jest taka, że państwo
przyjmujące musi zdecydować się na jeden z wariantów, tj. jeśli nie zdecyduje się na odrębny
status pobytowy, to musi przewidzieć wydawanie dokumentów na warunkach określonych w
dyrektywie 2004/38/WE („shall have the right to receive”). Projektodawca nie zdecydował się
nadawać nowego statusu pobytowego obywatelom Zjednoczonego Królestwa, członkom ich
rodzin i innym osobom, o których mowa w Umowie wystąpienia. Zamiast tego postanowił
objąć wyżej wymienione kategorie osób uregulowaniami ustawy o wjeździe obywateli UE.
W ocenie projektodawcy korzystniejszym rozwiązaniem byłoby to, które jest
przewidziane w art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia. W chwili obecnej, na podstawie przepisów
ustawy o wjeździe obywateli UE, obywatelom UE wydawane są dwa rodzaje dokumentów, tj.
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu, zaś członkom ich rodzin dwa inne rodzaje dokumentów – karta pobytu członka
rodziny obywatela UE i karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE. Zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest dowodem realizacji administracyjnego obowiązku
nałożonego przez państwo członkowskie na podstawie art. 8 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE na
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obywatela Unii posiadającego prawo pobytu. Jego odpowiednikiem w przypadku członka
rodziny posiadającego prawo pobytu jest karta pobytu członka rodziny obywatela UE, która
odpowiada karcie pobytowej członka rodziny obywatela Unii, o której mowa w art. 10 ust. 1
dyrektywy 2004/38/WE. Natomiast dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
odpowiada dokumentowi poświadczającemu stały pobyt obywatela Unii, o którym mowa w art.
19 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, zaś jego odpowiednikiem w przypadku członka rodziny
posiadającego prawo stałego pobytu jest karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
odpowiadająca karcie stałego pobytu, o której mowa w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE.
W ocenie projektodawcy pojęcie „dokument pobytu” („residence document”), o którym mowa
w art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia, należy utożsamić z każdym dokumentem wydawanym
obywatelom Unii i członkom ich rodzin na podstawie przepisów wdrażających dyrektywę
2004/38/WE. Oznacza to , że dla spełnienia zobowiązania wynikającego z tego przepisu
Umowy wystąpienia wystarczy wydawanie ww. dokumentów z wyraźną adnotacją, z której
będzie wynikać że wydanie dokumentu następuje zgodnie z Umową wystąpienia.
Dodatkowo uprawnienia z Umowy wystąpienia, o których mowa w art. 9 ust. 2-4,
zostały rozciągnięte również na osoby, które nie mieszczą się w pojęciu członka rodziny w
rozumieniu art. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/38/WE, a zatem na osoby odpowiadające tym, o
których mowa w art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy (art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia posługuje się
pojęciem „other persons”). Konieczne jest zatem wprowadzenie rozwiązań prawnych
pozwalających na udzielanie ww. osobom zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie
odpowiedniego przepisu ustawy o cudzoziemcach (są to projektowane przepisy art. 160 pkt 46). Zezwolenia na pobyt czasowy udzielane na podstawie dodawanych niniejszą ustawą
przepisów art. 160 pkt 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach mają na celu m. in. wdrożenie art. 3 ust.
2 dyrektywy 2004/38/WE. Karta pobytu wydawana ww. osobom również będzie zawierać
stosowną adnotację, z której będzie wynikało, iż jest wydawana beneficjentom Umowy
wystąpienia. Celem ustanowienia wymogu zawierania takiej adnotacji jest jednoznaczna
identyfikacja beneficjentów Umowy wystąpienia, a opisane wyżej rozwiązanie realizuje ten
cel.
Projekt wprowadza również regulacje prawne, które pozwalają na wprowadzenie
nowych formatów dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin
i innych osób, o których mowa w Umowie wystąpienia, zgodnie z Decyzją Wykonawczą
Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. nr C(2020) 1114 w sprawie dokumentów wydawanych przez
państwa członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 oraz art. 26 Umowy o wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Decyzją wykonawczą nr C(2020)
1114”. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów
wydawanych beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje się format określony
rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002. W zaświadczeniach o zarejestrowaniu pobytu i
dokumentach potwierdzających prawo stałego pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa,
w przeciwieństwie do tych samych dokumentów wydawanych obywatelom UE, będą
zamieszczane odciski linii papilarnych. Dodatkowo wyżej wymienione dokumenty w miejscu
przeznaczonym na wskazanie „rodzaju zezwolenia” będą miały wpisaną następującą
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informację: „Art. 50 TUE”. Dodatkowo na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust.
1 Umowy” lub „art. 18 ust. 4 Umowy”. Zgodnie z art. 2 Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114
dokumenty dla pracowników przygranicznych będących obywatelami Zjednoczonego
Królestwa powinny być wydawane zgodnie z wzorem przewidzianym dla zezwoleń na
przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego. Stąd też w polu „Rodzaj
zezwolenia” powinna być wpisana informacja: „Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”.
2. Charakterystyka projektu ustawy – rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic między
dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
W art. 1 projektu ustawy dokonuje się zmian w ustawie o wjeździe obywateli UE.
Zmiany te mają na celu dostosowanie jej przepisów do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z zakresu stosowania dyrektywy 2004/38/WE, zmianę formatu wydawanych
obywatelom UE i członkom ich rodzin dokumentów oraz wdrożenie przepisów Umowy
wystąpienia.
W art. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE dodaje się pkt 3a, który przewiduje
rozszerzenie zakresu podmiotowego tej ustawy o obywateli Zjednoczonego Królestwa, o
których mowa w art. 10 ust. 1 lit b i d Umowy wystąpienia. Podobnie dodanie w art. 1 pkt 6
ustawy o wjeździe obywateli UE, który ma na celu objęcie jej przepisami członków rodziny
obywateli Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy
wystąpienia. Z kolei dodanie pkt 5 w art. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE jest konsekwencją
rozszerzenia definicji członka rodziny zaproponowanej w art. 2 pkt 4 lit. c tej ustawy.
W art. 2 w pkt 3 ustawy o wjeździe obywateli UE dodaje się lit. d rozszerzając w ten
sposób definicję obywatela UE – o obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy wystąpienia.
Powyższe zmiany mają na celu dostosowanie polskiego prawa do Umowy wystąpienia.
W art. 2 w pkt 4 zaproponowano zmianę zakresu podmiotowego ustawy o wjeździe
obywateli UE poprzez zmianę definicji „członka rodziny” w celu dostosowania jej do orzeczeń
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C-456/12 O i B, C-200/02 Zhu i
Chen, C-165/14 Rendón Marín, C-86/12 Alokpa i Moudoulou, C-133/15 Chavez-Vilchez oraz
C-165/16 Toufik Lounes.
Zmiana w art. 2 pkt 4 lit. a tiret czwarte ustawy o wjeździe obywateli UE ma na celu
dostosowanie przepisów tej ustawy do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawach C-200/02, C-165/14 oraz C-86/12. Ww. orzeczenia odnoszą się do kwestii prawa
pobytu rodziców małoletniego obywatela UE będących obywatelami państwa trzeciego.
Trybunał Sprawiedliwości UE wskazuje, iż w sytuacji, kiedy małoletni obywatel UE będzie
spełniał przesłanki prawa pobytu z art. 7 ust. 1 lit. b dyrektywy 2004/38 (warunek posiadania
środków na utrzymanie, które mogą pochodzić od jego rodzica), to prawo pobytu rozciąga się
na jego rodzica, który jest obywatelem państwa trzeciego, pomimo że nie jest on wymieniony
wprost w art. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/38/WE. W pkt 52 orzeczenia C-165/14 Trybunał
Sprawiedliwości UE wyraźnie wskazuje, iż „skoro art. 21 TFUE oraz dyrektywa 2004/38
przyznają prawo pobytu w przyjmującym państwie członkowskim małoletniemu obywatelowi
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innego państwa członkowskiego, które spełnia wymogi z art. 7 ust. 1 lit. b) tej dyrektywy, te
same przepisy umożliwiają rodzicowi, który sprawuje faktyczną pieczę nad tym obywatelem,
przebywanie z nim w przyjmującym państwie członkowskim (zob. wyroki: z dnia
19 października 2004 r., Zhu i Chen, C-200/02, EU:C:2004:639, pkt 46, 47; a także z dnia
10 października 2013 r., Alokpa i Moudoulou, C-86/12, EU:C:2013:645, pkt 29).”. Ponadto
Trybunał stwierdził, iż nieprzyznanie rodzicom małoletniego obywatela UE prawa pobytu
może doprowadzić do sytuacji, w której będą oni zmuszeni do opuszczenia terytorium Unii
Europejskiej, a wraz z nimi terytorium to będzie musiał opuścić małoletni obywatel UE.
Powyższe może więc doprowadzić do sytuacji, w której małoletni obywatel UE zostanie
pozbawiony możliwości skutecznego korzystania z istoty praw przysługujących mu w związku
z posiadaniem statusu obywatela UE.
W projektowanej ustawie definicja członka rodziny obywatela UE została rozszerzona
o bezpośredniego wstępnego małoletniego obywatela UE sprawującego faktyczną opiekę nad
tym małoletnim obywatelem UE i zapewniającego mu utrzymanie.
Aktualnie, zgodnie z przepisami ustawy o wjeździe obywateli UE, za członka rodziny
obywatela UE nie jest uważany członek rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, zaś
kwestie legalizacji pobytu członków rodziny obywateli Polski są uregulowane w ustawie o
cudzoziemcach. To rozwiązanie jest zgodne z art. 3 dyrektywy 2004/38/WE, który stanowi, że
przepisy dyrektywy stosuje się w odniesieniu do wszystkich obywateli UE, którzy
przemieszczają się do innego państwa członkowskiego lub przebywają w innym państwie
członkowskim niż państwo członkowskie, którego są obywatelami, oraz do członków ich
rodziny, którzy im towarzyszą lub do nich dołączają. W konsekwencji powyższego przepisów
ww. dyrektywy nie stosuje się do członków rodziny obywateli UE, którzy przebywają w kraju,
którego przynależność państwową posiadają, gdyż te rozwiązania mają charakter czysto
wewnętrzny.
Jednakże w wyroku w sprawie C-456/12 O i B Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej wypowiedział się w kwestii sytuacji członków rodziny obywateli UE, którzy po
skorzystaniu ze swobody przepływu osób powracają do swojego kraju pochodzenia. Trybunał
wskazał, że art. 21 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, w której
obywatel UE rozwinął lub umocnił życie rodzinne z obywatelem państwa trzeciego przy okazji
efektywnego pobytu ‒ na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 lub art. 16 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/38/WE
oraz w poszanowaniu określonych w tych przepisach warunków ‒ w państwie członkowskim
innym niż państwo członkowskie jego przynależności państwowej, przepisy tej dyrektywy
znajdują zastosowanie przez analogię także wówczas, gdy wspomniany obywatel UE powraca
wraz z zainteresowanym członkiem swej rodziny do państwa członkowskiego swojego
pochodzenia. W rezultacie warunki przyznania pochodnego prawa pobytu obywatelowi
państwa trzeciego będącemu członkiem rodziny tego obywatela UE w państwie członkowskim
pochodzenia tego ostatniego nie powinny być co do zasady bardziej rygorystyczne niż te
przewidziane przez ww. dyrektywę dla przyznania pochodnego prawa pobytu obywatelowi
państwa trzeciego będącemu członkiem rodziny obywatela UE, który skorzystał z
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przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się, osiedlając się w państwie
członkowskim innym niż państwo, którego obywatelstwo posiada.
Z uwagi na powyższe definicję członka rodziny należało rozszerzyć o członka rodziny
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, który bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium
Polski posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie oraz który zamierza przenieść swoje
centrum życiowe do Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa zmiana została uwzględniona w art.
2 pkt 4 lit. b tiret pierwsze, trzecie i czwarte ustawy o wjeździe obywateli UE.
Zmiana w art. 2 pkt 4 lit. b tiret drugie ustawy o wjeździe obywateli UE wynika z
konieczności dostosowania polskiego prawa do wyroku w sprawie C-165/16 Toufik Lounes.
W ww. orzeczeniu Trybunał Sprawiedliwości UE odniósł się do kwestii prawa pobytu
małżonka obywatela UE przebywającego w państwie członkowskim, którego jest obywatelem
oraz który jednocześnie posiadał wcześniej obywatelstwo innego państwa UE. Orzeczenie w
ww. sprawie ma zbliżony wydźwięk, co orzeczenie w sprawie C-456/12 O i B i wskazuje, iż
obywatel UE, który korzystał wcześniej z prawa do swobodnego przepływu osób w państwie
członkowskim UE, a następnie nabył obywatelstwo tego państwa, nie powinien być w gorszej
sytuacji prawnej niż przed nabyciem tego obywatelstwa. W wyroku w sprawie C-165/16 Toufik
Lounes Trybunał Sprawiedliwości UE orzekł, iż „w sytuacji, w której obywatel Unii
Europejskiej skorzystał z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się i udał
się do państwa członkowskiego innego niż państwo, którego obywatelstwo posiada, przebywał
w tym państwie na podstawie art. 7 ust. 1 lub art. 16 ust. 1 dyrektywy, a następnie nabył
obywatelstwo tego państwa członkowskiego, zachowując przy tym obywatelstwo państwa
członkowskiego pochodzenia, zaś kilka lat później zawarł związek małżeński z obywatelem
państwa trzeciego, z którym nadal przebywa na terytorium tego państwa członkowskiego,
owemu obywatelowi państwa trzeciego nie przysługuje pochodne prawo pobytu w tym państwie
członkowskim na podstawie przepisów tej dyrektywy. Prawo takie może mu jednak
przysługiwać na podstawie art. 21 ust. 1 TFUE, na warunkach, które nie mogą być bardziej
rygorystyczne niż warunki przewidziane w dyrektywie 2004/38 dla przyznania takiego prawa
obywatelowi państwa trzeciego będącemu członkiem rodziny obywatela Unii, który skorzystał
z przysługującego mu prawa do swobodnego przemieszczania się, osiedlając się w państwie
członkowskim innym niż państwo, którego obywatelstwo posiada.”. Z uwagi na powyższe w
art. 2 pkt 4 lit. b tiret drugie katalog członków rodziny obywatela UE został rozszerzony o
małżonka obywatela Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego wcześniej obywatelstwo innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa.
Nowozaprojektowane brzmienie art. 2 pkt 4 lit. b tiret piąte ustawy o wjeździe obywateli
UE uwzględnia tezy orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-133/15 ChavezVilchez, w którym Trybunał odniósł się do sytuacji obywatela państwa trzeciego będącego
rodzicem małoletniego obywatela UE powracającego po skorzystaniu ze swobody przepływu
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osób do kraju swojego pochodzenia wraz z tym rodzicem. W sprawie tej Trybunał
wypowiedział się analogicznie, jak w sprawie C-456/12 O i B: „po powrocie obywatela Unii
do państwa członkowskiego, którego obywatelstwo on posiada, warunki przyznania
pochodnego prawa pobytu na podstawie art. 21 ust. 1 TFUE obywatelowi państwa trzeciego
będącemu członkiem rodziny owego obywatela Unii, z którym ten ostatni przebywał,
korzystając ze swojego statusu obywatela Unii, w przyjmującym państwie członkowskim, nie
powinny być co do zasady bardziej rygorystyczne niż te przewidziane przez dyrektywę
2004/38.”.
Zmiana w art. 2 pkt 4 lit. c ustawy o wjeździe obywateli UE ma na celu dostosowanie
polskiego prawa do Umowy wystąpienia. Ww. przepis wprowadza definicję członków rodziny
obywateli Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w art. 9 lit. a Umowy wystąpienia
Przepis art. 2a ust. 1, określający jakie przepisy ustawy o cudzoziemcach będą miały
zastosowanie do obywateli UE oraz członków ich rodzin, został uzupełniony o art. 11 oraz
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach.
Powyższa zmiana pozwoli na przeprowadzanie przez Straż Graniczną wywiadów
środowiskowych oraz ustalanie miejsca pobytu małżonków lub innych członków rodziny
obywatela UE, w celu stwierdzenia, m.in., czy obywatele UE oraz członkowie ich rodzin nie
nadużywają prawa poprzez zawieranie fikcyjnych małżeństw. Obowiązujące przepisy art. 31
ust. 2 oraz art. 56 ust. 2 ustawy o wjeździe obywateli UE pozwalają na odmowę wydania karty
pobytowej oraz karty stałego pobytu, w przypadku gdy związek małżeński został zawarty dla
pozoru. Równocześnie jednak należy zauważyć, że brak jest przepisów, które ustalałyby
mechanizmy weryfikacji powyższego faktu. Zaproponowana zmiana pozwoli Straży
Granicznej na wykrywanie ewentualnych nadużyć prawa w tym zakresie.
Ponadto w art. 2a ust. 1 zaproponowano odesłanie do przepisów regulujących kwestię
wydawania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, czyli do art. 260 – 266 ustawy o
cudzoziemcach. Doświadczenie w stosowaniu przepisów ustawy o wjeździe obywateli UE
wskazuje na potrzebę wprowadzenia tego typu rozwiązań, w szczególności, jeżeli chodzi o
małoletnich obywateli UE urodzonych w Polsce i przebywających tu bez opieki.
W ww. projektowanym art. 2a ust. 1 przewiduje się również, iż do obywateli UE oraz
członków ich rodzin zastosowanie będą miały przepisy art. 288-292 ustawy o cudzoziemcach.
Wprowadzenie powyższego rozwiązania pozwoli na stosowanie przepisów ustawy o
cudzoziemcach w zakresie kontroli legalności pobytu w stosunku do obywateli UE oraz
członków ich rodzin tak, aby zapewnić skuteczną kontrolę prawidłowego realizowania prawa
do swobody przepływu osób oraz realizowania obowiązków zaprojektowanych w art. 37c oraz
art. 61b ustawy o wjeździe obywateli UE.
Dodatkowe zmiany w art. 2a ust. 1 wynikają z rezygnacji z niektórych odesłań do
przepisów ustawy o cudzoziemcach i wprowadzenia w ustawie o wjeździe obywateli UE
regulacji dotyczących wydalania obywateli UE i członków rodziny niebędących obywatelami
UE oraz wprowadzenia odrębnego rozdziału 5a regulującego kwestie postępowania w sprawie
zatrzymania obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE i umieszczenia
go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Znajdujące
się w obecnie obowiązującym art. 2a ust. 1 odesłanie do art. 336 ust. 3, art. 337 ust. 1, art. 340
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oraz art. 341 ustawy o cudzoziemcach zostało zastąpione zaprojektowanymi w ustawie o
wjeździe obywateli UE przepisami: art. 74a ust. 5, art. 74aa, art. 74ab ust. 1 i 2.
Rezygnacja z odesłania do art. 346 ustawy o cudzoziemcach wynika z faktu, iż został
on uchylony ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 107). Z kolei rezygnacja z odesłań do art. 394
ust. 1-5, art. 395 ust. 2, art. 398-400d, art. 401 oraz art. 403 ustawy o cudzoziemcach jest
związana z dodaniem w ustawie o wjeździe obywateli UE nowego rozdziału 5a, o którym mowa
wyżej.
Projektowane zmiany art. 2a ust. 1 wynikają również z pominięcia odesłań do przepisów
ustawy o cudzoziemcach, które nie powinny mieć zastosowania do obywateli UE oraz
członków rodziny niebędących obywatelami UE – wykreślono odesłania art. 395 ust. 2, art.
398, art. 400 pkt 2 oraz art. 400a-400c ustawy o cudzoziemcach. Ostatnią zmianą w art. 2a ust.
1 jest wprowadzenia odesłania do projektowanego nowego art. 429 ust. 1 pkt 9a ustawy o
cudzoziemcach.
Zmiana w art. 2a ust. 2 w ustawie o wjeździe obywateli UE polega na modyfikacji
zdania wstępnego poprzez wskazanie, że do członków rodziny wymienionych w art. 2 pkt 4 –
6 ustawy o wjeździe obywateli UE będą miały zastosowanie określone przepisy ustawy o
cudzoziemcach. Dodatkowo wyliczenie, o którym mowa w art. 2a ust. 2 pkt 1 zostało
uzupełnione o art. 60 ust. 1 pkt 17a - to jest o nowy cel wizy dla członków rodziny obywateli
Zjednoczonego Królestwa, który to przepis został dodany na mocy ustawy z dnia 28
października 2020 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
ogłoszonej w Dz. U. z 2020 r. poz. 2023. Ponadto wprowadzono odesłanie do nowego art. 74a
– określającego termin wydania wizy krajowej przez konsula. Dotychczas zgodnie z art. 5 ust.
2 ustawy o cudzoziemcach, w zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do wydawania,
cofania lub unieważniania wiz krajowych lub przedłużania okresu ich ważności lub okresu
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosowane
były bezpośrednio przepisy kodeksu wizowego. Powyższa zmiana jest także wynikiem ww.
nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, za pośrednictwem której wprowadzono szczególne
terminy rozpatrywania spraw o wydanie wizy krajowej – 15 dni z możliwością wydłużenia do
60 dni, z uwagi na konieczność przeprowadzenia bardziej rozbudowanej weryfikacji ryzyka
migracyjnego przez konsula, zarówno w stosunku do cudzoziemca wnioskującego o wizę
krajową, jak i też częstokroć uzyskania dodatkowych informacji o prawidłowości działań
podmiotu przyjmującego w kraju (pracodawcy, jednostki prowadzącej studia pierwszego lub
drugiego stopnia) z uwagi na fakt, iż wiza krajowa uprawnia do pobytu długoterminowego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyliczenie przewidziane w ww. art. 2a ust. 2 zostało także uzupełnione o art. 443 ust.
2 ustawy o cudzoziemcach. Przepis ten przewiduje, że dane członków rodziny obywateli UE
niebędących obywatelami UE umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen usuwa się w
przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 77a ustawy o
wjeździe obywateli UE, do czasu ustania okoliczności uzasadniających to zawieszenie. W
związku z powyższym konieczne stało się uwzględnienie go w ww. wyliczeniu.
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Po ust. 2 dodano nowy ust. 3, który przewiduje stosowanie przepisów rozdziału 3 działu
V ustawy o cudzoziemcach do obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin
będących beneficjentami Umowy wystąpienia, aby umożliwić uzyskanie przez ww. osoby
zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji, co umożliwi im korzystanie z uprawnień związanych z posiadaniem tego
zezwolenia pobytowego w innych państwach członkowskich UE, zgodnie z dyrektywą Rady
2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw
trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE
L 155 z dnia 18.06.2009, str. 17). Dodatkowo przewidziano stosowanie do ww. osób przepisów
rozdziału 3a działu V ustawy o cudzoziemcach, po to, aby umożliwić im uzyskanie zezwolenia
na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa. powyższe pozwoli tym osobom na korzystanie z uprawnień związanych z
posiadaniem tego zezwolenia pobytowego w innych państwach członkowskich UE, zgodnie z
dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz
przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.05.2014r., str. 1-22) przewidującą uprawnienia do
korzystania z wewnątrzunijnej mobilności krótkoterminowej i długoterminowej pracownika
kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia
wewnątrz przedsiębiorstwa. Ponadto przepis art. 2a ust. 3 przewiduje stosowanie do obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin będących beneficjentami Umowy
wystąpienia przepisów rozdziału 2 działu VI ustawy o cudzoziemcach, tak aby umożliwić
uzyskanie przez ww. osoby zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, co umożliwi
im korzystanie z uprawnień związanych z posiadaniem tego zezwolenia pobytowego w innych
państwach członkowskich UE, zgodnie z dyrektywą Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada
2003 r. dotyczącą statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi
(Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44, z późn. zm.).
Zmiana brzmienia art. 3 ust. 3 ustawy o wjeździe obywateli UE ma charakter
porządkujący. W miejsce odesłania do nieobowiązującej już ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
administracji rządowej w województwie wprowadzono odesłanie do ustawy z dnia 23 stycznia
2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1464) .
W art. 6 pkt 3 ustawy o wjeździe obywateli UE, który reguluje kwestie obowiązku
pouczenia obywatela UE i członka jego rodziny w języku dla nich zrozumiałym o treści decyzji,
na podstawie których zostanie ograniczone ich prawo do swobody przepływu osób, dodano
obowiązek pouczenia o treści decyzji w sprawie odmowy wjazdu, cofnięcia i unieważnienia
wizy.
W art. 7 ustawy o wjeździe obywateli UE dodano ust. 3, który stanowi, iż wnioski oraz
dokumenty składane w postępowaniu prowadzonym przed konsulem, na podstawie przepisów
ustawy o wjeździe obywateli UE, składa się w języku polskim lub języku wyznaczonym przez
konsula. Powyższa zmiana ma na celu ujednolicenie przepisów ww. ustawy z analogicznym
przepisem ustawy o cudzoziemcach (art. 8 ust. 3) oraz wyeliminowanie rozbieżności w
postępowaniach w sprawie wydania wiz prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach
oraz ustawy o wjeździe obywateli UE.
11

Zmiana w art. 8 w pkt 14 ustawy o wjeździe obywateli UE ma na celu ujednolicenie
przepisów ww. ustawy z brzmieniem analogicznych przepisów ustawy o cudzoziemcach (np.
art. 13 pkt 24, art. 15, czy art. 241) oraz wyeliminowanie rozbieżności co do zakresu
przechowywanych danych obywateli UE oraz członków ich rodzin.
W przepisach ogólnych ustawy o wjeździe obywateli UE dodano również art. 8b
określający wiek osoby, od której są pobierane odcisków linii papilarnych oraz sposób ich
pobierania. Powyższe jest efektem wprowadzenia uregulowań pozwalających na zamieszczanie
obrazu linii papilarnych w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu oraz w dokumentach,
które będą wydawane obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin, a
mianowicie: art. 21 ust. 3a i art. 49 ust 6 oraz przepisów rozdziału 4a. Powyższa regulacja
prawna wynika z konieczności wprowadzenia rozwiązań prawnych pozwalających na
wydawanie ww. dokumentów zgodnie z formatem przewidzianym w rozporządzeniu Rady
(WE) nr 1030/2002, jak stanowi art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157, oraz art. 1
Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114. Przepis wzorowany jest na art. 14 ustawy o
cudzoziemcach, który przewiduje, iż odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą kart
daktyloskopijnych lub urządzenia elektronicznego do pobierania odcisków od osoby, która do
dnia złożenia wniosku o wydanie tej karty ukończyła 6. rok życia.
Zmiana w art. 9 ust. 3 pkt 1 ma charakter porządkujący. W miejsce odesłania do
nieobowiązującego już rozporządzenia Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r.
wymieniającego państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas
przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu
(Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1) wprowadzono odesłanie do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającego państwa
trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych,
oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz. Urz. UE L 303 z 28.11.2018, str.
39). W pkt 2 ww. przepisu uwzględniono natomiast członków rodziny obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz zmieniono odesłanie wskazując, w miejsce ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach - ustawę z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Niniejszy projekt dokonuje zmiany brzmienia art. 10 ust. 2 ustawy o wjeździe obywateli
UE wprowadzając w pkt 1 oraz 3-5 nowe przesłanki odmowy wydania wizy przez konsula:
 w pkt 1 określono, iż odmowa wydania wizy będzie następować, jeżeli członek rodziny
niebędący obywatelem UE w postępowaniu o wydanie tej wizy nie wykaże, iż spełnił
przesłanki uzasadniające jej wydanie. Zaproponowany przepis pozwoli na wydanie decyzji
o odmowie wydania wizy w przypadku, kiedy osoba wnioskująca o wydanie wizy nie
będzie uprawniona do korzystania ze swobody przepływu osób. Jak wynika bowiem z art.
5 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, państwa członkowskie mogą wymagać, aby członkowie
rodziny towarzyszący obywatelowi UE lub dołączający do niego posiadali wizy wjazdowe.
Tacy członkowie rodziny mają nie tylko prawo wjazdu na terytorium tego państwa
członkowskiego, lecz również prawo uzyskania wizy wjazdowej. To odróżnia ich od innych
obywateli krajów trzecich, którzy nie mają takiego prawa. Jako że prawo do wizy
wjazdowej wynika z relacji rodzinnej z obywatelem UE, państwa członkowskie mogą
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wymagać jedynie przedstawienia ważnego paszportu i dowodu potwierdzającego istnienie
relacji rodzinnej,
w pkt 2 wskazano, iż odmowa wydania wizy nastąpi również w przypadku, gdy wjazd
członka rodziny niebędącego obywatelem UE następuje w okresie obowiązywania wpisu
jego danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest niepożądany, prowadzonego na podstawie art. 434 ustawy o cudzoziemcach.
Ww. podstawa odmowy wydania wizy posiada brzmienie identycznej jak przewidziane w
art. 10 ust. 2 pkt 1obecnie obowiązującej ustawy,
w pkt 3 określono, iż wizy dla członka rodziny niebędącego obywatelem UE nie wydaje
się, jeżeli w postępowaniu w sprawie o wydania wizy członek rodziny obywatela UE złożył
wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje lub zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu jego użycia jako autentycznego lub
takiego dokumentu używał jako autentycznego.
Brzmienie przepisu pozostaje w zgodzie z art. 35 dyrektywy 2004/38/WE i jest wzorowane
na rozwiązaniach prawnych zawartych w art. 65 ust. 1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach,
w pkt 4 wskazano, iż odmowa wydania wizy będzie następowała, w przypadku kiedy
członek rodziny niebędący obywatelem UE ubiega się on o wydanie wizy w celu obejścia
przepisów prawa obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej regulujących
zasady wjazdu na terytorium UE, pobytu oraz wyjazd z tego terytorium.
Na wprowadzenie tego typu rozwiązań pozwala art. 35 dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z
którym „Państwa Członkowskie mogą przyjąć niezbędne środki w celu odmowy, zniesienia
lub wycofania jakiegokolwiek prawa przyznanego niniejszą dyrektywą w przypadku
nadużycia praw lub oszustw”.
Projektowana regulacja jest także zgodna ze stanowiskiem zaprezentowanym przez
Komisję Europejską w Komunikacie Komisji do Parlamentu Europejskiego i Rady
wytyczne w celu skuteczniejszej transpozycji i stosowania dyrektywy 2004/38/WE w sprawie
prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu
na terytorium państw członkowskich z dnia 2 lipca 2009 r. (KOM (2009) 313). W ww.
dokumencie Komisja Europejska wskazała, iż pod pojęciem „oszustwa” należy rozumieć
wszelkie manipulacje, wprowadzenie w błąd oraz fałszowanie dokumentów. Pojęcie
nadużycia zostało natomiast zdefiniowane jako: „zachowanie, którego celem jest wyłącznie
uzyskanie wynikającego z dyrektywy prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu,
które, mimo że formalnie spełnia kryteria określone w prawie wspólnotowym, nie jest
jednak zgodne z celem tego prawa”,
w pkt 5 wskazano, iż wizy nie wydaje się, jeżeli w postępowaniu w sprawie jej wydania
wykazano, że związek małżeński z obywatelem UE lub obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu
obywateli UE i członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu
przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego. Zmiana redakcji przepisu i dodanie
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nowych przesłanek służy realizacji celu określonego w motywie 28 preambuły, a także
uwzględnia art. 35 dyrektywy 2004/38/WE, który pozwala na wprowadzenie niezbędnych
środków w celu odmowy, zniesienia lub wycofania prawa przyznanego ww. dyrektywą w
przypadku nadużycia praw lub oszustw, na przykład małżeństw fikcyjnych. Brzmienie tego
przepisu jest wzorowane na uregulowaniach ustawy o cudzoziemcach. Należy podkreślić,
iż prowadzenie postępowań wyjaśniających w celu wyeliminowania nadużyć prawa
polegających na zawieraniu fikcyjnych małżeństw jest dopuszczalne w świetle Załącznika
do decyzji wykonawczej Komisji zmieniającej decyzję Komisji nr C(2010) 1620 final z
dnia 19 marca 2010 r. ustanawiającej podręcznik do rozpatrywania wniosków wizowych i
zmieniania wydanych wiz, zwany dalej „Podręcznikiem wizowym”. Podręcznik wizowy
wskazuje na możliwość badania w postępowaniu wizowym, czy między innymi
małżeństwo nie zostało zawarte dla pozoru, wyłącznie w celu uzyskania wizy. W ww.
dokumencie wskazano, iż „Jeżeli jednak organy państw członkowskich mają uzasadnione
podejrzenia co do autentyczności konkretnego związku małżeńskiego, które to podejrzenia
są poparte dowodami (takimi jak sprzeczne informacje udzielone przez małżonków), mogą
zwrócić się do pary o przedstawienie dalszych istotnych dokumentów lub dowodów, bądź
przeprowadzić rozmowę z obojgiem małżonków w tym samym czasie.” Dodatkowo
odnośnie czynności operacyjnych, jakie może przeprowadzić konsul w postępowaniu o
wydanie wizy, Podręcznik wizowy odsyła do Dokumentu Roboczego Służb Komisji –
Podręcznik dotyczący działań w związku z domniemanymi małżeństwami dla pozoru
zawieranymi przez obywateli UE i obywatelami spoza UE w kontekście unijnych
przepisów dotyczących prawa do swobodnego przemieszczania się obywateli UE. Sekcja
4 ww. podręcznika ma służyć jako zestaw rozwiązań umożliwiających przeprowadzenie
postępowania wyjaśniającego w celu ustalenia czy konsul ma do czynienia z małżeństwem
zawarty dla pozoru.
Zaproponowane w pkt 3-5 zmiany mają na celu określenie mechanizmów eliminacji
nadużyć w korzystaniu z prawa do swobody przemieszczania się, które do tej pory było
możliwe dopiero na etapie postępowania w sprawie wydania członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE karty pobytowej. Mając na uwadze dotychczasowy brak
przepisów powalających na wyeliminowanie procederu nielegalnej migracji już na etapie
wydawania wiz przez konsula, oraz liczne przypadki nadużyć, przejawiających się m. in. w
przedkładaniu w postępowaniu o wydanie wizy dokumentów noszących znamiona
podrobienia, przerobienia lub wprowadzenia innych zmian, jak również podawania
fałszywych i niezgodnych ze stanem faktycznym informacji, wyłącznie w celu uzyskania
wizy, zasadnym jest wprowadzenie do ustawy o wjeździe obywateli UE zmian
legislacyjnych rozszerzających katalog przesłanek negatywnych, których spełnienie będzie
skutkowało odmową wydania wizy dla członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
 pkt 6 przewiduje, iż członkowi rodziny obywatela UE odmawia się wydania wizy, jeżeli
wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Przepis ten jest wzorowany na uregulowaniach ustawy o cudzoziemcach. W stosunku do
przesłanki znajdującej się obecnie w art. 10 ust. 2 pkt 2, jego nowozaprojektowana w pkt 6
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wersja w pełni odzwierciedla art. 27 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z którym
państwa członkowskie mogą ograniczyć swobodę przemieszczania się i pobytu obywateli
UE i członków ich rodziny bez względu na przynależność państwową, kierując się
względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego.
Projektowana regulacja jest także zgodna ze stanowiskiem zaprezentowanym w
przywołanym wyżej Komunikacie Komisji, w którym Komisja Europejska wskazuje, iż
państwa członkowskie mogą ograniczyć swobodę przemieszczania się obywateli UE ze
względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Jeśli organy stwierdzą,
że indywidualne zachowanie danej osoby stanowi zagrożenie dostatecznie poważne, aby
uzasadniało zastosowanie środka ograniczającego, muszą następnie przeprowadzić ocenę
proporcjonalności, aby zadecydować, czy danej osobie można ze względów porządku
publicznego lub bezpieczeństwa publicznego odmówić wjazdu lub ją wydalić,
 w pkt 7 została przewidziana przesłanka odmowy wydania wizy członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE w sytuacji, kiedy wymagają tego względy zdrowia
publicznego. Obecnie powyższa przesłanka znajduje się w tym samym punkcie co
przesłanka odmowy wydania wizy związana z zagrożeniem dla bezpieczeństwa i porządku
publicznego, czyli w art. 10 ust. 2 pkt 2. W ocenie projektodawcy obie przesłanki powinny
być rozdzielone, ponieważ mają odmienny charakter. Brzmienie przepisu również jest
wzorowane na uregulowaniach ustawy o cudzoziemcach.
Projekt ustawy o wjeździe obywateli UE przewiduje wprowadzenie nowych podstaw
prawnych do cofnięcia wizy wydanej członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE w
sytuacji, gdy po wydaniu wizy zaszły niektóre z przesłanek przemawiających za odmową jej
wydania. Wiza będzie cofana w sytuacji, kiedy członek rodziny niebędący obywatelem UE
wjechał na terytorium Polski w okresie obowiązywania wpisu do wykazu lub wymagają tego
względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub względy zdrowia publicznego (art. 10a ust. 1). Wprowadzono także
możliwość cofnięcia wizy na wniosek jej posiadacza (art. 10a ust. 3).
W art. 10b wprowadzono podstawy do unieważnienia wizy wydanej członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE. Podstawy unieważnienia wizy są analogiczne z podstawami do
odmowy jej wydania, zgodnie z zasadą przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym Wspólnotowy
Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz
w ustawie o cudzoziemcach, w myśl której wiza powinna być unieważniona w sytuacji, kiedy
w chwili jej wydania zachodziły przesłanki do wydania decyzji w sprawie odmowy wydania
wizy.
W art. 10c i art. 10d określono organy odpowiedzialne w I i II instancji za cofanie i
unieważnianie wiz.
Z kolei w art. 10e określono, iż wydanie decyzji o cofnięciu lub unieważnieniu wizy
odnotowuje się w dokumencie podróży jej posiadacza.
Nowoprojektowane przepisy art. 10a-10e są wzorowane na analogicznych
uregulowaniach ustawy o cudzoziemcach. W ocenie projektodawcy rozwiązania prawne
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dotyczące cofania lub unieważniania wiz powinny być spójne we wszystkich obowiązujących
w Polsce aktach prawnych.
Projektodawca uznał za zasadne skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 35
dyrektywy 2004/38/WE, który to przepis daje państwom członkowskim możliwość
wprowadzenia rozwiązań, które pozwalają na wprowadzenie niezbędnych środków w celu
odmowy, zniesienia lub wycofania prawa przyznanego ww. dyrektywą w przypadku nadużycia
praw lub oszustw, na przykład małżeństw fikcyjnych. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w
zmienianym art. 10 ust. 2 pkt 4 i 5 oraz w dodawanym art. 10b ust. 3-5.
W art. 11 w ust. 1 projektowane brzmienie pkt 2 jest analogiczne jak ww. art. 10 ust. 2
pkt 6, stanowiący, iż odmowa wydania wizy członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE
może nastąpić, jeżeli wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Brzmienie przepisu jest zgodne z art. 27 ust.
1 dyrektywy 2004/38/WE i również jest wzorowane na uregulowaniach ustawy o
cudzoziemcach. Z kolei przesłanka przewidująca odmowę wjazdu w sytuacji, kiedy wymagają
tego względy zdrowia publicznego została przeniesiona z dotychczasowego pkt 2 do osobnej
jednostki redakcyjnej – pkt 4. W ocenie projektodawcy obie przesłanki powinny być
rozdzielone, ponieważ mają odmienny charakter. Brzmienie przepisu również jest wzorowane
na uregulowaniach ustawy o cudzoziemcach.
Zmiany w art. 11a są konsekwencją wprowadzenia regulacji prawnych określających
przesłanki cofnięcia oraz unieważnienia wizy.
Przepisowi art. 16, określającemu warunki, jakie musi spełniać obywatel UE, który
dokonuje rejestracji prawa pobytu, zostało nadane nowe brzmienie.
W ww. przepisie w pkt 2 lit. a oraz w pkt 3 lit. b wymóg bycia objętym powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym zastąpiono wymogiem posiadania ubezpieczenia zdrowotnego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych.
Dotychczasowy ust. 2 w art. 16 stał się zbędny z uwagi na to, że zgodnie z art. 87 ust. 1
pkt 7-11 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023) zarówno obywatele UE, jak również członkowie ich rodzin,
mają pełen dostęp do polskiego rynku pracy.
W projekcie zaproponowano zmianę przepisu art. 17 ust. 1 pkt 1 regulującego kwestię
zachowania prawa pobytu przez obywatela UE, który przestał być pracownikiem lub osobą
pracującą na własny rachunek. Przepis ten ma na celu dostosowanie prawa polskiego do
orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-507/12 Saint Prix. Wprowadzone
rozwiązanie umożliwi zachowanie prawa pobytu przez obywatelki UE, które nie wykonują
pracy w związku z ciążą i połogiem.
W celu dostosowania polskiego prawa do postanowień wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie C-456/12 O i B dodano art. 18a i zmieniono brzmienie art. 19
ust. 1, które będą stanowić podstawę prawa pobytu dla członków rodziny obywateli polskich,
którzy zostali objęci zakresem stosowania ustawy o wjeździe obywateli UE.
Z kolei w celu uwzględnienia tez orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C218/14 Singh e.a. zaproponowano zmianę brzmienia art. 19 ust. 2 pkt 2. W przedmiotowym
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orzeczeniu Trybunał doprecyzował wykładnię art. 13 ust. 2 lit. a dyrektywy 2004/38/WE
wskazując, iż do zachowania prawa pobytu członka rodziny obywatela UE istotne jest, aby w
dacie wszczęcia postępowania w sprawie rozwodu obywatel UE przebywał na terytorium
goszczącego go państwa członkowskiego.
Zmiany w art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 1 i 4, art. 22, art. 25, art. 26, art. 30, art. 31 ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, art. 33 ust. 1 i 5, art. 38, art. 39 i art. 80 pkt 2 w lit. c wynikają
z konieczności dostosowania przepisów ustawy o wjeździe obywateli UE do rozporządzenia
Rady (UE) 2019/1157, które określa nazwy dokumentów wydawanych członkom rodziny
obywateli UE. W wyniku powyższego używana dotąd nazwa „karta pobytu członka rodziny
obywatela UE” zostanie zastąpiona określeniem „karta pobytowa”.
W celu dostosowania polskich przepisów prawa do rozporządzenia Rady (UE)
2019/1157, które w art. 7 ust. 2 nakazuje stosować do wydawania kart pobytowych format
dokumentów zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002, projektowane przepisy
wprowadzają rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w kartach pobytowych wydawanych
członkom rodziny niebędącym obywatelami UE, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku o
wydanie tej karty ukończyli 6. rok życia, drugiej cechy biometrycznej, jaką jest obraz linii
papilarnych. Przyjęta granica wieku wynika z uregulowań przewidzianych w art. 4b
rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002. Dotychczas obowiązujące przepisy ustawy o
wjeździe obywateli UE przewidywały w art. 21 ust. 2 obowiązek osobistego stawiennictwa
pełnoletniego wnioskodawcy przy składaniu wniosku zarówno o zarejestrowanie pobytu
obywatela UE, jak również wniosku o wydanie karty pobytowej. Wprowadzone w art. 21 ust.
2 rozwiązania pozwalają na wymaganie od obywateli UE oraz członków rodziny niebędących
obywatelami UE, osobistego złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty
pobytowej. Ponadto, w celu uniknięcia problemów z interpretacją przepisów w zakresie tego,
kto jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed organem właściwym do przyjęcia i
rozpatrzenia takiego wniosku dodano ust. 2a, z którego wynika, iż jest to obywatel UE lub
członek rodziny niebędący obywatelem UE, który najpóźniej w dniu złożenia tego wniosku
ukończył 6. rok życia. W ust. 2b wprowadzono wyjątek od osobistego stawiennictwa obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w celu złożenia wniosku o
zarejestrowania pobytu lub wydanie karty pobytowej. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, w tym ze względu na stan
zdrowia wnioskodawcy.
Ponadto w projektowanym art. 21 ust. 3 ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadzono
obowiązek dołączania do wniosku o zarejestrowanie pobytu aktualnej fotografii obywatela UE
lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, która następnie będzie umieszczana w
zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Powyższe umożliwia wydawanie
zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formie zabezpieczonego dokumentu ze
zdjęciem, zbliżonego formatem do karty pobytu.
W projekcie dodano nowy przepis art. 21 ust. 3a ustawy o wjeździe obywateli UE, który
stanowi, że od członka rodziny niebędącego obywatelem UE ubiegającego się o wydanie karty
pobytowej, który do dnia złożenia wniosku ukończył 6. roku życia, pobiera się odciski linii
papilarnych. Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia w karcie pobytowej obrazu linii
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papilarnych, do czego zobowiązuje art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157, który
stanowi, iż karty pobytowe oraz karty stałego pobytu członkom rodziny obywatela Unii
Europejskiej są wydawane zgodnie z formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1030/2002. Przepis jest wzorowany na rozwiązaniach przyjętych w stosunku do kart pobytu w
ustawie o cudzoziemcach, które również są wydawane w formacie określonym ww.
rozporządzeniem nr 1030/2002.
W art. 23 ustawy o wjeździe obywateli UE została uregulowana kwestia przekazywania
przez komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie o
zarejestrowanie pobytu obywatela UE lub o wydanie karty pobytowej informacji, czy wjazd
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Dotychczas obowiązujące przepisy stanowiły, że przekazanie takiej informacji następuje
niezwłocznie. Zaproponowana zmiana ma na celu precyzyjne wskazanie terminu na
przekazywanie ww. informacji. Przewidziano także, iż organ prowadzący postępowanie w
sprawie o zarejestrowanie pobytu obywatela UE lub o wydanie karty pobytowej, tak jak ma to
miejsce w obowiązujących przepisach prawa, będzie przekazywał ww. organom kopie wniosku
o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej (ust. 2). Powyższe rozwiązanie jest
zgodne z analogicznymi regulacjami przewidzianymi w ustawie o cudzoziemcach. Zgodnie z
ww. art. 23 ust. 3 komendant oddziału Straży Granicznej, komendant wojewódzki Policji i Szef
Agencji Bezpieczeństwa będą mieli 30 dni (z możliwością przedłużenia do 60 dni – ust. 4) na
udzielenie przedmiotowej informacji, a w razie braku odpowiedzi organ rozpatrujący sprawę
będzie mógł uznać, że wymóg uzyskania informacji został spełniony (ust. 5).
Ponadto w ust. 6, w odniesieniu do obywateli UE oraz członków rodziny niebędących
obywatelami UE, którzy do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 13. roku życia,
zaproponowano odstąpienie od badania, czy ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadanie nowego brzmienia art. 24 ma na celu uaktualnienie zawartego w ust. 1
odesłania do warunku posiadania wystarczających środków finansowych, o którym mowa w
art. 16 pkt 2 lub 3 lit. a.
Ponadto w ww. artykule dodano ust. 2, który umożliwia uwzględnianie, w ramach
postępowania o zarejestrowanie pobytu obywatela UE, jego udziału w programach
pomocowych współfinansowanych ze środków unijnych, mających na celu zwalczanie
wykluczenia społecznego i wzmocnienie integracji społecznej, jako przesłanki posiadania
wystarczających środków finansowych.
Zmiana w art. 25 ustawy o wjeździe obywateli UE jest konsekwencją uspójnienia
przepisów tej ustawy z regulacjami zawartymi w ustawie o cudzoziemcach w zakresie
wprowadzenia przesłanki dotyczącej zawarcia małżeństwa w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego. Dodatkowo
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przepis uwzględnia rozszerzenie zakresu ustawy o wjeździe obywateli UE o członków rodziny
obywali Rzeczypospolitej Polskiej, którzy powracają do Polski po skorzystaniu ze swobody
przepływu osób w innym państwie członkowskim UE.
W dodawanym art. 25a ust. 1 zawarto uregulowania pozwalające organowi
prowadzącemu postępowanie zwrócić się z wnioskiem do komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze względu na miejsce
pobytu członka rodziny niebędącego obywatelem UE lub obywatela Polski, o przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego lub ustalenie miejsca pobytu małżonków, w celu ustalenia, czy
związek małżeński z obywatelem UE lub obywatelem Polski nie został zawarty dla pozoru.
Z kolei projektowany ust. 2 wyłącza stosowanie art. 79 Kodeksu postępowania
administracyjnego nakazującego informowanie strony o podejmowanych przez organ
czynnościach, przy czynnościach mających na celu ustalenie, czy związek małżeński obywatela
UE lub obywatela Polski nie został zawarty dla pozoru.
W art. 27 dodano ust. 3, który określa, iż zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE jest ważne 10 lat. Powyższe ma na celu wyeliminowanie występujących obecnie
wątpliwości, co do okresu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.
Ponadto jest także konsekwencją zmiany formatu wydawanych zaświadczeń o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE, które obecnie są niezabezpieczonymi dokumentami, na dokumenty
zabezpieczone ze zdjęciem.
Art. 28 ust. 1 został przeredagowany oraz uzupełniony o dodatkowy zakres danych
umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej,
uwzględniając wśród tych danych fotografie obywatela UE, które będą umieszczane na
zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, a nie jak dotychczas, gdy obowiązek
dotyczył tylko umieszczania fotografii członków rodziny niebędących obywatelami UE w
karcie pobytowej.
Dodatkowo, w ust. 2, projektodawca przewidział możliwość, aby niezależnie od
danych, o których mowa w ust. 1, zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karta pobytowa zawierały podpis obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE oraz zakodowany zapis niektórych danych. Powyższe zmiany są zgodne z wymogami
rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157.
Również dalsze zmiany w treści art. 28 wynikają z wprowadzenia rozwiązań
pozwalających na umieszczanie danych biometrycznych w kartach pobytowych oraz zmiany
formatu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.
W ust. 3 określono przypadki, w których w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE i karcie pobytowej nie umieszcza się podpisu ich posiadacza. Przepis ten jest
analogiczny do art. 228 ustawy o cudzoziemcach. Powyższa zmiana jest konieczna z uwagi na
zmianę formatu ww. dokumentów, zgodnie z wymogami rozporządzenia Rady (UE)
2019/1157.
Przepis ust. 4 przewiduje, że w karcie pobytowej wydawanej osobie, od której pobranie
odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, nie będzie umieszczać się obrazu linii
papilarnych. Ponadto obraz linii papilarnych nie będzie zamieszczany w karcie pobytowej w
sytuacji, kiedy odstąpiono od wymogu osobistego stawiennictwa przy składaniu wniosku o
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wydanie, wydanie nowej lub wymianę karty pobytowej, w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w tym podyktowanych względami zdrowotnymi.
Art. 28 ust. 5 przewiduje, że w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karcie pobytowej nie będzie umieszczany adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy
w sytuacji, gdy obywatel UE lub członek rodziny obywatela UE nie zameldował się w miejscu
pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące. Obecny przepis art. 28 ust. 1 pkt 5
projektodawca zdecydował się wyodrębnić w osobną jednostkę redakcyjną i zmodyfikować w
zakresie określającym czas zameldowania na pobyt czasowy. Rozwiązanie prawne jest
wzorowane na art. 244 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach.
Obowiązujący art. 29 regulujący odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE oraz karty pobytowej został podzielony na dwa przepisy. W wyniku tej zmiany
nowoprojektowany art. 29 reguluje kwestię odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE, zaś art. 29a sprawy odbioru karty pobytowej.
Rozwiązania dotyczące odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
zawarte w art. 29 ust. 1 pozostają, co do zasady, bez zmian w stosunku do obecnie
obowiązujących przepisów. Treść art. 29 ust. 2 i 3 jest wzorowana na art. 248 ust. 2 ustawy o
cudzoziemcach, z czego ust. 2 wskazuje, iż w przypadku obywatela UE, który nie ukończył 13.
roku życia do dnia odbioru zaświadczenia oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie,
odbioru dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator. W ust. 3 doprecyzowano, iż przy
odbiorze zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu pełnomocnik będzie obowiązany
legitymować się pełnomocnictwem szczególnym do jego odbioru. Zaproponowane brzmienie
ust. 4 jest analogiczne do obecnie obowiązującego art. 29 ust. 2.
Nowy art. 29a reguluje tryb odbioru karty pobytowej. W przypadku odbioru karty
pobytowej przyjęto, iż niezbędna jest osobista obecność członka rodziny niebędącego
obywatelem UE z uwagi na konieczność porównania jego odcisków linii papilarnych z
odciskami linii papilarnych zamieszczonymi na karcie (ust. 1 i 4). W ust. 1 projektowanego
przepisu wskazano także, iż członek rodziny niebędący obywatelem UE odbiera kartę
pobytową osobiście po okazaniu ważnego dokumentu podróży. Obecnie obowiązujące przepisy
art. 29 ust. 1 również przewidywały tego typu rozwiązanie. Brzmienie ust. 2, 3, 5 i 6 jest
analogiczne do rozwiązań przyjętych w przypadku odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE.
W art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadzono nowe przesłanki
odmowy zarejestrowania pobytu obywatela UE i wydania karty pobytowej, na wzór ustawy o
cudzoziemcach. Powyższe jest związane z dodaniem przesłanek odmowy wydania wizy przez
konsula, o których mowa w projektowanym art. 10 ust. 2.
Zaproponowane rozwiązania przewidują odmowę rejestracji pobytu lub wydania karty
pobytowej w przypadku, kiedy wnioskodawca złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane
osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub
informacje lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu
jego użycia jako autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego. Odmowa
będzie miała miejsce także w przypadku, kiedy obywatel UE lub członek rodziny niebędący
obywatelem UE ubiega się o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej w celu
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obejścia przepisów prawa obowiązujących w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej regulujących
zasady wjazdu na terytorium UE, pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium. Podobnie jak w
przypadku odmowy wydania wizy, na wprowadzenie tego typu rozwiązań pozwala art. 35
dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z którym „Państwa Członkowskie mogą przyjąć niezbędne
środki w celu odmowy, zniesienia lub wycofania jakiegokolwiek prawa przyznanego niniejszą
dyrektywą w przypadku nadużycia praw lub oszustw”.
Ponadto, podobnie jak w przypadku innych przepisów dotyczących ograniczenia
swobody przepływu osób, w art. 31 ust. 1 pkt 2 ustawy o wjeździe obywateli UE
doprecyzowano, że odmowa zarejestrowania pobytu obywatela UE oraz odmowa wydania
karty pobytowej może nastąpić, gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Nadanie nowego brzmienia art. 32 w ust. 1 pkt 2 wynika z potrzeby ujednolicenia ww.
przepisu z brzmieniem analogicznych przepisów ustawy o cudzoziemcach. W art. 32 ust. 1 pkt
3 przewidziano, iż zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz karta pobytowa
będą wymieniane w przypadku ich utraty, tak jak to ma miejsce w przypadku karty pobytu –
art. 241 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. Obecnie zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o wjeździe
obywateli UE utrata ww. dokumentów stanowi podstawę do wydania nowego dokumentu.
Dodanie pkt 4 w ust. 1 wynika ze zmiany formatu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE. Zgodnie z proponowanymi w projekcie rozwiązaniami w zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE będzie umieszczane zdjęcie. Z uwagi na powyższe
konieczne jest wprowadzenie uregulowań przewidujących wymianę ww. zaświadczenia ze
względu na zmianę wyglądu jego posiadacza utrudniającą ustalenie jego tożsamości.
Zmiana treści ust. 2 wynika z przeniesienia treści dotychczasowego pkt 1 do
projektowanego ust. 1 pkt 3 i wprowadzenia rozwiązań analogicznych jak w ustawie o
cudzoziemcach odnośnie wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE oraz karty pobytowej w przypadku upływu terminu ich ważności. Zmiana przepisu wynika
z potrzeby dostosowania formatu ww. dokumentów do wymogów przewidzianych w
rozporządzeniu Rady (UE) 2019/1157.
Zmiany w art. 33 ustawy o wjeździe obywateli UE również wynikają ze zmiany formatu
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz umieszczania w nim fotografii, a
także z wprowadzenia uregulowań przewidujących umieszczanie w karcie pobytowej obrazu
linii papilarnych. Zaproponowane w art. 33 ust. 1a i 1b zmiany są wzorowane na rozwiązaniach
przewidzianych w art. 230 ustawie o cudzoziemcach, z kolei rozwiązania przyjęte w art. 33 ust.
2 – 7 ustawy o wjeździe obywateli UE są analogiczne jak w projektowanym art. 21. Dodatkowo
ww. przepisy przewidują, iż dołączana do wniosków fotografia powinna być aktualna.
Powyższe zmiany wynikają z konieczności uwzględnienia uregulowań rozporządzenia Rady
(UE) 2019/1157.
Przepisy art. 33a – 33c ustawy o wjeździe obywateli UE są wzorowane na regulacjach
art. 232–234 ustawy o cudzoziemcach i są efektem zmiany formatów dokumentów
wydawanych obywatelom UE i członkom rodziny niebędącym obywatelami UE.
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Zmiana w art. 34 ustawy o wjeździe obywateli UE jest konsekwencją wprowadzenia w
art. 29 oraz art. 29a nowych uregulowań odnośnie odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE i karty pobytowej członka rodziny obywatela UE. Konieczne było
wskazanie odesłań do odpowiednich przepisów w zakresie odbioru nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE – odesłanie do art. 29 i nowej karty pobytowej –
odesłanie do art. 29a.
Zmiany w art. 35 ust. 1 pkt 2 oraz art. 36 ust. 1 pkt 1, w których wskazano podstawy
unieważnienia zarejestrowania pobytu oraz karty pobytowej, są analogiczne jak zmiany
zaprojektowane w art. 10 ust. 2 pkt 6, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2.
Doprecyzowano, że unieważnienie zarejestrowania pobytu oraz karty pobytowej może
nastąpić, gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Podobnie w art. 35 ust. 1 pkt 1 oraz art. 36 ust. 1 pkt 2 ustawy o wjeździe obywateli UE,
które regulują podstawy unieważnienia zarejestrowania pobytu oraz karty pobytowej,
wprowadzono zmiany analogiczne do przewidzianych w art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 10a pkt 2, art.
10b pkt 6 oraz art. 31 ust. 1 pkt 3.
W art. 35 ust. 1 pkt 3 oraz art. 36 ust. 1 pkt 4 ustawy o wjeździe obywateli UE
wprowadzone zostały nowe przesłanki unieważnienia zarejestrowania pobytu obywatela UE
oraz karty pobytowej. Zgodnie z projektowaną zmianą unieważnienie będzie następowało w
przypadku gdy obywatel UE lub członek rodziny obywatela UE nie spełnia warunków pobytu
określonych w rozdziale ustawy dotyczącym prawa pobytu obywatela UE i członka rodziny
obywatela UE oraz kiedy zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej nastąpiło w celu
obejścia przepisów prawa. Zaproponowana zmiana jest zgodna z art. 14 ust. 2 dyrektywy
2004/38/WE, który stanowi, że obywatele UE i członkowie ich rodziny posiadają prawo pobytu
przewidziane w art. 7, art. 12 i art. 13 tak długo, dopóki spełniają warunki w nich określone,
oraz z art. 35 dyrektywy 2004/38/WE.
Przepis art. 37 otrzymał nowe brzmienie. W stosunku do obecnie obowiązującego
przepis ust. 1 uzupełniono o uregulowania dotyczące zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE. Dotychczas przepis ten odnosił się tylko do karty pobytowej. Przepis
uzupełniono o nowy wymóg zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej w przypadku nabycia obywatelstwa polskiego lub uzyskania dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu. Proponowana zmiana jest
konsekwencją zmiany formatu ww. zaświadczenia. Ponadto w ust. 2 doprecyzowano, kto i w
jakim terminie jest obowiązany do zwrotu ww. dokumentów. Treść ust. 3 stanowi
zmodyfikowaną wersję dotychczasowego art. 37 ust. 2 pkt 2 regulując kwestie zwrotu
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz karty pobytowej w przypadku
zgonu ich posiadacza. Zmiana polega na aktualizacji przepisu przewidującego obowiązek
niezwłocznego zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej zmarłego
obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE organowi, który dokumenty
te wydał. Zgodnie z dotychczasową regulacją, obowiązek ten spoczywał na osobie obowiązanej
do zgłoszenia zgonu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1986 r. - Prawo o aktach
stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1264 oraz z 2012 r. poz. 1529). Ustawa ta została
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zastąpiona przez ustawę z dnia 28 listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 463 i 695). Zgodnie z art. 93 ust. 2 tej ustawy, zgłoszenia zgonu dokonuje podmiot
uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o
cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947). W związku z powyższym treść
przepisu uwzględnia bezpośrednie odesłanie do ww. ustawy. W ust. 4 wprowadzono nowe
rozwiązanie przewidujące wydawanie obywatelowi UE lub członkowi rodziny obywatela UE
nieodpłatnie zaświadczenia o zwrocie tych dokumentów. Zaproponowane brzmienie przepisów
jest wzorowane na art. 249 ustawy o cudzoziemcach.
Przepisy art. 37a–art. 37d ustawy o wjeździe obywateli UE regulujące kwestie
anulowania i zwrotu zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE i kart pobytowych
są wzorowane na rozwiązaniach przyjętych w art. 250, art. 251, art. 283 oraz art. 284 ustawy
o cudzoziemcach i mają na celu wyeliminowania z obrotu prawnego dokumentów, którymi
obywatel UE lub członek jego rodziny nie powinien się już posługiwać lub które zostały
utracone, uszkodzone lub podlegają wymianie, bądź zwrotowi z innych względów. Powyższa
zmiana również jest konsekwencją zmiany formatów dokumentów wydawanych obywatelom
UE oraz członkom ich rodzin.
Potrzeba nadania nowego brzmienia art. 41 ustawy o wjeździe obywateli UE,
zawierającemu upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia, jest związana z wprowadzeniem nowego formatu zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, które będzie wydawane w formie zabezpieczonego
dokumentu ze zdjęciem oraz uregulowań pozwalających na zamieszczanie w karcie pobytowej
obrazu linii papilarnych. Powyższa zmiana wynika z dostosowania polskiego prawa do
uregulowań wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1157. Wskutek powyższego przepis ten został uzupełniony o regulację prawne dotyczące
liczby i wymogów technicznych dotyczących fotografii dołączanych do wniosku o
zarejestrowanie pobytu. Z uwagi na konieczność pobierania odcisków linii papilarnych w celu
wydania karty pobytowej delegacja ustawowa została uzupełniona o sposób pobierania
odcisków linii papilarnych członka rodziny niebędącego obywatelem UE w celu umieszczenia
ich w karcie pobytowej. Z uwagi na fakt, iż oba dokumenty będą personalizowane jako
zabezpieczone dokumenty ze zdjęciem, w art. 41 ust. 1 pkt 5 przewidziano delegację do
określenia w akcie wykonawczym sposobu utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej i przekazywania ich do
spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej.
Powyższa zmiana jest również konsekwencją wprowadzania nowych uregulowań w art. 33a i
art. 33b, które wprowadzają procedury zgłaszania utraty lub uszkodzenia ww. dokumentów.
Projektowany art. 41 wprowadza zatem delegację ustawową do określenia w akcie
wykonawczym wzoru formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej oraz wzoru zaświadczenia o utracie
lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej.
Dodatkowo przewidziano określenie w rozporządzaniu wzoru zaświadczenia o zwrocie
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej oraz wzoru
zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
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obywatela UE lub karty pobytowej, z uwagi na wprowadzenie w art. 37 – 37d obowiązku
zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE i karty pobytowej oraz
procedury anulowania ww. dokumentów. Zaproponowane zmiany są wzorowane na
rozwiązaniach przewidzianych w ustawie o cudzoziemcach dla kart pobytu.
W ust. 2 omawianego wyżej przepisu przewidziano nowe wytyczne do wydania
rozporządzenia.
W art. 41a – 41d ustawy o wjeździe obywateli UE zaproponowano wprowadzenie,
analogiczne jak w ustawie o cudzoziemcach, przepisów dotyczących możliwości wydania
zaświadczenia potwierdzającego istnienie domniemania o byciu ofiarą handlu ludźmi w
rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego w stosunku do obywatela UE i członków rodziny
niebędących obywatelami UE. Przepisy te są wzorowane na odpowiednich przepisach ustawy
o cudzoziemcach, tj. art. 170 – 176.
W art. 41a w ust. 2 uregulowano katalog danych, jakie umieszcza się w ww.
zaświadczeniu, a mianowicie: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, miejsce i państwo
urodzenia, obywatelstwo i płeć.
Zgodnie z art. 41b ust. 2 pierwsze zaświadczenie będzie mogło być wydane na okres 3
miesięcy, a w przypadku małoletniego obywatela UE lub małoletniego członka rodziny
niebędącego obywatelem UE na okres 4 miesięcy od dnia jego wydania. Kolejne zaświadczenie
będzie wydawane na okres co najmniej 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat (art. 41b
ust. 3). W art. 41c i art. 41d uregulowano procedurę unieważnienia ww. zaświadczenia oraz
określono przesłanki do jego unieważnienia.
W art. 41e przewidziano upoważnienie dla ministra właściwego do spraw
wewnętrznych do określenia, w drodze rozporządzenia, wzoru zaświadczenia
potwierdzającego istnienie domniemania, że obywatel UE lub członek rodziny niebędący
obywatelem UE jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego.
Powyższa regulacja jest analogiczna jak w przepisach ustawy o cudzoziemcach.
Proponowane rozwiązanie ma umożliwić skorzystanie z prawa do świadczeń z pomocy
społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego również obywatelom UE oraz członkom rodziny niebędącym obywatelami
UE. Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.
Zmiana w art. 42 ustawy o wjeździe obywateli UE wynika z konieczności dostosowania
polskiego prawa do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach C325/09 Maria Dias, C-424/10 Ziółkowski i C-425/10 Szeja. Dotychczasowe przepisy
przewidywały, że obywatel UE nabywał prawo stałego pobytu wyłącznie z uwagi na
nieprzerwany pobyt w Polsce. Art. 16 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, że obywatele UE,
którzy legalnie zamieszkują w przyjmującym państwie członkowskim przez nieprzerwany
okres pięciu lat, mają prawo stałego pobytu w tym państwie. Ww. przepis posługuje się dla
potrzeb nabywania przez obywatela UE prawa stałego pobytu pojęciem „legalnego
zamieszkiwania”. Motyw 17 dyrektywy 2004/38/WE wyjaśnia, że prawo stałego pobytu
powinno zostać ustanowione dla wszystkich obywateli UE i członków ich rodziny, którzy
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zamieszkiwali w przyjmującym państwie członkowskim „zgodnie z warunkami
ustanowionymi w niniejszej dyrektywie” nieprzerwanie przez okres pięciu lat, o ile nie
zastosowano wobec nich środka wydalenia. W wyrokach C-424/10 i C-425/10 (pkt 46)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się, że pod pojęciem „legalnego
zamieszkiwania” należy rozumieć zamieszkiwanie zgodnie z art. 7 dyrektywy, który określa
warunki posiadania przez obywatela UE prawa pobytu. Podobnie w wyroku C-325/09 w
sprawie Dias (pkt 48 oraz pkt 54 i 55) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że
dokumenty potwierdzające prawo pobytu obywatela UE mają jedynie charakter deklaratoryjny
i potwierdzają już istniejące prawo pobytu. Zatem, aby stwierdzić, czy pobyt obywatela UE jest
legalny do celów nabycia prawa stałego pobytu na podstawie art. 16 ust. 1 dyrektywy
2004/38/WE nie wystarczy samo posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo pobytu, ale
także niezbędne jest spełnianie przesłanek do posiadania tego prawa. Z uwagi na powyższe w
art. 42 wprowadzono uregulowanie, zgodnie z którym obywatel UE nabywa prawo stałego
pobytu w Polsce po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, podczas którego spełniał co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w
art. 16, art. 17, art. 19 ust. 1 lub 3 lub art. 19a.
Zmiana wprowadzona w art. 43 ustawy o wjeździe obywateli UE jest analogiczna jak
zmiana w art. 42, tyle, że dotyczy członków rodziny niebędących obywatelami UE, którzy
będą nabywali prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniali co najmniej jedną z przesłanek prawa
pobytu określoną w art. 18, art. 18a, 19 ust. 2 lub 3 lub art. 19a.
Dodawany art. 43a ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadza nowe rozwiązanie
pozwalające na nabywanie przez obywateli UE będących małżonkami obywateli polskich
prawa stałego pobytu po 3 latach nieprzerwanego pobytu w Polsce, podczas którego spełniali
co najmniej jedną z przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art. 18a, 19 ust. 2 lub 3 lub
art. 19a. Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały żadnych preferencyjnych zasad
udzielania prawa stałego pobytu dla małżonków obywateli polskich. Zaproponowane
rozwiązanie zostało wprowadzone na wzór uregulowań przewidzianych w art. 195 ust. 1 pkt 4
ustawy o cudzoziemcach, który przewiduje możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt stały
przez małżonka obywatela polskiego będącego obywatelem państwa trzeciego po 3 latach
pobytu w Polsce. Zaproponowana zmiana ma na celu zrównanie sytuacji prawnej małżonków
obywateli polskich będących obywatelami państwa trzeciego z małżonkami obywateli polskich
będącymi obywatelami UE.
W art. 47 ustawy o wjeździe obywateli UE nadaje się nowe brzmienie ust. 3. Powyższe
jest efektem uwzględnienia postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie C-378/12 Onuekwere. W wyroku tym Trybunał wskazał, że art. 16 ust. 2 dyrektywy
2004/38/WE należy interpretować w ten sposób, że okresy odbywania kary pozbawienia
wolności w przyjmującym państwie członkowskim przez obywatela państwa trzeciego
będącego członkiem rodziny obywatela UE, który nabył prawo stałego pobytu w tym państwie
członkowskim podczas tych okresów, nie mogą być brane pod uwagę dla celów nabycia przez
tego obywatela państwa trzeciego prawa stałego pobytu w rozumieniu tego przepisu. Ponadto
w wyroku wskazano, iż art. 16 ust. 2 i 3 dyrektywy 2004/38 należy interpretować w ten sposób,
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że okresy odbywania kary pozbawienia wolności w przyjmującym państwie członkowskim
przez obywatela państwa trzeciego będącego członkiem rodziny obywatela UE, który nabył
prawo stałego pobytu w tym państwie członkowskim podczas tych okresów, przerywają
ciągłość pobytu. Z uwagi na treść powyższego orzeczenia projektowany ust. 3 w art. 47 zakłada,
że okres odbywania kary pozbawienia wolności przez obywatela UE oraz członka rodziny
niebędącego obywatelem UE przerywa pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który
uprawniałby obywatela UE oraz członka rodziny niebędącego obywatelem UE do nabycia
prawa stałego pobytu.
W celu dostosowania polskiego prawa do uregulowań art. 7 ust. 2 rozporządzania Rady
(UE) 2019/1157 używane w art. 48 ust. 2, art. 49 ust. 1, 3 i 5, art. 50, art. 54, art. 56 ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, art. 62, art. 63 oraz art. 80 w pkt 4 lit. c ustawy o wjeździe
obywateli UE pojęcie „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” zastępuje się
wyrażeniem „karta stałego pobytu”.
Podobnie jak w przypadku kart pobytowych, w celu dostosowania polskiego prawa do
uregulowań rozporządzania Rady (UE) 2019/1157, w projekcie ustawy zostały wprowadzone
rozwiązania pozwalające na zamieszczanie w kartach stałego pobytu wydawanych członkom
rodziny niebędącym obywatelami UE, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku ukończyli 6.
rok życia, drugiej cechy biometrycznej, jaką jest obraz linii papilarnych.
Z uwagi na powyższe w art. 49 w ust. 2 ustawy o wjeździe obywateli UE przewidziano
obowiązek osobistego złożenia wniosku o wydanie karty stałego pobytu przez małoletnich
członków rodziny niebędących obywatelami UE, którzy najpóźniej w dniu złożenia wniosku
ukończyły 6. rok życia, w celu pobrania od nich odcisków linii papilarnych. Należy zaznaczyć,
iż przepis ten nie wprowadza rozwiązania pozwalającego na pobieranie od obywateli UE
odcisków linii papilarnych, niemniej jednak osobiste złożenie wniosku ma również na celu
potwierdzenie, przed organem właściwym do rozpoznania sprawy, tożsamości wnioskodawcy.
Dlatego też wprowadzenie obowiązku osobistego stawiennictwa w stosunku do obywateli UE,
z uwagi na cel tej regulacji, jest w pełni uzasadnione. Ponadto w ust. 2a doprecyzowano, iż
obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE jest zobowiązany do osobistego
stawiennictwa w organie właściwym do przyjęcia i rozpatrzenia takiego wniosku w chwili jego
składania, jeżeli najpóźniej w dniu złożenia tego wniosku ukończył 6. rok życia. W ust. 2b
przewidziano odstępstwo od obowiązku osobistego złożenia wniosku o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w tym podyktowanych względami zdrowotnymi. W ust. 4 z kolei wprowadzono
wymóg, iż dołączana do wniosków fotografia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE powinna być aktualna. Zgodnie z dodawanym ust. 6 od członka rodziny
niebędącego obywatelem UE ubiegającego się o wydanie karty stałego pobytu, który do dnia
złożenia wniosku ukończył 6. rok życia, będą pobierane odciski linii papilarnych.
Zmieniona została redakcja ust. 1 w art. 51, z kolei w ust. 2 tego artykułu uzupełniono
dotychczasowe odesłanie poprzez uwzględnianie art. 25a, dodawanego niniejszym projektem
ustawy.
Przepis art. 52 ustawy o wjeździe obywateli UE został przeredagowany oraz
uzupełniony o dodatkowe przepisy – tj. ust. 3-5, w konsekwencji wprowadzenia rozwiązań
26

przewidujących zamieszczanie w dokumentach potwierdzających prawo stałego pobytu
obywatela UE i kartach stałego pobytu – wydawanych członkom rodziny niebędącym
obywatelom UE – podpisów ich posiadaczy oraz w przypadku kart stałego pobytu dodatkowo
obrazu linii papilarnych (podobnie jak art. 28). Powyższe rozwiązanie stanowi dostosowanie
polskich przepisów prawa do art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157, zgodnie z
którym karty pobytowe oraz karty stałego pobytu członkom rodziny obywatela Unii
Europejskiej są wydawane zgodnie z formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1030/2002.
Zmiany w treści art. 52 wynikają w głównej mierze z wprowadzenia rozwiązań
pozwalających na umieszczanie danych biometrycznych w dokumencie potwierdzającym
prawo stałego pobytu oraz karcie stałego pobytu. W przepisie tym, w pkt 6, uwzględniono obraz
linii papilarnych – w przypadku karty stałego pobytu. W dodawanych punktach 12 i 13
przewidziano zamieszczanie nowych adnotacji: „Dyrektywa 2004/38/WE” – w przypadku
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i „członek rodziny obywatela UE, art. 20
dyrektywy 2004/38/WE” – w przypadku karty stałego pobytu. Powyższa zmiana ma na celu
dostosowania polskiego prawa do art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157.
W art. 52 ust. 2 projektodawca uwzględnił możliwość, aby niezależnie od danych, o
których mowa w ust. 1, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego
pobytu mogły zawierać podpis posiadacza oraz zakodowany zapis niektórych danych.
Ponadto w art. 52 w dodawanym ust. 3 określono przypadki, w których w dokumencie
potwierdzającym prawo stałego pobytu obywatela UE lub karcie stałego pobytu nie umieszcza
się podpisu ich posiadacza. Z kolei w ust. 4 przewidziano, że w karcie stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE nie będzie umieszczać się obrazu linii papilarnych, jeżeli jest ona
wydawana osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe lub
w stosunku do której odstąpiono od osobistego stawiennictwa na podstawie art. 49 ust. 2b.
Nowoprojektowany ust. 5 przewiduje zaś, że w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karcie pobytu nie będzie umieszczany adres zameldowania na pobyt stały
lub czasowy w sytuacji, gdy obywatel UE lub członek rodziny obywatela UE nie zameldował
się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące, analogicznie jak w art. 244 ust.
4 ustawy o cudzoziemcach. Powyższe stanowi zmodyfikowany odpowiednik art. 52 ust. 1 pkt
5 ustawy o wjeździe obywateli UE.
Dotychczasowy art. 53 ustawy o wjeździe obywateli UE dotyczący odbioru dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE oraz karty stałego pobytu, został
podzielony na dwa przepisy, analogicznie jak ww. art. 29. Nowoprojektowany art. 53 reguluje
kwestię dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE, zaś dodawany art.
53a dotyczy odbioru karty stałego pobytu. Rozwiązania dotyczące odbioru ww. dokumentu
zawarte w art. 53 ust. 1 pozostają, co do zasady, bez zmian w stosunku do obecnie
obowiązujących przepisów. Z kolei art. 53 ust. 2 dotyczący odbioru dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu odsyła do przepisów art. 29 ust 2 – 4.
W art. 53a ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadzono regulację odnoszącą
się do odbioru karty stałego pobytu przez członka rodziny niebędącego obywatelem UE, którą
będzie się odbierać osobiście po okazaniu ważnego dokumentu podróży, analogicznie do
27

rozwiązania dotyczącego odbioru karty pobytowej uregulowanego w art. 29a ust. 1.
Proponowane rozwiązanie przewiduje obowiązek osobistego odbioru karty stałego pobytu z
uwagi na konieczność porównania odcisków linii papilarnych zamieszczonych na karcie z
odciskami linii papilarnych członka rodziny obywatela UE. Przepis ust. 2 dotyczący odbioru
karty stałego pobytu wydanej ww. członkowi rodziny odsyła do przepisów art. 29a ust. 2 – 6
regulujących w sposób szczegółowy odbiór karty pobytowej.
W art. 55 ustawy o wjeździe obywateli UE określono, iż dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu i karta stałego pobytu są ważne przez okres 10 lat. Dotychczasowa
regulacja prawna dotyczyła tylko kart stałego pobytu.
W art. 56 ust. 1, analogicznie jak w art. 31 ust. 1, wprowadzono nowe przesłanki
odmowy wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE i wydania
karty stałego pobytu, na wzór przepisów ustawy o cudzoziemcach. Ponadto, podobnie jak w
przypadku innych przepisów dotyczących ograniczenia swobody przepływu osób, w art. 56 w
ust. 1 w pkt 2 doprecyzowano, że odmowa wydania dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu obywatela UE oraz odmowa wydania karty stałego pobytu może nastąpić, gdy
wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego. W ust. 1 pkt 3 i 4 z kolei dodano nowe przesłanki odmowy wydania
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE i wydania karty stałego
pobytu, analogicznie jak w przypadku art. 31 ust. 1 pkt 3 i 4. Powyższe jest zgodne z
rozwiązaniami wynikającymi z art. 35 dyrektywy 2004/38/WE.
W art. 56 ust. 2 zakresem przepisu objęty został również małżonek obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższa zmiana wynika ze zmiany zakresu podmiotowego ustawy
o wjeździe obywateli UE, wynikającej z dostosowania polskiego prawa do wyroku w sprawie
C-456/12 O i B.
Przepis art. 57 ustawy o wjeździe obywateli UE otrzymał nowe brzmienie w związku
ze zmianami wprowadzonymi w art. 32 niniejszej ustawy, a także potrzebą ujednolicenia z
analogicznymi przepisami ustawy o cudzoziemcach oraz w celu zapewnienia spójności tych
przepisów. Powyższa zmiana jest także efektem wprowadzenia nowych formatów dokumentów
wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin.
Niniejszy projekt nadaje nowe brzmienie art. 58 ustawy o wjeździe obywateli UE. W
miejsce dotychczasowych uregulowań dotyczących wymiany lub wydania nowych
dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu wprowadzono odesłanie do przepisów
art. 33 ust. 1a-7, które regulują kwestie wymiany oraz wydania nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej.
W związku ze zmianą formatów dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz
członkom ich rodzin konieczne było wprowadzenie regulacji dotyczących zawiadamiania o
utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE oraz
karty stałego pobytu. Powyższe nastąpiło w projektowanym art. 58a, w którym to przepisie
projektodawca zamieścił odesłanie do regulacji zawartych art. 33a ust. 1-3, art. 33b i art. 33c.
Zmiana art. 59 ustawy o wjeździe obywateli UE została zaproponowana w związku z
dodaniem w tej ustawie art. 53a dotyczącego odbioru karty stałego pobytu, w konsekwencji
czego konieczne stało się wprowadzenie regulacji w zakresie odbioru nowego dokumentu
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potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu. Powyższe nastąpiło poprzez
odesłanie do art. 29 niniejszego projektu regulującego odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu oraz art. 29a niniejszego projektu regulującego odbiór karty stałego pobytu.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 60 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 pkt 1 ustawy o wjeździe
obywateli UE unieważnienie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela
UE oraz karty stałego pobytu będzie następowało w przypadku, gdy wnioskodawca złożył
wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
albo podrobił lub przerobił dokument w celu jego użycia jako autentycznego lub takiego
dokumentu używał jako autentycznego. Powyższe rozwiązanie jest analogiczne jak w
nowelizowanym art. 10 ust. 2 pkt 3, art. 31 ust. 1 pkt 3, art. 35 ust. 1 pkt 1, art. 36 ust. 1 pkt 2
oraz art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy o wjeździe obywateli UE.
Ponadto art. 60 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy o wjeździe obywateli UE przewiduje,
iż unieważnienie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE oraz karty
stałego pobytu będzie mogło nastąpić, gdy wymagają tego poważne względy obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przyjęte
rozwiązanie jest analogiczne, jak w przypadku odmowy wydania dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu obywatela UE oraz odmowy wydania karty stałego pobytu, o których
mowa w zmienianym art. 56 ust. 1 pkt 2.
Dodatkowo w art. 60 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 pkt 4 przewidziano, iż unieważnienie
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE oraz karty stałego pobytu
będzie mogło mieć miejsce, gdy obywatel UE lub członek jego rodziny nabył prawo stałego
pobytu w celu obejścia przepisów prawa obowiązujących w innym państwie członkowskim
Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na terytorium UE, pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium.
Powyższe rozwiązanie jest zgodne z uregulowaniami przewidzianymi w art. 35 dyrektywy
2004/38/WE, który pozwala państwom członkowskim na ograniczenie prawa do swobody
przepływu osób w przypadku nadużyć prawa.
W art. 60 ust. 3 ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadzono uregulowanie
pozwalające na unieważnienie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela
UE lub karty stałego pobytu, w przypadku gdy obywatel UE lub członek rodziny niebędący
obywatelem UE opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 2 lata.
Powyższe rozwiązanie jest zgodne z art.16 ust. 4 dyrektywy 2004/38/WE, który stanowi, iż „po
nabyciu prawa stałego pobytu można je utracić jedynie w wyniku nieobecności w przyjmującym
Państwie Członkowskim przez okres przekraczający dwa kolejne lata”. Dotychczas
obowiązujące przepisy prawa przewidywały możliwość unieważnienia z ww. powodów
jedynie karty stałego pobytu.
Nadano także nowe brzmienie art. 61 ustawy o wjeździe obywateli UE regulującemu
kwestię zwrotu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu.
Treść projektowanego art. 61 została ujednolicona z brzmieniem art. 37, który reguluje zwrot
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zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz karty pobytowej w przypadku ich
unieważnienia.
Nowoprojektowane przepisy art. 61a i art. 61b regulują kwestie anulowania i zwrotu
dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego pobytu. Zaproponowane
uregulowania są analogiczne do przepisów dotyczących zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE oraz kart pobytowych i są wzorowane na przepisach ustawy o cudzoziemcach.
Potrzeba wprowadzenia ww. przepisów jest podyktowana zmianą formatów wydawanych
dokumentów wynikającą z rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157.
Potrzeba nadania nowego brzmienia art. 65 zawierającemu upoważnienie dla ministra
właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia, wynika z wprowadzenia
uregulowań przewidujących zamieszczanie w kartach stałego pobytu obrazu linii papilarnych.
Powyższa zmiana wynika z dostosowania polskiego prawa do uregulowań wprowadzonych
rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157. Z uwagi na konieczność
pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty stałego pobytu, delegacja
ustawowa została uzupełniona o sposób pobierania odcisków linii papilarnych członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w celu umieszczenia ich w karcie stałego pobytu. Z uwagi na
fakt, iż oba dokumenty będą personalizowane jako zabezpieczone dokumenty ze zdjęciem, w
art. 65 ust. 1 pkt 5 przewidziano delegację do określenia w akcie wykonawczym sposobu
utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub
karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu. Zakres upoważnienia został rozszerzony także
o określenie wzoru formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu oraz wzoru zaświadczenia o utracie lub
uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
Powyższa zmiana wynika z wprowadzenia w art. 58a procedury zgłaszania utraty lub
uszkodzenia ww. dokumentów. Dodatkowo przewidziano określenie w rozporządzaniu wzoru
zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie ww. dokumentów, z uwagi na
wprowadzenie w art. 61 – 61b obowiązku zwrotu opisanych wyżej dokumentów oraz procedury
ich anulowania. Zaproponowane zmiany są wzorowane na rozwiązaniach przewidzianych w
ustawie o cudzoziemcach dla kart pobytu.
W ust. 2 ww. przepisu wprowadzono nowe wytyczne do wydania rozporządzenia.
Projekt ustawy przewiduje dodanie nowego rozdziału 4a regulującego szczególne
zasady pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Jak wspomniano na wstępie projekt ustawy ma na celu zapewnienie
stosowania przez Rzeczpospolitą Polskę Umowy wystąpienia w zakresie zasad wjazdu i pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich
rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy, po okresie przejściowym,
który kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. Wdrażając Umowę wystąpienia Polska nie
zdecydowała się na nadawanie obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin
nowego statusu pobytowego (art. 18 ust. 1 Umowy wystąpienia), ale na zastosowanie wariantu
przewidzianego w art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia, zgodnie z którym wszystkim obywatelom
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Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit b i d ww. umowy oraz członkom
rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f , będą
wydawane dokumenty potwierdzające prawo pobytu oraz prawo stałego pobytu, zgodnie z
warunkami określonymi w dyrektywie 2004/38/WE, z tym tylko zastrzeżeniem, że dokumenty
te mają zawierać „oświadczenie” (adnotację), że zostały wydane zgodnie z Umową wystąpienia
(art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia).
Decyzją wykonawczą nr C(2020)1114 Komisja Europejska określiła format
dokumentów wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodziny
oraz wskazała obowiązkowe adnotacje, które powinny się na nich znajdować. Zgodnie z art. 1
akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów wydawanych
beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje format określony rozporządzeniem Rady (WE) nr
1030/2002. W zaświadczeniach o zarejestrowaniu pobytu i dokumentach potwierdzających
prawo stałego pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, w przeciwieństwie do tych
samych dokumentów wydawanych obywatelom UE, będą zamieszczane odciski linii
papilarnych. Dodatkowo wyżej wymienione dokumenty w miejscu przeznaczonym na
wskazanie „rodzaju zezwolenia” będą miały wpisaną informację: „Art. 50 TUE”. Z kolei na
awersie będzie zamieszczana adnotacja: „art. 18 ust. 1 Umowy wystąpienia” lub „art. 18 ust. 4
Umowy wystąpienia” w zależności od tego, czy państwo członkowskie zamierza stosować
uregulowania art. 18 ust. 1, czy art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia. Wdrażając Umowę
wystąpienia Polska zdecydowała się na zastosowanie wariantu przewidzianego w art. 18 ust. 4
Umowy wystąpienia dlatego też w dokumentach wydawanych obywatelom Zjednoczonego
Królestwa i członkom ich rodzin będzie zamieszczana adnotacja „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4
Umowy wystąpienia”.
W art. 2 Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 określono, iż dokumenty dla
pracowników przygranicznych będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa powinny być
wydawane zgodnie z wzorem przewidzianym dla zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach
małego ruchu granicznego. Stąd też w polu „Rodzaj zezwolenia” powinna być wpisana
informacja: „Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”. Z uwagi na fakt, iż dokumenty dla
obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin będą wydawane w odmiennym
formacie oraz będą zawierały inny zakres danych niż dokumenty wydawane obywatelom UE
oraz członkom ich rodzin konieczne było zaprojektowanie nowego rozdziału regulującego
zasady wydawania dokumentów ww. osobom.
W art. 65a wskazano generalną zasadę, iż do postępowań w sprawie prawa pobytu lub
prawa stałego pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin stosuje
się przepisy rozdziału 3 i rozdziału 4 z zastrzeżeniem przepisów nowego rozdziału 4a.
Art. 65b wymienia dokumenty, które będą wydawane obywatelom Zjednoczonego
Królestwa oraz członkom ich rodzin. Tym obywatelom, którzy posiadają prawo pobytu w
Polsce będą wydawane zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, a posiadaczom prawa stałego
pobytu będą wydawane dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu. Członkom rodziny
obywateli Zjednoczonego Królestwa będą zaś wydawane odpowiednio karty pobytowe - w
przypadku posiadania przez nich prawa pobytu lub karty stałego pobytu - w przypadku
posiadania przez nich prawa stałego pobytu.
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Zgodnie z uregulowaniami Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 dokumenty
wydawane obywatelom Zjednoczonego Królestwa powinny być wydawane według formatu
określonego rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002, co oznacza, że we wszystkich
dokumentach powinien być zamieszczany obraz linii papilarnych.
Art. 65c określa zasady składania wniosków o zarejestrowanie pobytu oraz o wydanie
karty pobytu przez obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin, tak aby
umożliwić pobranie od nich odcisków linii papilarnych. Zaproponowane rozwiązania są
analogiczne jak uregulowania dotyczące składania wniosków o wydanie karty pobytowej przez
członków rodziny obywateli UE niebędących obywatelami UE.
W art. 65d określono zakres danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu
pobytu oraz w karcie pobytowej wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz
członkom ich rodzin. Przepisy te uwzględniają postanowienia ww. decyzji wykonawczej.
W art. 65e uregulowano z kolei kwestię odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu.
Przepis art. 65f reguluje zasady składania wniosku o wymianę lub wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej.
Przepis art. 65g stanowi, że do odbioru nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
lub nowej karty pobytowej stosuje się przepisy o odbiorze zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu. Oba przepisy są wzorowane na uregulowaniach dotyczących kart pobytowych
wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędących obywatelami UE.
Przepis art. 65h ust. 1 zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw
wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego między innymi formularze: wniosku
o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, wniosku o wydanie karty
pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, wniosku o wymianę lub
wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej,
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu i karty pobytowej. W ww. rozporządzeniu określony
będzie także sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa. Przepis ust. 2 określa
wytyczne dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania ww. rozporządzenia.
Art. 65i – 65m regulują kwestie dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i
kart stałego pobytu wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa lub członkom rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa i są wzorowane na odpowiednich uregulowaniach
dotyczących kart pobytowych wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędących
obywatelami UE.
Przepis art. 65n ust. 1 zawiera upoważnienie dla ministra właściwego do spraw
wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego między innymi wzory: formularza
wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatelowi
Zjednoczonego Królestwa, formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu członkowi
rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa, formularza wniosku o wymianę albo wydanie
nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo nowej karty stałego pobytu,
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu. W ww.
rozporządzeniu będzie określony także sposób pobierania odcisków linii papilarnych od
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obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków rodzin obywateli Zjednoczonego
Królestwa. Przepis ust. 2 określa wytyczne dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych
do wydania ww. rozporządzenia.
W art. 65o uregulowano szczególne zasady unieważniania dokument potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, wydanych obywatelom Zjednoczonego
Królestwa lub członkom rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa. Ww. dokumenty będzie
można unieważnić w przypadku, gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa albo członek rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres
przekraczający 5 lat. Powyższe uregulowanie wynika z brzmienia art. 15 ust. 3 Umowy
wystąpienia, zgodnie z którym utrata nabytego prawa stałego pobytu może nastąpić jedynie w
wyniku nieobecności w państwie przyjmującym przez okres przekraczający 5 kolejnych lat.
Nowoprojektowany w rozdziale 5 przepis art. 65p w ust. 1 ustanawia przesłankę
wydalenia obywatela UE, który nie posiada prawa pobytu lub nie zachował tego prawa pobytu
zgodnie z art. 17. Ustęp 1 obejmuje swym zakresem obywatela UE, w sytuacji kiedy nie posiada
on prawa pobytu zgodnie z art. 18, ponieważ członek jego rodziny przestał spełniać przesłanki
pobytu określone w art. 16 (prawo członka rodziny będącego obywatelem UE jest prawem
pochodnym i wynika z rozciągnięcia na członka rodziny prawa pobytu obywatela UE). W
opisanym wyżej przepisie przewidziano również możliwość wydalenia obywatelem UE w
przypadku, gdy nie zachował on prawa pobytu na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 lub na podstawie
art. 19a.
Z kolei w art. 65p ust. 2 pkt 1 przewidziano przesłankę wydalenia członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, który nie będzie mógł wywieść dla siebie pochodnego prawa
pobytu (z faktu przebywania z obywatelem UE, albowiem ten obywatel UE nie będzie prawa
pobytu posiadał), lecz wciąż będzie pozostawał w zakresie regulacji ustawy o wjeździe
obywateli UE . W przepisie tym przewidziano również możliwość wydalenia członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, który nie zachował prawa pobytu w Polsce na podstawie art. 19
ust. 2 i 3 lub art. 19a. Z kolei w ust. 2 pkt 2 projektodawca przewidział przesłankę wydalenia,
która wprost odpowiada stanowi faktycznemu, który legł u podstaw wyroku Trybunału
Sprawiedliwości UE z dnia 10 września 2019 r., sygn. akt C-94/18 (Nalini Chenchooliah
przeciwko Minister for Justice and Equality). Chodzi tu o sytuację członka rodziny obywatela
UE, który nie przebywa już z tym obywatelem i jednocześnie nie zachował pochodnego prawa
pobytu, z uwagi na wyjazd obywatela UE z Polski i w konsekwencji czego nie mają do niego
zastosowania przepisy ustawy o wjeździe obywateli UE, a przepisy ustawy o cudzoziemcach.
Członek rodziny obywatela UE będący obywatelem państwa trzeciego w obecnym stanie
prawnym podlegałby zobowiązaniu do powrotu wraz z orzeczeniem zakazu ponownego
wjazdu. Z ww. orzeczenia C-94/18 wynika jednakże, iż osoba znajdująca się w opisanej wyżej
sytuacji powinna podlegać uregulowaniom dyrektywy 2004/38/WE, a jej wydaleniu nie
powinien towarzyszyć zakaz ponownego wjazdu.
Za pośrednictwem ww. art. 65p projektodawca dostosowuje przepisy ustawy o wjeździe
obywateli UE do orzeczenia Trybunału w sprawie C-94/18 Chenchooliah oraz uzupełnia
wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 15 dyrektywy 2004/38/WE, w zakresie, który
pozwala na wydanie decyzji o wydaleniu obywatela UE oraz członka rodziny niebędącego
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obywatelem UE w sytuacji, kiedy zaprzestali oni spełniana przesłanek prawa pobytu
przewidzianych w ww. dyrektywie.
W sprawie C-94/18 Trybunał stwierdził, iż członek rodziny obywatela UE, który
przestał spełniać przesłanki prawa pobytu w przyjmującym państwie członkowskim z uwagi na
wyjazd obywatela UE z tego państwa i nie zachował jednocześnie prawa pobytu w tym
państwie, może zostać wydalony tylko w oparciu o przepisy dyrektywy 2004/38/WE. Trybunał
wskazał, iż „utrata tego statusu skutkuje bowiem tym, że zainteresowana osoba nie korzysta już
z prawa do przemieszczania się i prawa pobytu na terytorium przyjmującego państwa
członkowskiego, które przez pewien czas jej przysługiwały, ponieważ nie spełnia ona już
warunków, którym podlegają te prawa. Natomiast utrata ta nie oznacza – jak wynika z pkt 74
niniejszego wyroku – że dyrektywa 2004/38 nie ma już zastosowania do wydania przez
przyjmujące państwo członkowskie decyzji o wydaleniu tej osoby z takiego powodu.” .
W świetle obecnie obowiązującego prawa polskiego osoba taka, jak opisana w stanie
faktycznym w sprawie C-94/18 Chenchooliah, podlegałaby zobowiązaniu do powrotu w
oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach, jako obywatel państwa trzeciego, który nie
korzysta ze swobody przepływu osób na mocy prawa UE. Jej sytuacja prawna w kontekście
nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostałaby zdeterminowana m. in.
przez przepisy Rozdziału 2 Działu VIII ustawy o cudzoziemcach regulujące instytucję
zobowiązania cudzoziemca do powrotu. Z decyzją o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu,
wydaną w oparciu o art. 302 ust. 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach wiąże się obligatoryjne
orzeczenie o zakazie ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych
państw obszaru Schengen (art. 318 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach), względnie tylko terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 318 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach). Tymczasem z wyroku w
sprawie C-94/18 wynika, że cudzoziemiec znajdujący się w takiej sytuacji powinien podlegać
środkowi odpowiadającemu wydaleniu, lecz poddanemu regulacji art. 15 dyrektywy
2004/38/WE. W konsekwencji zatem również nie skutkującemu powstaniem jakichkolwiek
zakazów w zakresie ponownego wjazdu (art. 15 ust. 3).
Uznano zatem za konieczne, aby stworzyć nową podstawę wydalenia z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie obejmować kompleksowo obywateli UE oraz
członków ich rodzin.
Podstawa ta będzie się wiązać – w przypadku obywateli UE – z brakiem posiadania
prawa pobytu na warunkach określonych w art. 16 lub 18 ustawy o wjeździe obywateli UE.
Brak posiadania prawa pobytu może być albo skutkiem utraty prawa pobytu przez obywatela
UE w związku z zaprzestaniem spełniania warunków, albo może wynikać z sytuacji, w której
obywatel UE od początku pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ich nie spełniał, a
mimo to pozostał na tym terytorium przez okres dłuższy niż ten, z którym ustawa nie wiąże
szczególnych warunków pobytu, tj. 3 albo 6 miesięcy (art. 15 ust. 1 pkt 1 i 2 zmienianej
ustawy).
W przypadku członka rodziny obywatela UE będącego jednocześnie obywatelem UE
podstawa wydalenia będzie wiązała się z sytuacją, w której albo przestał on spełniać warunki
prawa pobytu określone w art. 18 (w sytuacji zaprzestania spełniania przewidzianych w art. 16
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przesłanek pobytu przez obywatela UE) lub nie zachował prawa pobytu na podstawie art. 19
ust. 1 lub art. 19a.
Analogicznie w przypadku członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE
- podstawa jego wydalenia będzie się wiązała z utratą pochodnego prawa pobytu (w sytuacji
zaprzestania spełniania przewidzianych w art. 16 przesłanek pobytu przez obywatela UE) lub
będzie wynikiem niezachowania prawa pobytu na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3 (np. w
przypadku śmierci obywatela UE, jeżeli przebywał z tym obywatelem w Polsce krócej niż 1
rok). Dodatkowo wydalenie członka rodziny obywatela UE niebędącego obywatelem UE
będzie mogło nastąpić w przypadku nieposiadania prawa pobytu lub niezachowania tego prawa
na podstawie art. 19 ust. 3 w związku z wyjazdem z Polski obywatela UE lub obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzorem innych przepisów dotyczących ograniczenia swobody przepływu osób
przeredagowane zostały art. 66 i 67 ustawy o wjeździe obywateli UE.
Projekt ustawy wprowadza również zmian w przepisach dotyczących wydaleń
obywateli UE z uwagi na zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego. W tym miejscu należy podkreślić, iż dyrektywa
2004/38/WE wprowadza trzy stopnie ochrony przed wydaleniem zależne od stopnia
zintegrowania obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w państwie
przyjmującym. Motyw 23 oraz 24 ww. dyrektywy stanowią, iż wydalenie obywateli Unii i
członków ich rodziny uzasadnione względami porządku publicznego lub bezpieczeństwa
publicznego stanowi środek mogący wywołać poważne szkody dla osób, które korzystając z
praw i swobód przyznanych im w Traktacie, rzeczywiście zintegrowały się w przyjmującym
Państwie Członkowskim. Zakres takich środków powinien zatem zostać ograniczony zgodnie
z zasadą proporcjonalności, aby uwzględnić stopień integracji danej osoby, długość jej pobytu
w przyjmującym Państwie Członkowskim, jej wiek, stan zdrowia, sytuację rodzinną i
ekonomiczną oraz związki z krajem pochodzenia. W konsekwencji stopień ochrony przed
wydaleniem powinien być tym większy, im większy jest stopień integracji obywateli Unii i
członków ich rodziny w przyjmującym Państwie Członkowskim. Środek wydalenia wobec
obywateli Unii, którzy przez wiele lat zamieszkiwali w przyjmującym Państwie
Członkowskim, w szczególności jeżeli urodzili się tam i zamieszkiwali przez całe swoje życie,
należy stosować jedynie w wyjątkowych okolicznościach, w których istnieją nadrzędne
względy bezpieczeństwa publicznego. Ponadto takie wyjątkowe okoliczności powinny mieć
zastosowanie do środka wydalenia podejmowanego wobec nieletnich, w celu ochrony ich
związków z rodziną, zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z dnia
20 listopada 1989 r. Natomiast zgodnie z art. 28 dyrektywy 2004/38/WE przed podjęciem
decyzji o wydaleniu ze względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego,
przyjmujące Państwo Członkowskie uwzględnia informacje dotyczące długości pobytu danej
osoby na jego terytorium, jego/jej wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej i ekonomicznej,
integracji społecznej i kulturalnej w przyjmującym Państwie Członkowskim oraz stopień jego
więzi z krajem pochodzenia. Przyjmujące Państwo Członkowskie nie może podjąć decyzji o
wydaleniu wobec obywateli Unii lub członków ich rodzin, bez względu na przynależność
państwową, którzy posiadają prawo stałego pobytu na jego terytorium, z wyjątkiem poważnych
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względów porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Decyzja o wydaleniu nie
można zostać podjęta wobec obywateli Unii, z wyjątkiem decyzji uzasadnionej nadrzędnymi
względami bezpieczeństwa publicznego określonymi przez Państwa Członkowskie, jeżeli:
a) zamieszkiwali oni w przyjmującym Państwie Członkowskim przez poprzednie
dziesięć lat; lub
b) są nieletni, z wyjątkiem przypadków, w których wydalenie jest konieczne ze względu
na dobro dziecka zgodnie z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawach dziecka z dnia 20
listopada 1989 r. Zgodnie zatem z zacytowanym wyżej przepisem dyrektywy w przypadku
obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatela UE posiadającego prawo pobytu
wydalenie może nastąpić ze względu porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego,
w przypadku obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatela UE, który posiadają
prawo stałego pobytu wydalenie może mieć miejsce w przypadku poważnego naruszenia
porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego. Natomiast w stosunku do obywatela
UE lub członka rodziny nie będącego obywatela UE, przebywającego w przyjmującym
państwie członkowskim przez okres 10 lat wydalenie może mieć miejsce tylko w przypadku
naruszenia nadrzędnych względów bezpieczeństwa publicznego.
W art. 66 ust. 1 wskazano, że obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE, którzy nie posiadają prawa stałego pobytu, może być wydana decyzja o
wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy wymagają tego względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
lub ich pobyt na tym terytorium stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego. W stosunku do
obecnie obowiązującego przepisu art. 66 ust. 1 przepis ten różni się tylko tym, że przesłanki w
nim wymienione zapisano w odrębnych punktach.
Zmiana brzmienia art. 66 ust. 4 ustawy o wjeździe obywateli UE ma charakter
porządkujący. W miejsce nieobowiązującej już ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach
zakaźnych i zakażeniach wprowadzono odesłanie do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o
zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2020 r. poz.1845
i 2112).
W art. 67 została wprowadzona jedynie zmiana redakcyjna.
Zmiany proponowane w art. 68 ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE wynikają z
dostosowania polskiego prawa do wyroków Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawie C-400/12 M.G oraz w sprawach połączonych C-316/16 B i C-424/16 Franco Vomero.
W wyroku w sprawie C-400/12 M.G stwierdzono, iż wykładni art. 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy
2004/38/WE należy dokonywać w ten sposób, iż dziesięcioletni okres pobytu, o którym mowa
w tym przepisie, powinien być zasadniczo nieprzerwany, a oblicza się go wstecz, od dnia
wydania decyzji o wydaleniu danej osoby. Stanowisko to Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej podtrzymał także w wyroku w sprawach C-316/16 B i C-424/16 Franco Vomero.
Z uwagi na powyższe, w art. 68 ust. 1 doprecyzowano w taki sposób, iż szczególna ochrona
przed wydaleniem jest przyznawana obywatelowi UE, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie decyzji o
wydaleniu.

36

Ponadto w wyrokach w sprawach C-316/16 B i C-424/16 Trybunał podkreślił, iż
obywatel UE może korzystać ze zwiększonej ochrony przed wydaleniem przewidzianej w art.
28 ust. 3 lit a dyrektywy 2004/38/WE tylko w sytuacji, kiedy posiada prawo stałego pobytu
nabyte na mocy art. 16 ww. dyrektywy. W związku z tym art. 68 ust. 1 został uzupełniony o
odniesienie do posiadania przez obywatela UE prawa stałego pobytu. Dodatkowo przepis ust.
1 został uzupełniony o odniesienie do pojęcia „nadrzędne względy bezpieczeństwa
publicznego”, w celu pełnego odzwierciedlenia normy przewidzianej w art. 28 ust. 3 dyrektywy
2004/38/WE.
Nowelizacja art. 68 ust. 1 uwzględnia także tezy zawarte w orzeczeniach w sprawie C348/09 P.I. oraz C-145/09 Tsakouridis, które wskazują reguły interpretacyjne pojęcia
„nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego”. W niniejszych wyrokach Trybunał
Sprawiedliwości dokonał interpretacji tego pojęcia wskazując m. in., iż wykładni art. 28 ust. 3
lit. a dyrektywy 2004/38/WE należy dokonywać w ten sposób, że państwa członkowskie mają
prawo uznać, że przestępstwa takie jak wymienione w art. 83 ust. 1 akapit drugi TFUE,
stanowią szczególnie poważne naruszenie jednego z podstawowych interesów społeczeństwa,
które może stanowić bezpośrednie zagrożenie spokoju i fizycznego bezpieczeństwa ludności,
a tym samym mieścić się w pojęciu „nadrzędnych względów bezpieczeństwa publicznego”, co
z kolei może uzasadniać wydalenie na podstawie art. 28 ust. 3. Natomiast art. 83 ust. 1 akapit
drugi TFUE, jako szczególnie poważne przestępstwa wskazuje: terroryzm, handel ludźmi oraz
seksualne wykorzystywanie kobiet i dzieci, nielegalny handel narkotykami, nielegalny handel
bronią, pranie pieniędzy, korupcję, fałszowanie środków płatniczych, przestępczość
komputerową i przestępczość zorganizowaną. Wymienione rodzaje przestępstw zostały
uwzględnione w projektowanym art. 68 ust. 1.
W art. 68 ust. 2 przewidziano, iż pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
uprawniający do szczególnej ochrony przed wydaleniem, przerywa odbywanie kary
pozbawienia wolności przez obywatela UE. Przepis stanowi wdrożenie do prawa polskiego
postanowień wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-378/12
Onuekwere.
W art. 68 dodano ust. 3 i 4, które uwzględniają wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawach połączonych C-316/16 B i C-424/16 Franco Vomero. Orzeczenie
dotyczy między innymi kwestii obliczania okresu dziesięcioletniego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do szczególnej ochrony przed wydaleniem.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał w nim, iż: „art. 28 ust. 3 lit. a) dyrektywy
2004/38 należy interpretować w ten sposób, iż w przypadku obywatela Unii, który odbywa karę
pozbawienia wolności i wobec którego została wydana decyzja o wydaleniu, ustanowiony
w tym przepisie warunek „[zamieszkiwania] w przyjmującym państwie członkowskim przez
poprzednie dziesięć lat” może zostać spełniony, o ile całościowa ocena sytuacji
zainteresowanego z uwzględnieniem wszystkich istotnych aspektów prowadzi do stwierdzenia,
że niezależnie od wspomnianego pozbawienia wolności więzy integracyjne łączące
zainteresowanego z przyjmującym państwem członkowskim nie zostały zerwane. Wśród tych
aspektów znajdują się w szczególności siła więzów integracyjnych zadzierzgniętych
w przyjmującym państwie członkowskim przed umieszczeniem zainteresowanego w zakładzie
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karnym, charakter przestępstwa, które było przyczyną odbywania przez niego kary pozbawienia
wolności, oraz okoliczności popełnienia przestępstwa, a także zachowanie zainteresowanego
w okresie odbywania kary.”.
Zmiana zaproponowana w art. 68a polegająca na dodaniu ust. 4 wynika z dostosowania
polskiego prawa do orzeczenia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-94/18
Chenchooliah. Projektowany przepis uwzględnia nową podstawę wydalenia obywatela UE oraz
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, w przypadku gdy nie posiadają prawa pobytu
lub nie zachowali prawa pobytu (projektowany art. 65p).
Obecnie obowiązujące przepisy art. 68a ust. 1-3 określają przypadki, w których
konieczne jest zastosowanie zasady proporcjonalności, zgodnie z art. 27 dyrektywy
2004/38/WE. Zasada proporcjonalności dotyczy tylko decyzji o wydaleniu orzekanych z uwagi
na względy porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Nie
będzie ona dotyczyła sytuacji, o których mowa w ww. art. 65p. Z uwagi na powyższe konieczne
jest wyłączenie stosowania zasad określonych w art. 68a ust. 1-3 w stosunku do wydaleń
opartych na przesłankach z art. 65p.
Zaproponowana w art. 71 w ust. 2 ustawy o wjeździe obywateli UE zmiana polega na
przeredagowaniu tego przepisu na wzór przepisów ustawy o cudzoziemcach. Zgodnie z
zaproponowanym brzmieniem przepisu organ orzekający o wydaleniu będzie indywidualnie
oceniał, czy stopień naruszenia prawa, którego dopuścił się obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE przemawia za tym aby w decyzji o wydaleniu, nie określać terminu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo określić termin krótszy niż 31 dni.
Dodatkowo dodano ust. 2a, który stanowi, że w decyzji o wydaleniu, w której nie określono
terminu opuszczenia Polski, wskazuje się państwo, do którego następuje wydalenie. Przepis ten
jest wzorowany na rozwiązaniach z art. 315 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach. Z kolei w
dodawanym ust. 2b wprowadzono zasadę, że decyzje o wydaleniu, w których nie określono
terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają przymusowemu
wykonaniu.
Zmiana w art. 72 ust. 2 ustawy o wjeździe obywateli UE ma na celu dostosowanie jego
treści do zmienionego brzmienia art. 68.
W art. 73 ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE zaproponowano zmianę organu
właściwego do wydawania decyzji o wydaleniu obywateli UE oraz członków rodziny
niebędących obywatelami UE. Podobnie, jak przewiduje to ustawa o cudzoziemcach, decyzja
o wydaleniu obywateli UE oraz członków rodzin niebędących obywatelami UE będzie
wydawana, z urzędu lub na wniosek, przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub
komendanta placówki Straży Granicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami decyzja o
wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wydawana przez wojewodę, z urzędu lub
na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży Granicznej, organu Krajowej Administracji
Skarbowej, Komendanta Głównego Policji. Przekazanie uprawnień do wydawania decyzji o
wydaleniu wyłącznie organom Straży Granicznej ma na celu likwidację podziału kompetencji
do orzekania w sprawach zobowiązania do powrotu cudzoziemców przez Straż Graniczną i do
orzekania w sprawach wydalenia obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami
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UE przez wojewodę. Wprowadzenie przedmiotowych uregulowań ma dodatkowo na celu
uproszczenie procedur w sprawach wydaleń obywateli UE i członków rodzin niebędących
obywatelami UE, przyspieszenie postępowania w tych sprawach i ujednolicenie orzecznictwa
z tego zakresu. Proponowane rozwiązania mają również na celu poprawę efektywności działań
Straży Granicznej, ponieważ jeden organ będzie orzekał o wydaleniu oraz o ewentualnym
wykonaniu tych decyzji. Ponadto proponowana zmiana odciąży wojewodów. Organem
wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach o wydalenie, będzie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zaproponowane
rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązania zastosowanego w przedmiotowym zakresie w
ustawie o cudzoziemcach. Powyższe pozwoli na zachowanie spójności systemowej z
rozwiązaniami, które są stosowane powszechnie i które zostały sprawdzone w praktyce, a które
jednoczenie nie zaniżają poziomu gwarancji wywodzonych z dyrektywy 2004/38/WE
W art. 73 ust. 1 pkt 2 ujednolicono katalog organów, które będą miały możliwość
wnioskowania o wydalenie obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE z
katalogiem przewidzianym w art. 310 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach, aby zachować
opisaną wyżej spójność systemową.
Nadanie nowego brzmienia art. 73 ust. 3 wynika ze zmiany organu właściwego do
wydawania decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodzin niebędących
obywatelami UE.
Brzmienie art. 73a zostało zmodyfikowane ze względu na zmianę organu właściwego
do wydawania decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodzin niebędących
obywatelami UE. Treść tego przepisu jest wzorowana na art. 324 ustawy o cudzoziemcach i
analogicznie, jak ww. regulacje, ma na w celu zachowania spójności systemowej.
Rozwiązania przewidziane w art. 73a ust. 2 obecnie obowiązującej ustawy o wjeździe
obywateli UE zostały przeniesione do projektowanego art. 8a.
Przepis art. 73d ustanawia Szefa Urzędu organem wyższego stopnia, w rozumieniu
Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w sprawach o wydalenie lub o
uchylenie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE.
Nadanie nowego brzmienia art. 74 ust. 4 ustawy o wjeździe obywateli UE wynika ze
zmiany organu właściwego do wydawania decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz
członków rodzin niebędących obywatelami UE.
Zmiana w art. 74a ustawy o wjeździe obywateli UE przewiduje dodanie dwóch nowych
ustępów regulujących kwestie kosztów związanych z wydaniem i przymusowym wykonaniem
decyzji o wydaleniu. Art. 74a ust. 4 stanowi, że ww. koszty ustala się, gdy decyzja o wydaleniu
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE stała się ostateczna, a w
przypadku wydania takiej decyzji przez organ wyższego stopnia – gdy decyzja ostateczna
została doręczona, chyba że podlega ona natychmiastowemu wykonaniu. Przepis ten jest
wzorowany na art. 336 ust. 2a ustawy o cudzoziemcach, co ma służyć zachowaniu spójności
systemowej, o której mowa wyżej.
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Dodawany ust. 5 w art. 74a zastępuje odesłanie do art. 336 ust. 3 ustawy o
cudzoziemcach znajdujące się w obecnym art. 2a ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE.
Za pośrednictwem nowoprojektowanych przepisów art. 74aa i art. 74ab zostają
przeniesione do ustawy o wjeździe obywateli UE regulacje dotyczące decyzji o ustaleniu
wysokości kosztów wydalenia – obowiązujące przepisy odsyłają w ww. zakresie do art. 337
ust. 1, art. 340 oraz art. 341 ustawy o cudzoziemcach. Powyższe spowoduje, że kwestie kosztów
zostaną kompleksowo i wyczerpująco uregulowane w jednym akcie prawnym.
Nadanie nowego brzmienia art. 75 i art. 76 jest konsekwencją wprowadzanej
projektowaną ustawą zmiany organu odpowiedzialnego za wydawanie decyzji o wydaleniu z
wojewody na komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży
Granicznej. Powyższe jest zgodne z art. 33 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.
W projekcie zaproponowano również zmianę art. 77 ustawy o wjeździe obywateli UE
dotyczącego przechowywania danych obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w wykazie cudzoziemców, wobec których wydano decyzję o wydaleniu ze
względu na zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, bez względu na stopień zagrożenia. Pozwala na to
przepis art. 15 ust. 1 i 3 dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z którym procedury przewidziane w
art. 30 i 31 stosuje się analogicznie do wszystkich decyzji ograniczających swobodne
przemieszczanie się obywateli Unii i członków ich rodziny, uzasadnionych względami innymi
niż porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia publicznego. Przyjmujące
Państwo Członkowskie nie może nałożyć zakazu wjazdu w kontekście decyzji o wydaleniu, do
której zastosowanie ma ust. 1. Z brzmienia zacytowanego wyżej przepisu wyraźnie wynika, iż
państwa członkowskie maja prawo nałożyć zakaz wjazdu w kontekście decyzji o wydaleniu
wydanych w oparciu o kwestie porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub zdrowia
publicznego. Brzmienie tego przepisu zostało ujednolicone z brzmieniem odpowiednich
przepisów ustawy o cudzoziemcach w celu zachowania spójności systemowej. Zaproponowana
zmiana ma także na celu wprowadzenie bardziej szczegółowych regulacji w zakresie
umieszczania danych obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w
wykazie, korygowania wpisów i ich usuwania z wykazu.
W związku z wprowadzeniem w art. 41a ustawy o wjeździe obywateli UE instytucji
zaświadczenia dla obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE potwierdzającego istnienie
domniemania, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego
konieczne było uzupełnienie ww. ustawy o przepis dotyczący zawieszania wpisów w wykazie
cudzoziemców, których pobyt jest niepożądany w sytuacji posiadania przez obywatela UE lub
członka rodziny obywatela UE zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a. Powyższe nastąpiło
poprzez dodanie art. 77a do ustawy o wjeździe obywateli UE.
Po rozdziale 5 dodano nowy rozdział 5a, który reguluje postępowanie w sprawie
zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia
go w strzeżonym ośrodku, zwolnienia go ze strzeżonego ośrodka, lub zastosowania wobec
niego aresztu dla cudzoziemców. Przepisy te są wzorowane na rozwiązaniach ustawy o
cudzoziemcach i zastępują dotychczasowe odesłanie do ustawy o cudzoziemcach
zamieszczone w art. 2a ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli UE. W konsekwencji powyższego
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w art. 2a ust. 1 pozostały odesłania do przepisów ustawy o cudzoziemcach, których nie można
było przenieść na grunt ustawy o wjeździe obywateli UE, tj. przepisów wydanych na
podstawie art. 394 ust. 6, art. 395 ust. 1, art. 396, art. 397, art. 402, art. 404, art. 405, art. 407,
art. 410-426 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 427.
Projektowany art. 78a reguluje kwestie zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny
niebędącego obywatelem UE i odzwierciedla rozwiązania przewidziane w art. 394 ustawy o
cudzoziemcach, ażeby zachować spójność systemową z rozwiązaniami, które są już
stosowane i zostały sprawdzone w praktyce, a jednoczenie nie zaniżają poziomu gwarancji
wywodzonych z dyrektywy 2004/38/WE.
Art. 78b określa przypadki, w których umieszcza się obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku.
Art. 78c określa sytuacje, w których umieszcza się obywatela UE albo członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w areszcie dla cudzoziemców.
Proponowane brzmienie art. 78d–78g ust. 1, 2 oraz 4-6 jest analogiczne do rozwiązań
przewidzianych odpowiednio w art. 400, art. 401, art. 403 oraz art. 406 ustawy o
cudzoziemcach z tą różnicą, że zrezygnowano z wprowadzenia do porządku prawnego
regulacji określającej przedłużenie okresu pobytu wobec obywatela UE albo członka rodziny
niebędącego obywatelem UE przebywającego w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla
cudzoziemców. Z kolei treść projektowanego art. 78g ust. 3 wzorowana jest na rozwiązaniach
przyjętych w art. 254 § 2 Kodeksu postępowania karnego. Należy podkreślić, iż celem
wprowadzenia rozwiązań ograniczających możliwość składania zażaleń do sądu na
postanowienie Straży Granicznej o odmowie uwzględnienia wniosku o zwolnienie obywatela
UE lub członka jego rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub z
aresztu dla cudzoziemców było zminimalizowanie możliwości wielokrotnego i często
bezzasadnego składania ww. zażaleń do sądu.
Nadanie nowego brzmienia art. 79 i dodanie art. 79a jest związane z wprowadzeniem w
ustawie o wjeździe obywateli UE przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń, o których
mowa w art. 41a. W konsekwencji należało uzupełnić ustawę o uregulowania dotyczące
prowadzenia rejestru wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 41a i wskazać organ
prowadzący ten rejestr.
Zmiany przewidziane w art. 80 w obrębie punktów 1-4 dotyczą zakresu danych
przechowywanych w rejestrach kart pobytowych oraz kart stałego pobytu prowadzonych na
podstawie ustawy o wjeździe obywateli UE.
Zmiana w art. 80 pkt 1 lit. a i d jest konsekwencją wprowadzenia procedury wydania
nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub wymiany zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu oraz wprowadzenia odrębnych formatów dokumentów dla obywateli
Zjednoczonego Królestwa. Zmiana w pkt 1 lit. f art. 80 została zaproponowana z uwagi na
zmianę formatu wydawanych zaświadczeń oraz wprowadzenie procedury wydania nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu oraz jego wymiany. W rejestrze pobytu obywateli UE
będą przechowywane również dane o zarejestrowaniu pobytu obywateli Zjednoczonego
Królestwa
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W art. 80 w pkt 2 zmieniane lit. a i b są efektem zmiany terminologii w przepisach
ustawy o wjeździe obywateli UE oraz wprowadzenia procedury wydania nowej karty
pobytowej oraz jej wymiany. Podobnie modyfikacje w art. 80 w pkt 3 w lit. a i b i pkt 4 lit. a i
b, które są efektem zmiany terminologii w przepisach ustawy o wjeździe obywateli UE oraz
wprowadzenia procedury wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
oraz jego wymiany.
Dotychczasowe sformułowanie „termin upływu ważności” zostało zastąpione „datą
upływu okresu ważności”. Powyższe odpowiada terminologii przyjętej w tym zakresie w
ustawie o cudzoziemcach.
Dodatkowo ww. przepisy przewidują, iż w rejestrze pobytu obywateli UE, będzie
przechowywany obraz linii papilarnych obywateli Zjednoczonego Królestwa, zgodnie z
regulacjami Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114. Powyższe zostało przewidziane w art. 80
pkt 1 lit. g oraz pkt 3 lit d.
Natomiast w rejestrze kart pobytowych oraz w rejestrze kart stałego pobytu, będzie
przechowywany obraz linii papilarnych członka rodziny niebędącego obywatelem UE oraz
członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa. Powyższe zostało przewidziane w art.
80 pkt 2 lit. d. i pkt 4 lit. d. Zmiana ta wynika z wprowadzenia w ustawie o wjeździe obywateli
UE rozwiązań prawnych przewidujących zamieszczanie obrazu linii papilarnych w karcie
pobytowej oraz w karcie stałego pobytu.
Art. 80 został ponadto uzupełniony o pkt 5, w którym określono zakres danych
przechowywanych w rejestrze wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 41a. Powyższe
jest konsekwencją wprowadzenia instytucji zaświadczenia dla obywatela UE lub członka
rodziny obywatela UE potwierdzającego istnienie domniemania, że są ofiarami handlu ludźmi
w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego.
Projektowane przepisy ustawy o wjeździe obywateli UE przewidują również dodanie
art. 80a oraz art. 80b, który stanowi, iż odciski linii papilarnych pobranych w celu
zarejestrowania pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, wydania nowego lub wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub wydania dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, wydania nowego lub wymiany
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu będą przechowywane w rejestrach kart
pobytowych oraz kart stałego pobytu do czasu wpisania do tych rejestrów potwierdzenia
odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub tych kart przez organ, który je wydał, nie
dłużej niż 90 dni od daty wydania tych kart. Powyższe stanowi dostosowanie polskich
przepisów do uregulowań art. 10 ust. 3 rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157 oraz Decyzji
wykonawczej nr C(2020) 1114.
Zaproponowane w projekcie rozwiązania dotyczące przechowywania odcisków linii
papilarnych są w pełni zgodnie z art. 10 ust. 3 rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157, który
stanowi, iż poza przypadkami, gdy jest to wymagane w celu przetwarzania zgodnie z prawem
Unii i prawem krajowym, identyfikatory biometryczne gromadzone na potrzeby personalizacji
dowodów osobistych lub dokumentów pobytowych są przechowywane w wysoce bezpieczny
sposób i wyłącznie do dnia odbioru dokumentu, a w każdym razie nie dłużej niż 90 dni od daty
wydania tego dokumentu. Po upływie tego okresu identyfikatory biometryczne zostają
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natychmiast usunięte lub zniszczone. Zaproponowany w projekcie okres przechowywania
danych biometrycznych członka rodziny niebędącego obywatelem UE jest w ocenie
projektodawcy optymalny i niezbędny w celu prawidłowego przeprowadzenie postępowania w
sprawie wydania karty pobytowej lub karty stałego pobytu. Należy podkreślić, iż dane
biometryczne w postaci odcisków linii papilarnych są pobierane w momencie składania
wniosku o wydanie karty pobytowej lub karty stałego pobytu, w celu zamieszczenia ich na ww.
dokumentach, a następnie weryfikowane przy odbiorze dokumentów. Postepowania
administracyjne w sprawie wydania karty pobytowej lub karty stałego pobytu mogą być
zgodnie z art. 22 ustawy o wjeździe obywateli UE prowadzone maksymalnie 6 miesięcy.
Konieczne jest zatem umożliwienie przechowywania ww. danych w systemie, aż do momentu
spersonalizowania karty pobytowej lub karty stałego pobytu oraz odbioru tych dokumentów,
tak aby nie tracić opisanych wyżej danych oraz nie wzywać członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w celu ponownego pobrania odcisków linii papilarnych w sytuacji
przedłużającego się postępowania administracyjnego. Natomiast w przypadku wydania decyzji
o odmowie zarejestrowania pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub wydania karty
pobytowej lub karty stałego pobytu lub decyzji o odmowie ich wymiany, ww. dane będą
przechowywane we wskazanych wyżej rejestrach do czasu wpisania informacji o wydaniu tych
decyzji do rejestrów, gdy decyzje te stały się prawomocne. Proponowane rozwiązanie jest
wzorowane na stosowanym i sprawdzonym w praktyce rozwiązaniu, które zostało
przewidziane w art. 431 ustawy o cudzoziemcach.
Projekt przewiduje także zmianę w przepisach karnych ustawy o wjeździe obywateli
UE – w art. 81, związaną ze zmianą nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny nie
będącym obywatelami UE. Dodatkowo zmiana ma na celu dostosowanie przepisów karnych
do wprowadzonego wymogu zawiadamia o utracie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu.
W związku ze zmianami ustawy o wjeździe obywateli UE zaproponowanymi w
projekcie ustawy konieczne było dostosowanie do przyjętych w projekcie ustawy rozwiązań
także innych aktów prawnych zawierających regulacje wymagające zmiany lub uzupełnienia
w konsekwencji zmian wprowadzonych w ustawie o wjeździe obywateli UE.
Zmiany w art. 5a, 18 ust. 1 pkt 7, art. 20 ust. 1 pkt 4, art. 47 ust. 3a, art. 101 ust. 3 oraz
art. 106 ust. 4 ww. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz.
1876) zostały zaproponowane w związku z wprowadzeniem w ustawie o wjeździe obywateli
UE instytucji zaświadczenia dla obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE
potwierdzającego istnienie domniemania, że są ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu art. 115
§ 22 Kodeksu karnego. Powyższe wynika z konieczności wdrożenia do polskiego porządku
prawnego art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia
2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony
ofiar. Projektodawca uznał za zasadne wprowadzenie możliwości skorzystania z prawa do
świadczeń z pomocy społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego również przez obywateli UE. Analogiczne
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rozwiązanie już funkcjonuje w stosunku do cudzoziemców, zatem nie ma przeciwskazań, by
objąć ww. prawami także obywateli UE.
W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023) w art. 1 w ust. 3 wprowadzone zostały zmiany mające na
celu objęcie zakresem stosowania tej ustawy cudzoziemców towarzyszących na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu, jako członków rodziny obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o wjeździe obywateli
UE (projektowany art. 1 ust. 3 pkt 4a). W konsekwencji powyższego należało także dokonać
modyfikacji w obrębie art. 1 ust. 4, w celu objęcia ww. kategorii osób zasiłkami i innymi
świadczeniami z tytułu bezrobocia uregulowanymi w ww. ustawie o promocji zatrudnienia
(…).
Proponowane rozwiązanie jest konsekwencją rozszerzenia zakresu podmiotowego
ustawy o wjeździe obywateli UE na członków rodziny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej,
którzy powracają do Polski po skorzystaniu ze swobody przepływu osób w innym państwie
członkowskim UE. Powyższa zmiana stanowi dostosowanie polskiego prawa do wyroku
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-456/12 O i B, w którym Trybunał
wypowiedział się w kwestii sytuacji członków rodziny obywateli UE, którzy po skorzystaniu
ze swobody przepływu osób powracają do swojego kraju pochodzenia. Trybunał wskazał, że
art. 21 ust. 1 TFUE należy interpretować w ten sposób, że w sytuacji, w której obywatel UE
rozwinął lub umocnił życie rodzinne z obywatelem państwa trzeciego przy okazji efektywnego
pobytu ‒ na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 lub art. 16 ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/38/WE oraz w
poszanowaniu określonych w tych przepisach warunków ‒ w państwie członkowskim innym
niż państwo członkowskie jego przynależności państwowej, przepisy tej dyrektywy znajdują
zastosowanie przez analogię także wówczas, gdy wspomniany obywatel UE powraca wraz z
zainteresowanym członkiem swej rodziny do państwa członkowskiego swojego pochodzenia.
Analogiczne uzasadnienie dotyczy zmian wprowadzonych w art. 87 ww. ustawy o
promocji zatrudnienia (…), w którym przewiduje się dodanie w ust. 1 pkt 10a i rozszerzenie w
ten sposób katalogu osób uprawnionych do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, analogicznie jak to jest przewidziane dla członków rodziny
obywateli UE.
W art. 87 ust. 2 pkt 1 wprowadzono podstawy zwolnienia z wymogu posiadania
zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w
związku z okolicznościami, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach lub przebywających na terytorium Polski na podstawie art. 21
projektowanej ustawy. Projekt przewiduje bowiem udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy,
jednorazowo, na okres 5 lat, brytyjskim pracownikom delegowanym do końca okresu
przejściowego na terytorium Polski, nie objętym Umową Wystąpienia, w celu umożliwienia im
kontynuowania zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zmiany celu
pobytu, po zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia, z
perspektywą uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Uprawnienie do wykonywania pracy bez
zezwolenia na pracę umożliwi tym osobom kontynuację pobytu w Polsce na zasadzie
analogicznej do beneficjentów Umowy wystąpienia oraz obywateli UE korzystających ze
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swobody przemieszczania się w Polsce, w zakresie dostępu do polskiego rynku pracy. Z w/w
względów zasadne jest także przyznanie takiego dostępu tym osobom w okresie pobytu
uważanego za legalny, przewidzianego w art. 21 projektu, tj. do końca 2021r., w którym to
okresie mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie
projektowanego art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach. Proponowane rozwiązanie ma
na celu umożliwienie osobom fizycznym ze Zjednoczonego Królestwa kontynuacji
zamieszkiwania oraz wykonywania pracy w Polsce, do czego byli dotychczas uprawnieni jako
obywatele UE, natomiast nie ma na celu przyznania podmiotom mającym siedzibę w Wielkiej
Brytanii, kontynuacji prawa do świadczenia usług na terytorium Polski oraz delegowania w
tym celu pracowników, co wchodzi w zakres negocjowanego porozumienia dotyczącego
przyszłych relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.
Projektowana ustawa wprowadza również zmiany w ustawie z dnia 16 listopada 2006
r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, 1565 i 2023). Zaprojektowane przepisy
przewidują, iż opłacie skarbowej nie będą podlegać: dokonanie czynności urzędowej, wydanie
zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodziny obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o wjeździe obywateli UE oraz obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin. Przepisy przewidują zwolnienie z opłaty
skarbowej za wydanie zaświadczenia potwierdzającego, iż w stosunku do obywatela UE lub
członka rodziny obywatela UE istnieje domniemanie, że są oni ofiarami handlu ludźmi.
Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne do uregulowań z tego zakresu wynikających z ustawy o
cudzoziemcach. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegać będą również zezwolenia na pobyt
czasowy udzielane osobom przebywającym w Polsce z obywatelami Zjednoczonego
Królestwa, co stanowi dostosowanie polskiego prawa do Umowy wystąpienia – projektowany
art. 160 pkt 4-6 ustawy o cudzoziemcach.
W ustawie tej przewiduje się także zwolnienie z opłaty skarbowej za udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy (art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach) oraz zezwolenia
na pobyt stały (art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach) brytyjskim pracownikom
delegowanym do końca okresu przejściowego na terytorium Polski, nie objętym Umową
Wystąpienia. Za zasadne uznano zastosowanie przy udzielaniu w/w zezwoleń pobytowych tych
samych zasad, które przyjęto wobec obywateli brytyjskich będących beneficjentami Umowy
Wystąpienia, oraz które mają zastosowanie wobec obywateli UE korzystających ze swobody
przemieszczania się na terytorium Polski, od których nie pobiera się opłaty skarbowej w
sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium Polski.
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1397, z późn. zm.) dotyczące obowiązku meldunkowego cudzoziemców,
uwzględniają rozszerzenie na mocy projektu definicji członka rodziny, przewidzianej w
ustawie o wjeździe obywateli UE na członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o
którym mowa w projektowanym art. 2 pkt 4 lit. b tej ustawy, wydawanie obywatelom
Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin, będącym beneficjentami Umowy
wystąpienia, zamieszkującym w Polsce, dokumentów pobytowych przewidzianych w
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projektowanym art. 65b w/w ustawy, jak również wynikają z wprowadzanej w ustawie o
wjeździe obywateli UE zmiany nazewnictwa dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz
członkom ich rodzin.
W art. 41 dodano przepis 2a, z którego wynika, że obowiązek meldunkowy, o którym
mowa w ust. 2 stosuje się także do członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o
którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Z kolei w art. 43 dodano przepis – nowy ust. 1a – który stanowi, że obywatel
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust.
1 lit. b Umowy wystąpienia dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważne
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo stałego
pobytu a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej Umowy przedstawia
ważną kartę pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.
Użyte w art. 43 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności pojęcia
„ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej” oraz „ważna karta stałego
pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej” planuje się zastąpić odpowiednio
sformułowaniem „ważna karta pobytowa” oraz „ważna karta stałego pobytu”.
Nowozaprojektowany ust. 3a w art. 43 precyzuje, jakie dokumenty przedstawia
obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w
art. 10 ust. 1 lit. b Umowy wystąpienia dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy.
Projekt ustawy wprowadza zmiany w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach. Zmiana art. 2 polega na dodaniu pkt 3, co oznacza, że przepisy ustawy o
cudzoziemcach nie będą miały zastosowania do członków rodziny obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, którzy zostali wymienieni w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o wjeździe obywateli UE. W art.
2 w dodawanym pkt 4 ustawy o cudzoziemcach proponuje się wyłączenie stosowania ustawy
o cudzoziemcach do obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin będących
beneficjentami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, gdyż uprawnienia
pobytowe tych osób na terytorium Polski będą regulowane bezpośrednio przez Umowę
wystąpienia, jak również przez ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Uprawnienia te będą analogiczne do
tych, jakie dotyczą obywateli UE oraz członków ich rodzin na terytorium Polski. Jednocześnie
przewidziano zastrzeżenie, że ustawa może stanowić inaczej.
W projekcie przewidziano stosowanie wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin będących beneficjentami Umowy wystąpienia przepisów ustawy o
cudzoziemcach mogących mieć zastosowanie do ww. osób, w tym dotyczących wiz dla
członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa, wpisywania zaproszeń do ewidencji
zaproszeń oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną. Ponadto przewidziano
możliwość stosowania wobec tych osób przepisów ustawy o cudzoziemcach dotyczących
udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym
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wysokich kwalifikacji, zezwoleń na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, mobilności krótkoterminowej i długoterminowej
pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego
UE. Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin będący beneficjentami
Umowy wystąpienia na terytorium Polski będą mogli korzystać z uprawnień związanych z
posiadaniem ww. zezwoleń pobytowych w innych państwach członkowskich UE. Status
beneficjenta Umowy wystąpienia dotyczy bowiem danego kraju przyjmującego, a nie
wszystkich państw członkowskich UE.
Projekt ustawy zakłada również zmianę przepisów ustawy o cudzoziemcach w dziale
III Przekraczanie granicy w rozdziale 1 Zasady przekraczania granicy oraz w dziale IV Wizy
w rozdziale 1 Wydawanie wiz, polegającą na uchyleniu art. 29 i art. 81, które regulowały ww.
kwestie. Powyższe przepisy dostosowują polski porządek prawny w zakresie wjazdu oraz
wydawania wiz do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (wielka izba) z
dnia 11 grudnia 2007 r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez
Raad van State – Niderlandy) – Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie przeciwko
R.N.G. Eind (sprawa C-291/05) (Dz. Urz. UE C 51 z 23.02.2008, str. 8). Zgodnie z
obowiązującymi przepisami do wjazdu oraz wydawania wiz dla członka rodziny obywatela
polskiego, który powraca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po okresie zamieszkiwania
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, gdzie był pracownikiem lub pracował na
własny rachunek, stosuje się przepisy art. 10 i art. 11a ustawy o wjeździe obywateli UE.
Projektowane przepisy wprowadzają zmianę polegającą na stosowaniu całej ustawy o wjeździe
obywateli UE do członków rodziny obywateli polskich, którzy powracają po skorzystaniu ze
swobody przepływu osób w innym państwie członkowskim. Z uwagi na powyższe
uregulowania art. 29 i art. 81 ustawy o cudzoziemcach stały się zbędne. Zaproponowano także
zmianę w ustawie o cudzoziemcach w części dotyczącej rejestrów prowadzonych w sprawach
wydalenia obywateli UE oraz członków rodzin niebędących obywatelami UE. Powyższe
wynika ze zmiany organu właściwego do wydawania decyzji w sprawie wydalenia obywatela
UE i członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
W celu dostosowania polskiego prawa do Umowy wystąpienia zaproponowano zmianę
art. 49 ust. 2 pkt 1 określającego katalog osób uprawnionych do wpisania zaproszenia do
ewidencji zaproszeń. Ww. katalog został rozszerzony o obywateli Zjednoczonego Królestwa
oraz członków ich rodzin.
W art. 60 dodano dwa nowe cele wizy: dołączenie do obywatela Zjednoczonego
Królestwa lub przebywania z nim oraz realizacja zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6. Powyższe zmiany wynikają z objęcia zakresem ustawy o wjeździe
obywateli UE obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin oraz dodaniem
nowego art. 168a.
W art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. he przewidziano możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt
czasowy w celu połączenia z rodziną przez członka rodziny obywatela Zjednoczonego
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Królestwa będącego beneficjentem Umowy wystąpienia w Polsce, zamieszkującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu, co
dotyczyć będzie członków rodzin nieobjętych Umową wystąpienia, np. przyszłych małżonków
brytyjskich beneficjentów Umowy wystąpienia w Polsce.
Zmiana w art. 160 pkt 1 ma charakter porządkujący i wynika ze zmiany brzmienia art.
art. 2 pkt 4 ustawy o wjeździe obywateli UE. W projekcie zaproponowano dodanie nowego
pkt 4 po to, by członkowie rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa, którym już wcześniej
udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1 przed zakończeniem
okresu przejściowego, zgodnie art. 126 Umowy wystąpienia albo po jego zakończeniu z uwagi
na prowadzenie życia rodzinnego z obywatelem Zjednoczonego Królestwa, mogli otrzymywać
kolejne zezwolenie na pobyt czasowy.
W analogiczny sposób, poprzez regulację w pkt 5 w art. 160, zapewniono możliwość
legalizacji pobytu cudzoziemców prowadzących życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.), z obywatelem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
wystąpienia, którzy przed zakończeniem okresu przejściowego, o którym mowa w art. 126
Umowy wystąpienia albo po jego zakończeniu w związku z wnioskiem złożonym przed
zakończeniem tego okresu, posiadali zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie art. 160 pkt 3
ustawy o cudzoziemcach.
Za pośrednictwem art. 160 pkt 6 z kolei zostały zrealizowane postanowienia art. 10 ust.
4 Umowy wystąpienia w zakresie ułatwień dotyczących wjazdu i pobytu.
Dodanie art. 168a ma na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 3
ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, którego szczegółowej wykładni dokonał Trybunał
Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-83/11 Rahman. Zgodnie z treścią ww. art. 3 ust. 2
bez uszczerbku dla jakiegokolwiek osobistego prawa do swobodnego przemieszczania się i
pobytu zainteresowanych osób, przyjmujące państwo członkowskie, zgodnie ze swoim
ustawodawstwem krajowym, ułatwia wjazd i pobyt następujących osób:
a) wszelkich innych członków rodziny, bez względu na ich przynależność państwową, którzy
nie są objęci definicją określoną w art. 2 ust. 2, a w kraju, z którego przybyli, pozostają na
utrzymaniu lub są członkami gospodarstwa domowego obywatela Unii, posiadającymi
pierwotne prawo pobytu, lub gdzie istnieją poważne względy zdrowotne ściśle wymagające
osobistej opieki obywatela Unii nad członkiem rodziny,
b) partnera, z którym obywatel Unii pozostaje w stałym, należycie poświadczonym związku.
Przyjmujące państwo członkowskie dokonuje szczegółowej analizy osobistych
okoliczności i uzasadnia każdą odmowę wjazdu lub pobytu wobec tych osób.
Obowiązujące przepisy prawa zapewniają jedynie wdrożenie do polskiego porządku
prawnego postanowień art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE w zakresie umożliwienia pobytu
członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE, brak jest natomiast uregulowań prawnych
przewidujących specjalne traktowanie opisanej wyżej grupy cudzoziemców w zakresie
ułatwiania im dołączenia do obywatela UE oraz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, rozumianego jako skorzystanie z uprawnienia do wjazdu na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowano zatem zmianę polegającą na wprowadzeniu
rozwiązań prawnych wzorowanych na regulacjach dotyczących łączenia rodzin i umożliwienie
złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy członkom rodziny rozszerzonej
obywateli UE przebywającym poza granicami Polski. Wniosek w przedmiotowej sprawie
będzie składać obywatel UE, obywatel Polski lub obywatel Zjednoczonego Królestwa
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu swojego członka rodziny,
jeżeli ten przebywałby poza tym terytorium. Wskazane wyżej osoby byłyby jednocześnie
obligatoryjnym pełnomocnikiem członka rodziny w przedmiotowym postępowaniu
prowadzonym przed wojewodą oraz ewentualnie Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców,
przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej konstrukcji jednej strony postępowania, którą byłby
cudzoziemiec, w imieniu którego wniosek jest składany.
Proponowane rozwiązanie jest zbliżone do rozwiązań przewidzianych w art. 168 ust. 13 ustawy o cudzoziemcach. Konsekwencją powyższej zmiany jest wprowadzenie odrębnej
procedury wydawania karty pobytu członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE, którym
udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, analogicznie jak w art. 229 ust. 4 pkt 1 ustawy o
cudzoziemcach.
Konsekwencją opisanej wyżej zmiany jest zmiana art. 60 ust. 1 ww. ustawy i
wprowadzenie nowego celu wydania wizy, tzn. wizy w celu realizacji zezwolenia na pobyt
czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy o cudzoziemcach, gdyby
zezwolenie miało być udzielone cudzoziemcowi przebywającemu poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Zmiana w art. 169 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach jest konsekwencją dodania w art. 160
nowych pkt 5 i 6, o których mowa wyżej.
W art. 186 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach przewiduje się dodanie pkt 10
przewidującego udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy obywatelom Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, którzy do dnia 31 grudnia 2020r. wykonywali
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownicy delegowani przez pracodawcę
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie ze stanowiskiem Komisji
Europejskiej zajętym w Wytycznych dotyczących Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej Część druga – Prawa obywateli (Dz. Urz. UE C 173 z 20.05.2020, str. 1),
osoby powołujące się wyłącznie na prawa wynikające z art. 56 TFUE (dotyczącego swobody
świadczenia usług wewnątrz Unii) nie są objęte Umową (zob. również wytyczne dotyczące
tytułu III art. 30 ust. 1 lit. e) Umowy). Pracownicy delegowani nie otrzymują na podstawie
Umowy żadnych uprawnień do pozostania w państwie przyjmującym po zakończeniu okresu
przejściowego (punkt 1.2.2. Poza zakresem Umowy, podpunkt 1.2.2.1. Pracownicy
delegowani). Biorąc natomiast pod uwagę, iż obywatele brytyjscy wykonujący na terytorium
Polski pracę jako pracownicy delegowani przez pracodawcę mającego siedzibę w Wielkiej
Brytanii, w innym państwie członkowskim UE, czy też w państwie trzecim, do końca okresu
przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia korzystają z uprawnień pobytowych na
terytorium Polski tak jak obywatele Unii Europejskiej, zasadne jest umożliwienie im
kontynuacji pobytu na terytorium Polski, w tym zmiany celu pobytu, z perspektywą uzyskania
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w przyszłości zezwolenia na pobyt stały, na zasadzie prawa krajowego. Strona brytyjska
zadeklarowała podjęcie jednostronnej decyzji, zgodnie z którą unijni pracownicy delegowani
do Wielkiej Brytanii do końca okresu przejściowego - w tym obywatele polscy - będą mogli
ubiegać się o status imigracyjny uprawniający do pobytu w tym kraju po upływie okresu
przejściowego. Należy natomiast wskazać, iż proponowane rozwiązanie ma na celu
umożliwienie osobom fizycznym ze Zjednoczonego Królestwa kontynuacji zamieszkiwania w
Polsce, do czego byli dotychczas uprawnieni jako obywatele UE, natomiast nie ma na celu
przyznania podmiotom mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii, kontynuacji prawa do
świadczenia usług na terytorium Polski oraz delegowania w tym celu pracowników, co wchodzi
w zakres negocjowanego porozumienia dotyczącego przyszłych relacji pomiędzy Unią
Europejską a Wielką Brytanią. W ust. 4 art. 186 przewiduje się, iż z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy dla brytyjskich pracowników delegowanych będzie można
wystąpić nie później niż do dnia 31 grudnia 2021r.
Zmiana w art. 188 ust. 1 ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczącej wymogów
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8, do których
będzie należeć posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na
jego utrzymaniu.
W art. 190 pkt 4 przewiduje się, iż zezwolenia na pobyt czasowy dla brytyjskich
pracowników delegowanych będzie się udzielać jednorazowo, na okres 5 lat, w celu
umożliwienia uzyskania po 5 latach zamieszkiwania na terytorium Polski zezwolenia na pobyt
stały na podstawie dodawanego projektem pkt 10 w art. 195 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach.
W art. 191 ust. 1 pkt 5 przewiduje się wyłączenie z uregulowanych w art. 100 ustawy
ogólnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, w przypadku
zezwolenia udzielanego brytyjskim pracownikom delegowanym, przesłanek dotyczących
zalegania z uiszczeniem podatków lub niezwrócenia kosztów związanych z wydaniem i
wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Przesłanki te nie mają bowiem
zastosowania w odniesieniu do prawa pobytu obywateli UE zamieszkujących na terytorium
Polski.
W art. 192 ust. 4 przewiduje się natomiast przesłanki cofnięcia zezwolenia na pobyt
czasowy dla brytyjskich pracowników delegowanych, uwzględniające zakres przesłanek
odmowy udzielenia tego zezwolenia.
W art. 195 ust. 1 pkt 10 przewiduje się wprowadzenie nowej przesłanki udzielania
zezwolenia na pobyt stały dla brytyjskich pracowników delegowanych na terytorium Polski do
końca okresu przejściowego, którzy nie są objęci Umową Wystąpienia. Do warunków
udzielenia tego zezwolenia należałoby przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, w tym
na podstawie przewidzianego projektem zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art.
186 ust. 1 pkt 8, posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na
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pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz
posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W
ust. 2a przewiduje się jednocześnie, iż do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o
udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, posiada wymagany dochód, będzie się
stosować przepis art. 114 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, przewidujący wysokość takiego
dochodu. Zgodnie natomiast z ust. 2b wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego
dochodu w przypadku, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10, będzie się uważać za spełniony
również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny
obowiązany do jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Do ustalenia, czy cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, przebywał nieprzerwanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie się stosować przepis art. 47 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin mający
zastosowanie do obywateli UE.
W art. 197 ust. 3a przewiduje się przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt
stały udzielanego na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10, zgodne z ogólnymi przesłankami odmowy
udzielenia zezwolenia na pobyt stały, z wyjątkiem przesłanek dotyczących interesu
Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcia związku małżeńskiego lub jego istnienia w celu obejścia
przepisów określających zasady i warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego,
przesłanek dotyczących zalegania z uiszczeniem podatków lub nie zwrócenia kosztów
związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu.
Przesłanki te nie mają bowiem zastosowania w odniesieniu do prawa stałego pobytu obywateli
UE zamieszkujących na terytorium Polski.
W art. 192 ust. 2 pkt 3 przewiduje się natomiast przesłanki cofnięcia zezwolenia na
pobyt stały dla brytyjskich pracowników delegowanych, uwzględniające zakres przesłanek
odmowy udzielenia tego zezwolenia.
Zmiana w art. 229 ust. 4 lit 1c wynika z wprowadzenia nowych rozwiązań
pozwalających na złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6 ustawy o cudzoziemcach, przez obywatela UE, obywatela Polski lub
obywatela Zjednoczonego Królestwa przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w imieniu swojego członka rodziny, jeżeli ten przebywałby poza tym terytorium. Rozwiązanie
jest wzorowane na rozwiązaniach przewidzianych w przypadku łączenia rodzin.
W art. 236 pkt 1b i 1c przewiduje się odstępstwo od pobierania opłaty za wydanie karty
pobytu, w związku z udzieleniem zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust.
1 pkt 8 oraz w przypadku wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono
zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10. Za zasadne uznano zastosowanie
przy wydawaniu w/w kart pobytu oraz udzielaniu w/w zezwoleń pobytowych przewidzianych
dla brytyjskich pracowników delegowanych do końca okresu przejściowego na terytorium
Polski, nie objętych Umową Wystąpienia, tych samych zasad, które przyjęto wobec obywateli
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brytyjskich będących beneficjentami Umowy Wystąpienia, oraz które mają zastosowanie
wobec obywateli UE korzystających ze swobody przemieszczania się na terytorium Polski, od
których nie pobiera się opłat za wydanie dokumentów pobytowych oraz opłaty skarbowej w
sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium Polski.
W art. 244 ustawy o cudzoziemcach został dodany nowy pkt 19, który przewiduje, iż w
kartach pobytowych wydawanych na podstawie art. 160 pkt 4, 5 lub 6 będzie zamieszczana
adnotacja „Art. 50 TUE, Art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia”.
Dodanie nowego art. 308a w ustawie o cudzoziemcach na ma celu wdrożenie orzeczenia
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-94/18 Chenchooliah. Przepis jest
konsekwencją przyjęcia założenia, że osoba, wobec której mogą mieć zastosowanie środki w
postaci wydalenia, mające swoje umocowanie w art. 15 dyrektywy 2004/38/WE, a która
wcześniej posiadała prawo pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej jako członek rodziny obywatela
UE (względnie członek rodziny obywatela polskiego w szczególnych sytuacjach stosowania
dyrektywy 2004/38/WE per analogiam, lub członek rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, będącego beneficjentem Umowy
wystąpienia), a teraz nie posiada już tego prawa, albowiem utraciła status członka rodziny
przebywającego z tym obywatelem UE (obywatelem polskim, obywatelem Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej) nie podlega przepisom ustawy o wjeździe
obywateli UE , a podlega przepisom ustawy o cudzoziemcach. Aby zatem zachować jeden
reżim w zakresie wydalenia, konieczne jest wyłączenie stosowania wprost przepisów Rozdziału
2 Działu VIII ustawy o cudzoziemcach i odesłanie do Rozdziału 5 ustawy o wjeździe obywateli
UE.
Nowy art. 308b przewiduje analogiczne rozwiązania jak w art. 308a dla członków
rodziny rozszerzonej obywateli Zjednoczonego Królestwa.
Zmiana w art. 429 ust. 1 pkt 2 i 9a ustawy o cudzoziemcach jest konsekwencją przejęcia
przez Straż Graniczną kompetencji wojewodów do wydawania decyzji o wydaleniu obywateli
UE i członków rodziny niebędących obywatelami UE.
Przewidziano również nadanie nowego brzmienia ust. 2 w art. 443, zgodnie z którym
umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen dane członków rodziny obywatela Unii
Europejskiej niebędących obywatelami Unii Europejskiej będą usuwane w przypadku
zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 77a ustawy o wjeździe
obywateli UE, do czasu ustania okoliczności uzasadniających to zawieszenie. Proponowana
zmiana jest konsekwencją wprowadzenia w ustawie o wjeździe obywateli UE instytucji
zaświadczenia dla obywatela UE potwierdzającego istnienie domniemania, że jest ofiarą handlu
ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego.
W projekcie ustawy w art. 7 przyjęto, że zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumenty potwierdzające prawo
stałego pobytu oraz karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydane obywatelom
UE lub członkom rodziny niebędącym obywatelami UE do dnia 1 sierpnia 2021 r. zachowają
ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 3 sierpnia 2026 r.
Powyższe jest zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 rozporządzania Rady (UE) 2019/1157.
Obecnie obowiązujący wzór zaświadczenia o zrejestrowaniu pobytu nie przewiduje daty
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ważności, dlatego zaproponowano, aby obywatele UE posiadający zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu wydane według starego wzoru, mogli w okresie od dnia 2 sierpnia 2021
r. do dnia 3 sierpnia 2026 r, złożyć wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE, według nowego wzoru.
Zgodnie z art. 8 zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, karty pobytu
członka rodziny obywatela UE, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu i karty stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE wydane obywatelom Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
wystąpienia oraz członkom rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy wystąpienia, zachowują
ważność przez okres, na który zostały wydane, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2021
r. Obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie ich rodzin posiadający ww.
dokumenty będą obowiązani do wystąpienia o wydanie nowych dokumentów, o których mowa
w art. 65b ustawy o wjeździe obywateli UE dodawanym w projekcie, w terminie do dnia 31
grudnia 2021 r. Przed wydaniem ww. dokumentów wojewoda będzie zwracał się do
komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Organ prowadzący postępowanie w sprawie wydania nowych dokumentów, o
których mowa w projektowanym art. 65b ustawy zmienianej w art. 1, będzie przekazywał wraz
z wnioskiem, o przekazanie ww. informacji, kopie wniosków, o wydanie nowych dokumentów,
komendantowi oddziału Straży Granicznej, komendantowi wojewódzkiemu Policji i Szefowi
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
W art. 9 zaproponowano, aby obywatelowi Zjednoczonego Królestwa oraz członkowi
jego rodziny, którzy do dnia 31 grudnia 2021 r. złożą wnioski o wydanie nowego zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu, nowej karty pobytowej, nowego dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu, o których mowa w art. 65b ustawy o wjeździe
obywateli UE dodawanym na mocy niniejszego projektu lub wnioski o zarejestrowanie pobytu
lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu, o których mowa we wprowadzanym projektem rozdziale 4a ww. ustawy,
wojewoda będzie wydawał zaświadczenie o złożeniu tego wniosku ważne przez okres 1 roku.
Zaświadczenie o złożeniu wniosku będzie także wydawane obywatelom Zjednoczonego
Królestwa oraz członkom ich rodziny, w przypadku złożenia przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy wniosku o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytu członka
rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE, o których mowa w rozdziale 3 i 4 w/w ustawy w
brzmieniu dotychczasowym, jeśli postępowanie w tych sprawach nie zostanie zakończone
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, tj. do dnia 31 grudnia 2020 r.
W art. 9 ust. 2 przewiduje się możliwość wydania kolejnego zaświadczenia o złożeniu
wniosku, ważnego przez okres 1 roku.
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Przepis art. 9 ust. 3 określa elementy ww. zaświadczenia o złożeniu wniosku.
W art. 9 w ust. 4 przewiduje się, że ww. zaświadczenie wraz z ważnym dokumentem
podróży będzie uprawniało do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności
uzyskania wizy.
W związku z tym, że zaświadczenie ma stanowić rodzaj tymczasowego dokumentu dla
obywatela Zjednoczonego Królestwa i członków jego rodziny, który ułatwia funkcjonowanie
w okresie oczekiwania na wydanie opisanych wyżej dokumentów, projektodawca w art. 9 ust.
5, przewidział obowiązek zwrotu zaświadczenia temu wojewodzie, który je wydał – najpóźniej
w dniu odbioru dokumentów, o które się ubiegał, albo w terminie 14 dni od dnia, w którym
decyzja kończąca postępowanie w inny sposób niż wydanie dokumentu stała się ostateczna, a
w przypadku decyzji Szefa Urzędu - od dnia doręczenia tej decyzji
Na mocy art. 9 ust. 6 i 8 wprowadzono podstawę prawną do unieważnienia ww.
zaświadczenia w sytuacji, gdyby nie doszło do terminowego zwrotu tego dokumentu. Organem
właściwym do unieważnienia zaświadczenia będzie wojewoda, który to zaświadczenie wydał
(ust. 7).
W art. 10 w ust. 1 przewidziano delegację do wydania rozporządzenia określającego
wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku wydawanego w przypadkach, o których mowa w art.
9 ust. 1 i 2 projektu. W ust. 2 przewidziano wytyczne do wydania ww. rozporządzenia.
Projektowane w art. 11-14 regulacje intertemporalne mają na celu stabilizację
stosunków społecznych wynikających z już udzielonych zezwoleń, wiz czy zaproszeń,
dotyczących obywateli Zjednoczonego Królestwa. W związku z powyższym proponuje się
zachowanie ważności zaproszeń, które przed dniem wejścia w życie ustawy zostały wpisane do
ewidencji zaproszeń na wniosek obywateli Zjednoczonego Królestwa, jako obywateli państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, o których mowa w art. 49 ust. 2 pkt 1 ustawy o
cudzoziemcach (art. 11). Ma to przeciwdziałać wystąpieniu przesłanki unieważnienia wpisania
zaproszenia do ewidencji zaproszeń wynikającej z art. 50 ust. 1 pkt 1 tej ustawy.
Ponadto, proponuje się zachowanie ważności wiz, które zostały wydane członkom
rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa, które zostały wydane w związku z zamiarem
dołączenia do tych obywateli jako obywateli państwa członkowskiego Unii Europejskiej (art.
60 ust. 1 pkt 17 ustawy o cudzoziemcach), co ma przeciwdziałać wystąpieniu przesłanki
cofnięcia takich wiz (art. 12).
Proponuje się również zachowanie ważności zezwoleń na pobyt czasowy udzielonych
na podstawie art. 160 pkt 1 i 3 ustawy o cudzoziemcach cudzoziemcom będącym innymi
członkami rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa (jako obywateli państwa
członkowskiego Unii Europejskiej) lub osobami prowadzącymi z nimi życie rodzinne w
rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe ma przeciwdziałać wystąpieniu przesłanki cofnięcia
takich zezwoleń w oparciu o art. 101 pkt 2 ww. ustawy (art. 13).
Przepis art. 14 projektu ma na celu utrzymanie ważności zezwoleń na pobyt stały, które
na podstawie przepisów dotychczasowych zostały udzielone obywatelom Zjednoczonego
Królestwa i dotąd utrzymały ważność. Należy mieć na uwadze, że ustawa o wjeździe obywateli
UE weszła w życie z dniem 26 sierpnia 2006 r. W art. 97 ust. 2 ustawa ta zawiera bardzo szeroką
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normę prawną, z której wynika podstawa do utrzymania w obrocie prawnym zezwoleń
udzielonych dotąd cudzoziemcom posiadającym obecnie status obywateli UE na mocy
przepisów ustaw regulujących wjazd i pobyt cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, tj. ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1992 r. poz. 30, z późn.
zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. poz. 1400, z późn.
zm.), ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1175, z późn. zm.).
Przepis ten stanowi, że w przypadku obywateli UE zachowują ważność zezwolenia na
osiedlenie się na okres, na jaki zostały wydane, o ile ustawy nie stanowią inaczej. W związku
z tym, że zezwolenia na osiedlenie się na podstawie przepisów ww. ustaw były udzielane na
czas nieoznaczony (np. art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach; art.
64 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 29
marca 1963 r. o cudzoziemcach w odniesieniu do zezwoleń na stały pobyt/zamieszkanie/, które
następnie stało się zezwoleniem na osiedlenie się), a każda kolejna z tych ustaw utrzymywała
w obrocie prawnym te zezwolenia na okres, na jaki zostały wydane/udzielone (art. 110 ust. 1
ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, art. 156 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach), czyli na czas nieoznaczony, to jeżeli cudzoziemiec posiadający takie
zezwolenie w chwili wejścia w życie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin był obywatelem UE, zachowywał to
zezwolenie właśnie na czas nieoznaczony, tj. na okres nieograniczony w czasie żadnym
terminem (do momentu cofnięcia albo wygaśnięcia tego zezwolenia w przypadkach
przewidzianych w przepisach prawa albo wyeliminowania go z obrotu prawnego w inny
sposób). W konsekwencji, mając na uwadze to, że z dniem wejścia w życie ustawy o
cudzoziemcach, na mocy jej art. 507 pkt 2, wszystkie zezwolenia na osiedlenie się stały się
zezwoleniami na pobyt stały, przyjąć należy, że cudzoziemcy (obywatele UE), którzy
wywodzą swoje uprawnienie (utrzymanie uprawnienia) z art. 97 ust. 2 ustawy o wjeździe
obywateli UE, posiadają obecnie zezwolenie na pobyt stały. Status wynikający z utrzymania
ważności zezwolenia bezterminowego udzielonego cudzoziemcowi jeszcze w okresie, gdy brak
było szczególnych rozwiązań w zakresie wjazdu i pobytu obywateli Unii i cudzoziemców z
nimi zrównanych, jest w tym przypadku statusem dodatkowym względem statusu
wynikającego z tego, że są oni obywatelami Unii. W związku z powyższym, mając na uwadze
fakt, że w projekcie, jako rozwiązanie docelowe, przewiduje się zrównanie beneficjentów
Umowy wystąpienia z obywatelami UE, projektodawca proponuje dodanie przepisu, który w
dalszym ciągu utrzyma ważność zezwoleń udzielonych tym obywatelom jeszcze przed dniem
wejścia w życie ustawy o wjeździe obywateli UE.
W art. 15 w ust. 1 przewidziano obowiązek zarejestrowania do dnia 31 grudnia 2021 r.
pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa będącego pracownikiem przygranicznym, o
którym mowa w art. 9 lit. b Umowy wystąpienia, który przed dniem 31 grudnia 2020 r.
wykonywał pracę lub prowadził inną działalność zarobkową we własnym imieniu i na własny
rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie podlegał obowiązkowi rejestracji
pobytu, po tym dniu nadal wykonuje pracę lub prowadzi taką działalność na tym terytorium i
jednocześnie na nim nie zamieszkuje. W ust. 2 zaś umożliwiono stosowanie do ww. obowiązku
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rejestracji odpowiednio przepisów art. 65c-art. 65g oraz przepisy wydane na podstawie art. 65h
ustawy o wjeździe obywateli UE.
Ponadto w przepisach przejściowych – w art. 16 ust. 1 – przyjęto zasadę, że do
postępowań administracyjnych, których nie zakończono do dnia wejścia w życie projektowanej
ustawy decyzją ostateczną, a które zostały wszczęte przed tym dniem na podstawie ustaw
zmienianych w niniejszej ustawie, stosuje się przepisy dotychczasowe. Odstępstwa od tej
zasady przewidziano w ust. 2 i 3. Postępowania w sprawie zarejestrowania pobytu, wydania
karty pobytu członka rodziny obywateli UE, dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE prowadzone wobec obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin, wszczęte i niezakończone przed dniem
wejścia niniejszej ustawy będzie się prowadzić jako postępowania, o których mowa w rozdziale
4a ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W postępowaniach tych
będą również wydawane dokumenty przewidziane w art. 65b tej ustawy. Natomiast
postępowania w sprawie wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE, karty pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobyty i karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
prowadzone wobec obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin wszczęte i
niezakończone przed dniem wejścia niniejszej ustawy, jako postępowania o charakterze
technicznym będą umarzane.
W art. 16 ust. 2-5 wskazano, że począwszy od dnia 2 sierpnia 2021 r. zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu, karta pobytowa, dokument potwierdzający prawo stałego pobytu oraz
karta stałego pobytu będą wydawane według nowych zabezpieczonych wzorów, tak aby
uniknąć konieczności ich późniejszej wymiany. Zaś w ust. 6-7 ustalono czym zakończy się
postępowanie, o którym mowa ww. ust. 1, w sprawie zarejestrowania pobytu lub wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu oraz w sprawie wydania lub wymiany dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu ukończone po dniu 1 sierpnia 2021 r.
Art. 17 stanowi podstawę do pobierania odcisków linii papilarnych od członków
rodziny obywateli UE oraz od obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy najpóźniej –
odpowiednio w dniu 2 sierpnia 2021 r. lub w dniu wejścia w życie ustawy – ukończyli 6. rok
życia. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, który najpóźniej w dniu 2 sierpnia
2021 r. ukończył 6. rok życia, wobec którego toczy się postępowanie w sprawie wydania lub
wymiany karty pobytowej, które zakończy się wydaniem lub wymianą karty pobytowej, albo
postępowanie w sprawie wydania lub wymiany karty stałego pobytu, które zakończy się
wydaniem lub wymianą karty stałego pobytu, dokumenty te wydaje się lub wymienia po
pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest fizycznie niemożliwe.
Obywatelowi Zjednoczonego Królestwa oraz członkowi rodzin obywatela Zjednoczonego
Królestwa zaś, który najpóźniej w dniu wejścia w życie ustawy ukończył 6. rok życia i wobec
którego toczy się w tym dniu postępowanie w sprawie zarejestrowania pobytu, wydania karty
pobytu członka rodziny obywatela UE, albo postępowanie w sprawie wydania dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu członka rodziny obywatela
UE, które zakończy się zarejestrowaniem pobytu lub wydaniem karty pobytowej, albo
wydaniem dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
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dokumenty te wydaje się po pobraniu odcisków linii papilarnych, chyba że ich pobranie jest
fizycznie niemożliwe. Ponadto w ust. 3 przewidziano, iż w szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w tym ze względu na stan zdrowia członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa, będzie można odstąpić od wymogu pobrania odcisków linii papilarnych przy
wydawaniu lub wymianie dokumentów wymienionych w tych przepisach, na wzór rozwiązania
wprowadzanego w ustawie o wjeździe obywateli UE.
Art. 18 projektu ustawy określa, że postępowania w sprawie uchylenia wydanych przez
wojewodę lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców decyzji o wydaleniu obywatela UE albo
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, będzie prowadził komendant placówki Straży
Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu
obywatela UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
Projektowany art. 19 stanowi, że w przypadku wykonania decyzji o wydaleniu, wydanej
na podstawie art. 66-68 ustawy o wjeździe obywateli UE w brzmieniu dotychczasowym,
stosuje się art. 74 ust. 4 tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
W art. 20 projektu przewiduje się także uregulowania o charakterze przejściowym,
dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności,
zgodnie z którymi do dnia 31 grudnia 2021 r. obywatele Zjednoczonego Królestwa oraz
członkowie ich rodzin dokonując zameldowania na pobyt stały lub na pobyt czasowy, o którym
mowa w dodawanym niniejszą nowelą art. 43 ust. 1a i 3a tej ustawy, będą mogli przedstawić
dokumenty pobytowe wydane przed upływem okresu przejściowego wynikającego z Umowy
wystąpienia, których ważność upłynie z dniem 31 grudnia 2021 r. Ponadto osoby te dokonując
ww. zameldowania będą mogły przedstawić zaświadczenie o złożeniu wniosku, o którym
mowa w art. 9 ust. 1 i 2 niniejszej ustawy.
W art. 21 projektu przewiduje się, iż pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatela Zjednoczonego Królestwa, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez pracodawcę
zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uważa się za legalny w okresie od dnia
wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r., chyba że ustawa stanowi inaczej. Powyższe
rozwiązanie umożliwi brytyjskim pracownikom delegowanym do końca okresu przejściowego
na terytorium Polski, którzy nie są objęci Umową Wystąpienia, kontynuowanie
zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zmiany celu pobytu, po
zakończeniu okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia oraz wystąpienie
z wnioskiem o udzielenie dedykowanego tym osobom zezwolenia na pobyt czasowy,
wprowadzanego projektem do art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o cudzoziemcach. Proponowane
rozwiązanie ma na celu umożliwienie osobom fizycznym ze Zjednoczonego Królestwa
kontynuacji zamieszkiwania w Polsce, do czego byli dotychczas uprawnieni jako obywatele
UE, natomiast nie ma na celu przyznania podmiotom mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii,
kontynuacji prawa do świadczenia usług na terytorium Polski oraz delegowania w tym celu
pracowników, co wchodzi w zakres negocjowanego porozumienia dotyczącego przyszłych
relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

57

W art. 22 określono jakie informacje dotyczące obywateli Zjednoczonego Królestwa i
członków ich rodzin będą przechowywane w okresie od dnia wejścia w życie ustawy do dnia
wejścia w życie przepisów art. 80 ustawy o wjeździe obywateli UE dotyczących rejestrów,
które będą wchodziły w życie w dniu 2 sierpnia 2021 r. Wprowadzenie powyższego
rozwiązania jest konieczne z uwagi na potrzebę zapewnienia możliwości wydawania ww.
osobom dokumentów według nowych formatów.
W art. 23 projektowanej ustawy zaproponowano przepis o utrzymaniu w mocy
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ….. w sprawie wiz dla
cudzoziemców (Dz. U. …) wydanego na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach,
jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
W tym miejscu należy wskazać, że zmiany wprowadzane ww. ustawą o wjeździe
obywateli UE obejmują m. in. art. 60 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, za pośrednictwem którego
wprowadzono dwa nowe cele wizy: dołączenie do obywatela Zjednoczonego Królestwa lub
przebywania z nim oraz realizacja zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160
pkt 1, 3, 4 lub 6. Powyższe zmiany wynikają z objęcia zakresem ustawy o wjeździe obywateli
UE obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin oraz dodania nowego art. 168a.
Dodanie art. 168a ma z kolei na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 3
ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, którego szczegółowej wykładni dokonał Trybunał
Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-83/11 Rahman. Wprowadzone w art. 60 w ust. 1
ustawy o cudzoziemcach zmiany oznaczają w tym przypadku zmianę pośrednią rozporządzenia
wydawanego na podstawie art. 80. Jakkolwiek niezmienna pozostaje delegacja ustawowa do
wydania niniejszego aktu, to modyfikacji uległ przepis, do którego niniejsze upoważnienie się
odwołuje. Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje bowiem nie tylko w sytuacji
nowelizacji przepisu upoważniającego do jego wydania, lub wytycznych dotyczących jego
treści, lecz także w sytuacji, w której zmiana tego zakresu lub wytycznych następuje
„pośrednio”, czyli w omawianym przypadku na skutek zmiany przepisów merytorycznych
ustawy, do których odsyła przepis upoważniający. W efekcie powyższego należy wydać nowe
rozporządzenie.
W art. 24 projektu zaproponowano uchylenie ustawy z dnia 15 marca 2019 r. o
uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. z
2019 r. poz. 622 i 1495). Jest to ustawa, która m.in. reguluje kwestię praw pobytowych
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich
rodzin w Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdyby Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE
i EURATOM bez zawarcia umowy regulującej warunki tego wystąpienia. Jej wejście w życie
było w całości uzależnione od tego scenariusza. Z uwagi na fakt, iż Zjednoczone Królestwo
wystąpiło z UE i EURATOM na podstawie Umowy wystąpienia, zasadnym jest uchylenie
wskazanej wyżej ustawy.
Wejście w życie projektowanej ustawy proponuje się ustalić, co do zasady, na dzień 1
stycznia 2021 r., a zatem z pierwszym dniem następującym po okresie przejściowym
ustanowionym w art. 126 Umowy wystąpienia. Termin ten, jak wskazywano już wielokrotnie,
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jest nierozerwalnie związany z zakończeniem okresu przejściowego dla obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin. Aby obywatele Zjednoczonego
Królestwa, członkowie ich rodzin oraz inne osoby wywodzące swoje uprawnienia z dyrektywy
2004/38/WE mogli nadal po wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej
legalnie przebywać na terytorium Polski, zmiany w wprowadzane do ustawy o wjeździe
obywateli UE oraz ustawy o cudzoziemcach, które stanowią wykonanie postanowień Umowy
wystąpienia dedykowanych swobodzie przepływu osób, muszą wejść w życie w terminie
wskazanym wyżej. Wyjątkiem, od wskazanej wyżej reguły, będą przepisy dotyczące nowych
zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych,
dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które wejdą w
życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. Taki zabieg pozwoli na dostosowanie systemu
teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego pobytu,
a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE w nowym formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem. Powyższa data jest
zbieżna z datą rozpoczęcia stosowania rozporządzania Rady (UE) 2019/1157.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji,
zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23
grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane przepisy mają na celu:
1) dostosowanie ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), zwanej dalej
„ustawą o wjeździe obywateli UE”, w której wdrożono do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2004/38/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniającą rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającą
dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG
i 93/96/EWG (Dz. Urz. L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46), zwaną dalej
„dyrektywą 2004/38/WE”, do aktualnego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tj. w sprawach: C-378/12
Onuekwere, C-400/12 MG, C-456/12 O i B, C-145/09 Tsakouridis, C-348/09 Infusino, C-244/13 Ogieriakhi, C-325/09 Maria Dias,
C-424/10 Ziółkowski, C-425/10 Szeja, C-507/12, Saint Prix, C-218/14 Kuldp Singh, C-200/02 Zhu i Chen, C-165/14 Rendón
Marín , C-86/12 Alokpa i Moudoulou, C-133/15 Chavez-Vilchez, C-165/16 Toufik Lounes oraz w sprawach połączonych C-316/16
B, C-424/16 Franco Vomero i w sprawie C-94/18 Chenchooliah;
2) pełniejsze dostosowanie polskiego prawa do uregulowań dyrektywy 2004/38/WE w kwestii ograniczenia prawa do swobody
przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa;
3) dostosowanie przepisów polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom
Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67),
zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157”, które wprowadza jednolity format dokumentów wydawanych
obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, którzy korzystają ze swobody przemieszczania się;
4) zmianę nazw dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędących obywatelami UE z „karta pobytu członka
rodziny obywatela UE” na „karta pobytowa” i z „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta stałego pobytu”
w celu dostosowania ich nazw do nazewnictwa, którym posługuje się rozporządzenie Rady (UE) 2019/1157;
5) wprowadzenie rozwiązań prawnych pozwalających na zamieszczanie obrazu linii papilarnych w karcie pobytowej i w karcie
stałego pobytu, zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157;
6) wprowadzenie regulacji przewidujących wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formacie zbliżonym
do karty pobytu;
7) umożliwienie Straży Granicznej przeprowadzania wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE
w przypadku podejrzenia zawarcia fikcyjnego małżeństwa oraz wyłączenie stosownych przepisów Kodeksu postępowania
administracyjnego w przypadku przeprowadzania tego typu działań;
8) zmianę organu właściwego do wydawania decyzji o wydaleniu obywateli UE oraz członków rodziny niebędących obywatelami
UE;
9) uzupełnienie wdrożenia do polskiego porządku prawnego art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia
5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlu ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz. Urz. UE L 101
z 15.04.2011, str. 1) w zakresie dotyczącym obywateli UE i członków ich rodzin;
10) zapewnienie stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową wystąpienia” w zakresie zasad
wjazdu i pobytu obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania tej umowy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie przejściowym, który kończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.;
11) wprowadzenie regulacji prawnych, które pozwalają na przyjęcie nowych formatów dokumentów dla obywateli Zjednoczonego
Królestwa, członków ich rodzin i innych osób, o których mowa w Umowie wystąpienia zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji
z dnia 21 lutego 2020 r. nr C(2020) 1114 w sprawie dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18 ust.
1

1 i 4 oraz art. 26 Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Decyzją wykonawczą nr C(2020) 1114”.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Z uwagi na konieczność dostosowania przepisów ustawy o wjeździe obywateli UE do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE
niezbędna jest zmiana definicji „członka rodziny obywatela UE”, dodanie kolejnej przesłanki zachowania prawa pobytu, zmiana
przepisów rozdziału 4 „Prawo stałego pobytu” oraz rozdziału 5 „Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Projekt przewiduje zmiany w ustawie o wjeździe obywateli UE, które w pełniejszy sposób dostosują polskie prawo do uregulowań
dyrektywy 2004/38/WE, w szczególności w kwestii ograniczenia prawa do swobody przepływu osób z uwagi na zagrożenie dla
bezpieczeństwa oraz nadużycie prawa. Projekt wprowadza instytucję cofnięcia i unieważnienia wizy oraz wprowadza nowe
podstawy odnowy prawa pobytu i prawa stałego pobytu.
W celu dostosowania ustawy o wjeździe obywateli UE do rozporządzania Rady (UE) 2019/1157 konieczna jest zmiana nazw
dokumentów wydawanych członkom rodziny obywateli UE niebędących obywatelami UE. Dodatkowo niezbędne jest stworzenie
uregulowań prawnych umożliwiających zamieszczanie obrazu linii papilarnych w karcie pobytowej i w karcie stałego pobytu.
Konieczne jest wprowadzenie rozwiązań pozwalających na pobieranie odcisków linii papilarnych od członków rodziny obywateli
UE oraz zamieszczanie ich w ww. kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu wydawanych członkom rodziny obywateli UE.
Wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formacie zbliżonym do karty pobytu wymaga zmiany m.in.
przepisów określających zakres danych zamieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz przepisu
upoważniającego do wydania rozporządzenia, które określa wzór ww. zaświadczenia.
Z uwagi na zmianę formatu dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin konieczne jest stworzenie
regulacji prawnych dotyczących zwrotu dokumentów, zgłaszania ich utraty lub uszkodzenia oraz procedury ich anulowania. Projekt
przewiduje również wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego
pobytu adnotacji: „członek rodziny obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20
dyrektywy 2004/38/WE”, zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002.
W celu poprawy jakości prowadzonych postępowań administracyjnych wprowadza się regulacje, które pozwolą Straży Granicznej
na przeprowadzanie wywiadu środowiskowego oraz sprawdzenia w miejscu pobytu obywatela UE w przypadku podejrzenia
zawarcia fikcyjnego małżeństwa. Wyłącza się stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w przypadku
przeprowadzania tego typu sprawdzeń.
Straż Graniczna uzyska kompetencje związane z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE oraz członków rodziny
niebędących obywatelami UE. Stworzono również regulacje prawne dotyczące postępowania w sprawie zatrzymania obywatela
UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub zastosowania wobec niego
aresztu dla cudzoziemców.
W celu wdrożenia art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie
zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar wprowadza się, analogiczne jak w ustawie z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przepisy dotyczące możliwości wydania obywatelowi UE zaświadczenia potwierdzającego, iż
istnieje w stosunku do niego domniemanie, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego. Proponowane
w projekcie rozwiązania mają umożliwić skorzystanie z prawa do świadczeń z pomocy społecznej w formie interwencji
kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego również obywatelom UE i członkom rodziny
obywatela UE.
W celu realizacji przepisów Umowy wystąpienia projekt przewiduje objęcie zakresem ustawy o wjeździe obywateli UE wszystkich
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanych dalej „obywatelami Zjednoczonego
Królestwa”, którzy są wymienieni w art. 10 ust. 1 lit b i d Umowy wystąpienia oraz członków ich rodzin, o których mowa w art. 10
ust. 1 lit. e i f Umowy wystąpienia. Dodano również osobny rozdział regulujący kwestie dokumentów wydawanych obywatelom
Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin, z uwagi na fakt, iż będą one wydawane zgodnie z formatem określonym w Decyzji
wykonawczej nr C(2020) 1114. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów wydawanych
beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje się format określony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002. W zaświadczeniach o
zarejestrowaniu pobytu i dokumentach potwierdzających prawo stałego pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, w
przeciwieństwie do tych samych dokumentów wydawanych obywatelom UE, będą zamieszczane odciski linii papilarnych.
Dodatkowo w wyżej wymienionych dokumentach w miejscu przeznaczonym na wskazanie „rodzaju zezwolenia” będzie wpisane
„Art. 50 TUE”, a na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust. 1 Umowy” lub „art. 18 ust. 4 Umowy”. W art. 2 Decyzji
wykonawczej nr C(2020) 1114 określono, iż dokumenty dla pracowników przygranicznych będących obywatelami Zjednoczonego
Królestwa powinny być wydawane zgodnie ze wzorem przewidzianym dla zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego. W polu „Rodzaj zezwolenia” powinno być wpisane „Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Kwestie wjazdu, pobytu oraz wyjazdu z terytorium państw członkowskich obywateli UE oraz członków ich rodzin są uregulowane
na poziomie unijnym w dyrektywie 2004/38/WE. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej są obowiązane do wdrożenia
do swoich przepisów krajowych uregulowań dyrektywy 2004/38/WE. Podobnie wszystkie państwa członkowskie powinny
respektować wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE. Państwa członkowskie UE są również związane dyrektywą Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu
oraz ochrony ofiar. Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1157 również wiąże w jednakowy sposób wszystkie państwa członkowskie
UE. Analogicznie Umowa wystąpienia będzie musiała być respektowana jednakowo we wszystkich państwach UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
2

obywatele UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

około 9700 osób rocznie

członkowie rodziny
obywateli UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

około 350 osób rocznie

Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców wskazują,
iż rocznie z wnioskami o
zarejestrowanie pobytu
występuje około 9000 obywateli
UE. Liczba składanych
wniosków o zarejestrowanie
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco:
w 2013 r. – 8892, w 2014 r. –
8617, w 2015 r. – 9041, w 2016
r. – 9274, w 2017 r. – 9314, w
2018 r. – 7179, w 2019 r. – 8039
wniosków.
Zgodnie z danymi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców rocznie z
wnioskiem o wydanie
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu obywatela
UE występuje około 700
obywateli UE. Liczba składanych
wniosków o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco: 2013 r. –
703, 2014 r. – 680, 2015 r. - 609,
2017 r. – 670, 2018 r. – 724,
2019 r. - 851 wniosków.
W 2013 r. wydano 9 decyzji o
wydaleniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, w 2014 r. – 14
decyzji, w 2015 r. – 15, w 2016 r.
– 10, w 2017 r. – 9, a w 2018 r.
– 5 decyzji w sprawie wydalenia.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2014:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 162 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 15 osób.
Dane za rok 2015:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 190 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 8 osób.
W roku 2016:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 235 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 10 osób.
W roku 2017:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 232 osób,

Zmiana uregulowań dotyczących
zachowania prawa pobytu w
Rzeczypospolitej Polskiej, zasad
wydawania dokumentów
potwierdzających prawo stałego
pobytu obywatela UE oraz
wydaleń.
Wydawanie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE w zmienionej
formie.

Rozszerzenie katalogu członków
rodziny obywateli UE. Zmiana
uregulowań dotyczących sposobu
sprawdzania, czy związek
małżeński obywatela UE nie
został zawarty tylko w celu
legalizacji pobytu członka
rodziny niebędącego obywatelem
UE. Ponadto zmiana zasad
wydawania karty pobytowej,
karty stałego pobytu oraz
wydalania z terytorium państw
członkowskich.
Wydawanie kart pobytowych
oraz kart stałego pobytu
zawierających obraz linii
papilarnych.
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obywatele Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

ok. 6 900 osób

- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 9 osób.
W roku 2018:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 334 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 19 osób.
W roku 2019:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób
W 2013 r. wydano 9 decyzji o
wydaleniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, w 2014 r. – 14
decyzji, w 2015 r. – 15, w 2016 r.
– 10, w 2017 r. – 9, a w 2018 r. –
5 decyzji w sprawie wydalenia.
Trudno obecnie oszacować jak
wielu członków rodziny
obywateli polskich
powracających po skorzystaniu
ze swobody przepływu osób w
innym państwie członkowskim
będzie chciało skorzystać z
przewidzianych w ustawie
rozwiązań.
Dane statystyczne Urzędu
do Spraw Cudzoziemców
wskazują, iż na dzień 1 stycznia
2020 r. 6271 obywateli
Zjednoczonego Królestwa
posiadało ważne dokumenty
wydane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów ustawy
o wjeździe obywateli UE, tj.
zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub dokumenty
potwierdzające prawo pobytu.
Ponadto w 2019 r. 1030
obywateli Zjednoczonego
Królestwa wystąpiło z
wnioskiem o zarejestrowanie
pobytu oraz 247 z wnioskiem o
wydanie dokumentu
potwierdzającego stały pobytu.
Z informacji uzyskanych z
Głównego Inspektoratu Pracy po
dniu 31 stycznia 2020 r. na
terytorium Polski przebywało 11
pracowników delegowanych
będących obywatelami
Zjednoczonego Królestwa.
Można zatem zakładać,
iż z projektowanych rozwiązań
może skorzystać około 6900

Objęcie zakresem ustawy o
wjeździe obywateli UE
wszystkich obywateli
Zjednoczonego Królestwa,
którzy są wymienieni w art. 10
ust. 1 lit b i d Umowy
wystąpienia oraz członków ich
rodzin, o których mowa w art. 10
ust. 1 lit. e i f Umowy
wystąpienia. Wprowadzenie
odrębnych formatów
dokumentów dla obywateli
Zjednoczonego Królestwa i
członków ich rodzin.
Uregulowanie zasad kontynuacji
pobytu na terytorium Polski
obywateli Zjednoczonego
Królestwa wykonujących na
terytorium Polski pracę jako
pracownicy delegowani przez
pracodawcę mającego siedzibę w
Wielkiej Brytanii, w innym
państwie członkowskim UE, czy
też w państwie trzecim.
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członkowie rodziny
obywateli Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

78 osób

wojewodowie

16 wojewodów

obywateli Zjednoczonego
Królestwa.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2019 wskazują, iż:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 1128
osób posiadało kartę pobytu
członka rodziny obywatela UE
lub kartę stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.
Odsetek obywateli
Zjednoczonego Królestwa wśród
wszystkich obywateli UE
zamieszkujących w Polsce to
około 7,18%. Zakładając, iż
około 7% ogółu członków
rodziny obywateli UE to
członkowie rodziny obywateli
Zjednoczonego Królestwa można
przypuszczać, iż z
proponowanych w projekcie
rozwiązań skorzysta około 78
osób.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z późn. zm.)

Objęcie zakresem ustawy o
wjeździe obywateli UE
wszystkich obywateli
Zjednoczonego Królestwa,
którzy są wymienieni w art. 10
ust. 1 lit b i d Umowy
wystąpienia oraz członków ich
rodzin, o których mowa w art. 10
ust. 1 lit. e i f Umowy
wystąpienia.
Wprowadzenie odrębnych
formatów dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin.

Rozszerzenie katalogu członków
rodziny obywateli UE. Zmiana
uregulowań dotyczących
zachowania prawa pobytu w
Rzeczypospolitej Polskiej przez
obywatela UE, zasad wydawania
dokumentów potwierdzających
prawo stałego pobytu obywatela
UE oraz wydaleń.
Wydawanie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE w zmienionej
formie.
Zmiana uregulowań dotyczących
sposobu sprawdzania, czy
związek małżeński z obywatelem
UE nie został zawarty tylko w
celu legalizacji pobytu obywatela
państwa trzeciego. Ponadto
zmiana zasad wydawania karty
stałego pobytu.
Wydawanie kart pobytowych
oraz kart stałego pobytu
zawierających obraz linii
papilarnych.
Wprowadzenie odrębnych
regulacji prawnych dotyczących
prawa pobytu i prawa stałego
pobytu dla obywateli
Zjednoczonego Królestwa i
członków ich rodzin.
Przejęcie przez Straż Graniczną
kompetencji związanych z
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Szef Urzędu do
Cudzoziemców

Spraw

organy Straży Granicznej

1 organ

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020
r. poz. 35 i 2023)

- 1 Komendant Główny
Straży Granicznej

Ustawa z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 305, z
późn. zm.)

- 9 Komendantów
oddziałów Straży
Granicznej;
- 95 Komendantów
placówek Straży
Granicznej

wydawaniem decyzji w sprawie
wydalania obywateli UE i
członków rodzin niebędących
obywatelami UE.
Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
tego terytorium obywateli UE i
członków ich rodzin oraz
obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków ich
rodzin.
Przeprowadzanie wywiadu
środowiskowego oraz
sprawdzenia w miejscu pobytu
obywatela UE w przypadku
podejrzenia fikcyjnego
małżeństwa. Trudno jest
oszacować jak wiele tego typu
wywiadów Straż Graniczna
będzie przeprowadzać.
Przejęcie od wojewodów
kompetencji związanych z
wydawaniem decyzji w sprawie
wydalenia obywateli UE i
członków rodziny niebędących
obywatelami UE oraz obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin. W 2013 r.
wydano 9 decyzji w sprawie
wydalenia obywateli UE i
członków rodziny niebędących
obywatelami UE, w 2014 r. – 14
decyzji, w 2015 r. – 15, w 2016 r.
– 10, w 2017 r. – 9, a w 2018 r. –
5 decyzji w sprawie wydalenia.
Dodatkowo przed
zarejestrowaniem pobytu
obywatela UE oraz przed
wydaniem karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
stałego pobytu organ
prowadzący postępowanie w ww.
sprawach występuje do
komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta
wojewódzkiego Policji i Szefa
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego z wnioskiem o
przekazanie informacji, czy
wjazd cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jego
pobyt na tym terytorium mogą
stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
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organy Policji

- 1 Komendant Główny
Policji,
- 16 Komendantów
Wojewódzkich Policji,

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.
o Policji (Dz. U. z 2020 poz. 360,
z późn. zm.)

- 1 Komendant
Stołeczny Policji

Szef Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego

1 Agencja

Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.
o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2020 r.
poz. 27)

gminy

2477 gmin (179 przejść
granicznych)

Dane statystyczne Głównego
Urzędu Statystycznego na dzień
1 stycznia 2020 r.
http://eteryt.stat.gov.pl/eteryt/rap
orty/WebRaportZestawienie.aspx

Przed zarejestrowaniem pobytu
obywatela UE oraz przed
wydaniem karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
stałego pobytu organ
prowadzący postępowanie w ww.
sprawach występuje do
komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta
wojewódzkiego Policji i Szefa
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego z wnioskiem o
przekazanie informacji, czy
wjazd cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jego
pobyt na tym terytorium mogą
stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Wnioskowanie o
wydanie decyzji o wydalenia
obywateli UE i członków rodziny
niebędących obywatelami UE
oraz obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków ich
rodzin.
Przed zarejestrowaniem pobytu
obywatela UE oraz przed
wydaniem karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
stałego pobytu organ
prowadzący postępowanie w ww.
sprawach występuje do
komendanta oddziału Straży
Granicznej, komendanta
wojewódzkiego Policji i Szefa
Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego z wnioskiem o
przekazanie informacji, czy
wjazd cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i jego
pobyt na tym terytorium mogą
stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku
publicznego. Wnioskowanie o
wydanie decyzji o wydalenia
obywateli UE i członków rodziny
niebędących obywatelami UE
oraz obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków ich
rodzin.
Zwolnienie z opłaty skarbowej za
wydanie
zaświadczenia
potwierdzającego, iż w stosunku
do obywatela UE lub członka
rodziny obywatela UE istnieje
domniemanie, że są oni ofiarami
handlu ludźmi.
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podmioty
powierzające
cudzoziemcom
wykonywanie pracy

Trudno jest oszacować
liczbę
podmiotów
powierzających
cudzoziemcom
wykonywanie pracy

Zwolnienie
obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin, o których
mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f
Umowy wystąpienia z opłaty
skarbowej za zezwolenia na pobyt
czasowy udzielane osobom
przebywającym w Polsce z
obywatelami
Zjednoczonego
Królestwa, (art. 160 pkt 4-6
ustawy o cudzoziemcach).
Zwolnienie z opłaty skarbowej
członków rodziny obywateli
polskich
powracających
po
skorzystaniu
ze
swobody
przepływu osób.
Zwolnienie
z
obowiązku
posiadania zezwoleń na pracę
członków rodziny obywateli
polskich
powracających
po
skorzystaniu
ze
swobody
przepływu osób. Zwolnienie z
wymogu posiadania zezwolenia
na
pracę
cudzoziemców
posiadających zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone w
związku z okolicznościami, o
których mowa w art. 186 ust. 1 pkt
8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy został
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1651);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Fundacji Refugee.pl;
16) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
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17) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
18) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
19) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
20) Caritas Polska;
21) Fundacji Panoptykon;
22) Fundacji Ocalenie;
23) Fundacji Multiocalenie;
24) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
25) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
26) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
27) Polskiej Organizacji Turystycznej;
28) Polskiej Izbie Turystyki;
29) Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej;
30) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
31) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
32) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
33) Forum Związków Zawodowych;
34) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
35) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
37) Fundacji Republikańskiej;
38) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia
prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt ustawy został zamieszczony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce
„Rządowy Proces Legislacyjny”.
W ramach procedury lobbingowej nie zgłosił się żaden podmiot zainteresowany pracami nad projektem.
Konsultacje publiczne zostały przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych przedmiotowego projektu ustawy.
Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 sierpnia 2020 r. pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy.
Omówienie wyników konsultacji publicznych i opiniowania zostało przedstawione w Raporcie z konsultacji i opiniowania.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

4,61

0, 56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

10,18

budżet państwa
modyfikacja Systemu Pobyt
budżet państwa
koszty dostosowania systemu
Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA
budżet państwa
koszty wyprodukowania 100 000
sztuk blankietów zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE, dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu
budżet państwa – koszt
zakupu zaświadczeń wydawanych
obywatelom Zjednoczonego
Królestwa i członkom ich rodzin
potwierdzających złożenie
wniosku o wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu, karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu, lub złożenia
wniosku o zarejestrowanie pobytu

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

0,20

0,56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

5,77

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08
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lub wydanie karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu
budżet państwa – niezbędne
zmiany w systemie
teleinformatycznym
obsługującym krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazu
w sprawach cudzoziemców w
celu wydawania ww. zaświadczeń

-4,61

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0,23

-

- 0,56

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

- 0,57

- 0,59

- 0,60

- 0,62

- 0,63

- 0,65

- 0,67

- 0,68

- 10, 18

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budżet państwa
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.
Powyższe koszty nie będą wymagały zwiększenia limitów wydatków w ww. części budżetu
państwa.
Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Skutki finansowe oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”. Podstawą szacunku były informacje
przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Kwotę wydatków dla budżetu państwa w kolejnych latach obliczono w oparciu o wskaźnik CPI –
dynamika średnioroczna.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą:
- wprowadzenia w karcie pobytowej i karcie stałego pobytu drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków
linii papilarnych,
- zmiany sposobu personalizacji zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w związku ze
zmianą formy tego dokumentu, który będzie wydawany jako zabezpieczony dokument ze zdjęciem,
- wprowadzenia odrębnego formatu dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków
ich rodzin,
- wydawania obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin zaświadczeń
potwierdzających złożenie wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty
pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, lub złożenia
wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu .
Wprowadzenie opisanych wyżej zmian w ustawie o wjeździe obywateli UE, będzie wymagało
dokonania zmian systemów teleinformatycznych zarówno po stronie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, jak i Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Koszty niezbędnej modyfikacji systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wyniosą ok. 1 000 000 zł brutto.
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oszacowało koszty dostosowania swojego systemu
teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji na ok. 3 100 000 zł brutto.
Koszt zakupu blankietów zaświadczeń wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz
członkom ich rodzin potwierdzających złożenie wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu, lub złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, oraz konieczność
wprowadzenia zmian w systemie teleinformatycznym obsługującym krajowy zbiór rejestrów,
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców w związku z wprowadzeniem instytucji ww.
zaświadczenia wyniosą 310 000 zł. Należy podkreślić, iż na potrzeby niniejszego projektu ustawy
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zostaną wykorzystane blankiety, które zostały zakupione i niewykorzystane w związku z przyjęciem
analogicznych rozwiązań prawnych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw
w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art.
50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622 i 1495).
Wskazane zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.
Zakładając, że zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu, dokumenty potwierdzające prawo stałego pobytu, karty pobytowe oraz karty
stałego pobytu będą wydawane na blankiecie ujednoliconym, w nakładzie do 10.000 sztuk rocznie, to
szacunkowy koszt jednostkowy blankietu wynosi 35,43zł brutto za sztukę, do kosztów blankietu
należy doliczyć koszty jego personalizacji w wysokości 20,90 zł brutto za sztukę. Całkowity koszt
wydania ww. dokumentów na nowym blankiecie wynosi 56,33 zł brutto. Przy założeniu, że nakład
będzie wynosić 10 000 sztuk rocznie koszt wydania ww. dokumentów wyniesie 563 300 zł brutto.
Przejęcie przez Straż Graniczną kompetencji związanych z wydawaniem decyzji w sprawie wydalenia
obywateli UE i członków rodzin niebędących obywatelami UE nie będzie mieć wpływu na wydatki
budżetu państwa. Należy podkreślić, że od dnia 1 maja 2014 r. Straż Graniczna przejęła od
wojewodów kompetencję w zakresie wydawania decyzji w sprawie zobowiązania cudzoziemców do
powrotu. Ponadto rocznie jest wydawanych tylko kilka bądź kilkanaście decyzji orzekających o
wydaleniu obywateli UE lub członków rodzin niebędących obywatelami UE. W 2013 r. wydano 9
decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE i członków rodziny niebędących obywatelami UE,
w 2014 r. – 14 decyzji, w 2015 r. –15, w 2016 r. – 10, w 2017 r. – 9, a w 2018 r. – 5 decyzji w sprawie
wydalenia. Z uwagi na powyższe przejęcie ww. kompetencji nie powinno wiązać się z obciążeniem
dla Straży Granicznej.
Wprowadzenie możliwości skorzystania z prawa do świadczeń z pomocy społecznej w formie
interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego również
przez obywateli UE nie powinno stanowić obciążenia dla budżetu państwa. Proponowane rozwiązanie
już funkcjonuje w stosunku do cudzoziemców. Trudno jest oszacować jak wielu obywateli UE
mogłoby skorzystać z zaproponowanych w tym zakresie w projektowanej ustawie rozwiązań.
Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego.
Projektowane przepisy przewidują zwolnienie z opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej,
wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w
sprawach pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin, do których dotychczas zastosowanie miały przepisy dotyczące obywateli UE
oraz członków ich rodzin. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegać będą również zezwolenia na pobyt
czasowy udzielane osobom przebywającym w Polsce z obywatelami Zjednoczonego Królestwa, co
stanowi dostosowanie polskiego prawa do Umowy wystąpienia – projektowany art. 160 pkt 4-6
ustawy o cudzoziemcach. Należy podkreślić, iż w obecnym stanie prawnym obywatele
Zjednoczonego Królestwa oraz członkowie rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa objęci są
zakresem regulacji dotyczących obywateli UE oraz członków ich rodzin, którzy zgodnie z art. 2 ust.
1 pkt 1 lit. j ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1546, z
późn. zm.) nie ponoszą opłaty skarbowej za dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia
i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie
pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawach pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Projektowane przepisy obejmują tylko obywateli Zjednoczonego
Królestwa oraz członków ich rodzin, którzy są beneficjatami Umowy wystąpienia, czyli osoby, które
skorzystały ze swobody przepływu osób przed dniem 1 stycznia 2021 r. Wprowadzane rozwiązania
prawne nie powodują zatem powstania zwolnień z opłaty skarbowej dla nowej grupy osób.
Przepisy przewidują także zwolnienie z opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia
potwierdzającego, iż w stosunku do obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE istnieje
domniemanie, że są oni ofiarami handlu ludźmi. Zwolnieniu z opłaty skarbowej podlegać będą
również wydanie zaświadczenia i zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo złożenie dokumentu
stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w
sprawach
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej członków rodziny obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o wjeździe obywateli UE. Trudno
jest oszacować ile osób skorzysta z zaprojektowanych przepisów prawa, dlatego też nie można
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stwierdzić czy wprowadzone rozwiązanie prawne będą wpływały na budżety jednostek samorządu
terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

-

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i
przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa
domowe. Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na sytuację ekonomiczną
i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Projektowana ustawa nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie projektowanej ustawy proponuje się ustalić co do zasady na dzień 1 stycznia 2021 r. Wyjątkiem będą przepisy
dotyczące nowych zasad wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, kart pobytowych, dokumentów
potwierdzających prawo stałego pobytu oraz kart stałego pobytu, które wejdą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r. Taki zabieg
pozwoli na dostosowanie systemu teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej i karty stałego
pobytu, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym
formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem. Powyższa data jest zbieżna z datą rozpoczęcia stosowania przepisów
rozporządzania Rady (UE) 2019/1157 (art. 16 rozporządzenia).
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12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Zmiana ustawy o wjeździe obywateli UE ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa
Unii Europejskiej oraz orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości UE. W związku z tym ewaluacja nie powinna dotyczyć
przepisów projektowanej ustawy.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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27 listopada 2020 r.
RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA
PROJEKTU USTAWY O ZMIANIE USTAWY O WJEŹDZIE NA TERYTORIUM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, POBYCIE ORAZ WYJEŹDZIE Z TEGO
TERYTORIUM OBYWATELI PAŃSTW CZŁONKOWSKICH UNII
EUROPEJSKIEJ I CZŁONKÓW ICH RODZIN
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

1. Informacje ogólne
Zgodnie z § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekty założeń
projektów ustaw, projekty ustaw lub projekty rozporządzeń przedstawia się do konsultacji
publicznych, w tym konsultacji z organizacjami społecznymi lub innymi zainteresowanymi
podmiotami albo instytucjami w celu przedstawienia ich stanowiska. Niniejszy dokument
stanowi wypełnienie obowiązku, o którym mowa w § 51 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym
organ wnioskujący sporządza raport z konsultacji obejmujący omówienie wyników
przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania.
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projektowana ustawa została udostępniona
na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dodatkowo projekt został
skierowany do podmiotów, które w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
mogły być nim zainteresowane.
2. Przebieg konsultacji
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku
zasięgnięcia opinii, projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania następującym
podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo
o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. –
Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1651);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r.
o radcach prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r.
o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019 r. poz. 825, z późn. zm.);
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5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu
Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn.
zm.);
7) wojewodom;
8) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
9) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
10) Rzecznikowi Praw Dziecka;
11) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany:
1) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
2) Konfederacji „Lewiatan”;
3)
4)
5)
6)

Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
Stowarzyszeniu Amnesty International;
Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
Stowarzyszeniu „Emigrant”;
Caritas Polska;
Fundacji Panoptykon;
Fundacji Ocalenie;

17)
18)
19)
20)

Fundacji Multiocalenie;
Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji
Społecznej Urzędu m.st. Warszawy;

21) Polskiej Organizacji Turystycznej;
22) Polskiej Izbie Turystyki;
23) Brytyjsko-Polskiej Izbie Handlowej;
24) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
25) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
26) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
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27)
28)
29)
30)
33)

Forum Związków Zawodowych;
Związkowi Rzemiosła Polskiego;
Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
Fundacji Republikańskiej;
Federacji Przedsiębiorców Polskich.

Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego w dniu 28 sierpnia 2020 r.
pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy.
Uwagi i spostrzeżenia przedstawili:
1) Wojewoda Małopolski;
2) Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
3) Ambasada Brytyjska w Warszawie;
4) Brytyjsko-Polska Izba Handlowa;
5) Instytut na Rzecz Państwa Prawa;
6) Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
3. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania
W dniu 12 sierpnia 2020 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (UC51)
został skierowany do konsultacji publicznych i opiniowania z prośbą o przekazanie uwag
w terminie 10 dni od dnia otrzymania pisma informującego o umieszczeniu ww. projektu na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
Część zgłoszonych w toku konsultacji uwag została uwzględniona częściowo,
w przypadku uwag nieuwzględnionych i zapytań projektodawca przedstawia następujące
wyjaśnienia:
Stanowisko projektodawcy odnośnie uwag zgłoszonych pismem nr WN-IV.0521.33.2020
z dnia 18 sierpnia 2020 r. przez Wojewodę Małopolskiego:
Ad. 1. – odnośnie potrzeby doprecyzowania pojęcia „wystarczające środki finansowe” –
zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 2004/38/WE Państwa Członkowskie nie mogą ustanowić
określonej kwoty, którą uznają za „wystarczające środki”, lecz mają obowiązek uwzględnić
osobistą sytuację danej osoby. We wszystkich przypadkach kwota ta nie powinna być wyższa
niż próg, poniżej którego obywatele przyjmującego Państwa Członkowskiego kwalifikują się
do pomocy społecznej, lub – jeżeli to kryterium nie ma zastosowania – wyższa niż minimalna
renta z tytułu zabezpieczenia społecznego wypłacana przez przyjmujące Państwo
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Członkowskie. Uszczegółowienie zatem pojęcia „wystarczające środki finansowe” byłoby
sprzeczne z cytowanym wyżej przepisem dyrektywy.
Ad. 2. – odnośnie określenia konsekwencji naruszenia terminów wskazanych w przepisach
art.33 ust. 1a i 1b i art. 33a – 33b projektu ustawy – uwaga została uwzględniona częściowo
poprzez wprowadzenie zmiany w art. 81 ustawy o wjeździe obywateli UE.
Ad. 3. – odnośnie doprecyzowania, czy spełnienie jednej z przesłanek prawa pobytu musi być
potwierdzone posiadaniem przez okres 5 lat zaświadczenia o zrejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytu członka rodziny obywatela UE w art. 42 i art. 43 projektu ustawy –
w opinii projektodawcy posiadanie ww. dokumentów nie musi być potwierdzone.
Art. 16 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE stanowi, iż obywatele Unii, którzy legalnie zamieszkują
w przyjmującym Państwie Członkowskim przez nieprzerwany okres pięciu lat, mają prawo
stałego pobytu w tym Państwie. Prawo to nie podlega warunkom przewidzianym w rozdziale
III. Zgodnie z art. 16 ust. 4 ww. dyrektywy, po nabyciu prawa stałego pobytu można je utracić
jedynie w wyniku nieobecności w przyjmującym Państwie Członkowskim przez okres
przekraczający dwa kolejne lata. Jak wynika jednoznacznie z zacytowanych wyżej przepisów
nabycie prawa pobytu przez obywatela UE następuje z mocy prawa, z samego faktu legalnego
zamieszkiwania w przyjmującym państwie członkowskim, przez okres 5 lat. Art. 16 ust. 1
dyrektywy posługuje się dla potrzeb nabywania przez obywateli UE oraz członków ich rodzin
prawa stałego pobytu pojęciem „legalnego zamieszkiwania”. Motyw 17 dyrektywy
2004/38/WE wyjaśnia, że prawo stałego pobytu powinno zostać ustanowione dla wszystkich
obywateli Unii i członków ich rodziny, którzy zamieszkiwali w przyjmującym państwie
członkowskim „zgodnie z warunkami ustanowionymi w niniejszej dyrektywie” nieprzerwanie
przez okres pięciu lat, o ile nie zastosowano wobec nich środka wydalenia.
W wyroku w sprawach połączonych Ziółkowski i Szeja C-424/10 i C-425/10 (pkt 46) Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wypowiedział się, że pod pojęciem „legalnego
zamieszkiwania” należy rozumieć zamieszkiwanie zgodnie z art. 7 dyrektywy, który określa
warunki posiadania przez obywatela UE prawa pobytu przez okres przekraczający 3 miesiące.
Podobnie w wyroku C-325/09 w sprawie Dias (pkt 48 oraz pkt 54 i 55) Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że dokumenty potwierdzające prawo pobytu
obywatela UE mają jedynie charakter deklaratoryjny i potwierdzają już istniejące prawo
pobytu. Zatem, aby stwierdzić, czy pobyt obywatela UE jest legalny do celów nabycia prawa
stałego pobytu na podstawie art. 16 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE nie wystarczy samo
posiadanie dokumentu potwierdzającego prawo pobytu, ale także niezbędne jest spełnianie
przesłanek do posiadania tego prawa. Z uwagi na treść wskazanych wyżej orzeczeń nie można
stworzyć regulacji prawnej, która przewidywałaby, że obywatel UE lub członek rodziny
obywatela UE potwierdza posiadanie prawa stałego pobytu posiadaniem przez okres 5 lat
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
Ad. 4. – odnośnie wątpliwości w zakresie zasadności rozróżnienia zawartej w art. 60 ust 3 i art.
65o przesłanki unieważnienia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty
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stałego pobytu po opuszczeniu terytorium RP, należy zauważyć, że wprowadzone w projekcie
ustawy uregulowania prawne dotyczące unieważnienia dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu obywatelowi Zjednoczonego Królestwa lub członkowi
jego rodzimy wynikają z konieczności dostosowania polskiego prawa do Umowy wystąpienia.
Zgodnie z art. 15 ust. 3 Umowy wystąpienia utrata nabytego prawa stałego pobytu może
nastąpić jedynie w wyniku nieobecności w państwie przyjmującym przez okres przekraczający
5 kolejnych lat.
Ad. 5. – odnośnie uwzględnienia sytuacji, gdy istnieje domniemanie posiadania obywatelstwa
polskiego przez obywatela UE, członka jego rodziny, obywatela Zjednoczonego Królestwa
i członka jego rodziny – w ocenie projektodawcy uwaga nie zasługuje na uwzględnienie
ponieważ obywatele polscy znajdują się poza zakresem ustawy o wjeździe obywateli UE.
Ad. 6. – odnośnie wprowadzenia do przepisów ustawy o cudzoziemcach dodatkowej zmiany
polegającej na pozyskiwaniu przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz wojewody,
w celu realizacji zadań określonych w ustawie o cudzoziemcach, informacji o przekroczeniach
granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca z systemu teleinformatycznego Straży
Granicznej – należy wskazać, że powyższa propozycja jest zasadna, jednakże z uwagi na to,
iż zmiana ta wykracza poza zakres regulacji projektowanej ustawy o wjeździe obywateli UE
projektodawca proponuje umieszczenie ww. przepisu w aktualnie nowelizowanej ustawie
o cudzoziemcach.
Stanowisko
projektodawcy
odnośnie
uwag
zgłoszonych
pismem
nr WSOC.V1.6156.90.2020.8 z dnia 24 sierpnia 2020 r. przez Wojewodę KujawskoPomorskiego:
Ad. 1. – odnośnie wyjaśnienia według jakich kryteriów należy badać, czy życie rodzinne
z obywatelem RP, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b, zostało „rozwinięte lub umocnione” –
zdaniem projektodawcy ustanowienie w ustawie kryterium pozwalającego na ocenę, czy życie
rodzinne z obywatelem Polski zostało rozwinięte lub umocnione w innym państwie
członkowskim nie wymaga szczegółowego doprecyzowania ponieważ będzie to przedmiotem
wyjaśnień dotyczących stosowania prawa.
Ad. 2. – odnośnie wątpliwości jak należy stosować przepisy w przypadku odstąpienia od
osobistego stawiennictwa podczas składania wniosku, należy podkreślić, iż intencją
projektodawcy było, aby w pewnych szczególnych sytuacjach wnioskodawca nie musiał
stawiać się osobiście w urzędzie wojewódzkim. Natomiast samo podpisanie wniosku jest
czynnością zastrzeżoną dla samego wnioskodawcy, z wyłączeniem sytuacji czasowej lub
trwałej niezdolności do czynności prawnych.
Ad. 3. – odnośnie pytania, na podstawie jakich kryteriów organ prowadzący postępowanie
o zarejestrowanie pobytu ustala, czy spełniony został warunek posiadania wystarczających
środków finansowych, o którym mowa w art. 16 pkt 2 lub 3 lit. a – należy stwierdzić, że uwaga
ta nie może zostać uwzględniona. Zgodnie z art. 8 ust. 4 dyrektywy 2004/38/WE Państwa
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Członkowskie nie mogą ustanowić określonej kwoty, którą uznają za „wystarczające środki”,
lecz muszą uwzględnić osobistą sytuację danej osoby. We wszystkich przypadkach kwota ta nie
powinna być wyższa niż próg, poniżej którego obywatele przyjmującego Państwa
Członkowskiego kwalifikują się do pomocy społecznej, lub – jeżeli to kryterium nie ma
zastosowania – wyższa niż minimalna renta z tytułu zabezpieczenia społecznego wypłacana
przez przyjmujące Państwo Członkowskie. Uszczegółowienie zatem pojęcia „wystarczające
środki finansowe” byłoby sprzeczne z cytowanym wyżej przepisem dyrektywy.
Stanowisko projektodawcy odnośnie uwag zgłoszonych pismem z dnia 21 sierpnia 2020 r.
przez Ambasadę Brytyjską w Warszawie – projekt ustawy został uzupełniony o rozwiązania
prawne przewidziane dla obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej będących pracownikami delegowanymi.
W związku z uwagą ww. Ambasady dotyczącą objęcia projektowanymi rozwiązaniami
mającymi na celu wdrożenie Umowy wystąpienia również obywateli Zjednoczonego
Królestwa, którzy nie są objęci zakresem tej umowy, jeżeli chodzi o uprawnienia pobytowe,
tj. tych obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy dotąd byli pracownikami delegowanymi
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zaproponowano wprowadzenie do ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach podstaw materialnoprawnych udzielenia zezwolenia na
pobyt czasowy dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, którzy znajdują się w takiej sytuacji
(art. 186 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach) oraz udzielenia zezwolenia na pobyt stały
w dalszej perspektywie, po wcześniejszym uzyskaniu tego rodzaju szczególnego zezwolenia
na pobyt czasowy (art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach). Projektując te rozwiązania
projektodawca inspirował się rozwiązaniami wynikającymi z ustawy z dnia 15 marca 2019 r.
o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(Dz. U. poz. 622), która nie weszła w życie (albowiem jej wejście w życie było uwarunkowanie
wystąpieniem UK z UE i EURATOM bez zawarcia Umowy wystąpienia). W szczególności
ta inspiracja była istotna jeżeli chodzi o długość okresu, na jaki będzie udzielane zezwolenie
na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 10 ustawy o cudzoziemcach, tj. okresu
5 lat. Sięgnięcie po klasyczne rozwiązania dla obywateli państw trzecich (zezwolenie na pobyt
czasowy, zezwolenie na pobyt stały) pozwoli z jednej strony na uniknięcie problemu
rozciągnięcia rozwiązań wprost dedykowanych wykonaniu Umowy wystąpienia
na cudzoziemców, którzy nie pozostają w jej zakresie, jeżeli chodzi o prawa pobytowe. Układ
tych instytucji (wraz z towarzyszącymi im zwolnieniami z opłat skarbowych i opłat za wydanie
kart pobytu) zbliży zaś znacząco status beneficjentów tych rozwiązań do beneficjentów
rozwiązań dedykowanych wykonaniu Umowy wystąpienia, co powinno sprawić, że zasadniczo
postulat strony brytyjskiej (do którego – mając na uwadze przebieg procesu legislacyjnego,
który doprowadził do uchwalenia dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw
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w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której
mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej – należy odnieść się pozytywnie, oczywiście
w zakresie zabezpieczenia praw pobytowych obywateli brytyjskich) zostanie uwzględniony.
Projektodawca proponuje również, aby beneficjenci przyszłych zezwoleń na pobyt czasowy
zostali zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, co umożliwi im dalszą
aktywność na polskim rynku pracy, jak również, aby z wymogu posiadania zezwolenia na pracę
zostali również zwolnieni w okresie następującym bezpośrednio po końcu okresu
przejściowego. Jest to rozwiązanie, które umożliwi im płynne przejście do nowego statusu
pobytowego, bez uszczerbku dla możliwości dalszej aktywności ekonomicznej.
Stanowisko projektodawcy odnośnie zapytań zgłoszonych drogą elektroniczną w dniu
23 sierpnia 2020 r. przez Brytyjsko-Polską Izbę Handlową – należy podkreślić, iż nie mają
one charakteru uwag do projektowanych przepisów prawa, lecz stanowią zapytania dotyczące
praktycznego stosowania projektowanych przepisów prawa.
Stanowisko projektodawcy odnośnie uwag zgłoszonych pismem z dnia 31 sierpnia 2020 r.
przez Instytut na Rzecz Państwa Prawa:
Ad. 1. art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w ocenie projektodawcy uwaga ta nie zasługuje na uwzględnienie. Zaproponowane w projekcie
ustawy brzmienie art. 2 pkt 4 lit. b stanowi pełne dostosowanie polskiego prawa
do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie powracających –
wyrok w sprawie C-456/12 O i B. W opisanym wyżej wyroku jedno z pytań prejudycjalnych
dotyczyło okresu przez jaki musi zamieszkiwać obywatel UE w innym państwie
członkowskim, aby można było go uznać z osobę powracająca do państwa powchodzenia,
po skorzystaniu ze swobody przepływu osób. Odpowiadając na ww. pytanie Trybunał wyraźnie
wskazał, iż pobyt obywatela UE w innym państwie członkowskim musi charakteryzować
się wystarczającą efektywnością, pozwalającą na rozwinięcie lub umocnienie życia rodzinnego
w tym państwie członkowskim. Dodatkowo w orzeczeniu w sprawie C-456/12 O i B Trybunał
(pkt 56) wyraźnie wskazuje, iż o efektywnym pobycie w innym państwie członkowskim
możemy mówić w przypadku pobytu na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 oraz art. 16 dyrektywy
2004/38.
Ad. 2. odnośnie nowego brzmienia art. 2a ust. 1 ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – należy podkreślić, iż do obywateli UE oraz członków ich rodzin
nie mają zastosowania przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE
z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw
trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98). Zgodnie z art. 2 ust. 3 ww. dyrektywy nie ma
ona zastosowania do osób korzystających ze wspólnotowego prawa do swobodnego
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przemieszczania się, określonych w art. 2 ust. 5 kodeksu granicznego Schengen. Dodatkowo
należy podkreślić, iż zakres przesłanek wydalenia obywatela UE oraz członków jego rodziny
jest węższy niż w przypadku obywateli państw trzecich, a samych przypadków orzekania
o wydaleniu obywateli UE oraz członków ich rodzin jest tylko kilka rocznie.
Ad. 3. odnośnie uwagi do art. 10 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – projekt ustawy dokonuje zmian w przepisach ustawy o cudzoziemcach w zakresie
członków rodziny rozszerzonej, o których mowa w art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa zapewniają jedynie wdrożenie do polskiego porządku
prawnego postanowień art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE w zakresie umożliwienia pobytu
członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE. Brak jest natomiast uregulowań prawnych
przewidujących specjalne traktowanie opisanej wyżej grupy cudzoziemców w zakresie
ułatwiania im dołączenia do obywatela UE oraz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, rozumianego jako skorzystanie z uprawnienia do wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowano zatem w ustawie o cudzoziemcach zmianę
polegającą na wprowadzeniu rozwiązań prawnych wzorowanych na regulacjach dotyczących
łączenia rodzin i umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE przebywającym poza granicami Polski. Wniosek
w przedmiotowej sprawie będzie składać obywatel UE, obywatel Polski lub obywatel
Zjednoczonego Królestwa przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu
swojego członka rodziny, jeżeli ten przebywałby poza tym terytorium. Wskazane wyżej osoby
będą jednocześnie obligatoryjnym pełnomocnikiem członka rodziny w przedmiotowym
postępowaniu prowadzonym przed wojewodą oraz ewentualnie Szefem Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej konstrukcji jednej strony
postępowania, którą byłby cudzoziemiec, w imieniu którego wniosek jest składany.
Ad. 4. odnośnie uwag do art. 33 ust. 1b ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – w ocenie projektodawcy nie zasługują one na uwzględnienie. Należy podkreślić,
iż wskazane w projekcie ustawy terminy na złożenie wniosku o wydanie nowego zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz nowej karty pobytowej maja charakter
instrukcyjny. Należy podkreślić, iż w przypadku obywateli UE oraz członków ich rodzin,
prawo ich pobytu wynika nie z faktu posiadania dokumentu, ale z faktu spełniania przesłanek
tego prawa pobytu w Polsce. W wyroku C-325/09 w sprawie Dias (pkt 48 oraz pkt 54 i 55)
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że dokumenty potwierdzające prawo
pobytu obywatela UE mają jedynie charakter deklaratoryjny i potwierdzają już istniejące prawo
pobytu.
Ad. 5. uwagi do art. 78b ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w ocenie projektodawcy nie zasługują na uwzględnienie. Należy podkreślić, iż w obecnie
obowiązujących przepisach prawa funkcjonują analogiczne rozwiązania dotyczące detencji
obywateli UE oraz członków ich rodzin. Obecnie ustawa o wjeździe obywateli UE odsyła do
rozwiązań ustawy o cudzoziemcach, natomiast projekt przewiduje uregulowanie kwestii
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detencji w przepisach ustawy o wjeździe obywateli UE. Należy również podkreślić,
iż wydalenie obywatela UE oraz członka jego rodziny ma miejsce niezwykle rzadko
i najczęściej wynika z zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Ad. 6. uwaga do art. 78e ust. 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
– w ocenie projektodawcy nie zasługuje na uwzględnienie. W obecnie obowiązujących
przepisach prawa funkcjonują analogiczne rozwiązania dotyczące detencji obywateli UE oraz
członków ich rodzin.
Ad. 7. uwagi do art. 73d ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
w ocenie projektodawcy nie zasługują na uwzględnienie. W trakcie kolejnej nowelizacji
przepisów ustawy o wjeździe obywateli UE będzie rozważona kwestia przejęcia przez
Komendanta Głównego Straży Granicznej prowadzenia postępowań odwoławczych od decyzji
orzekających o wydaleniu obywateli UE oraz członków ich rodzin.
Ad. 8. uwagi do art. 78g ust. 1 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz art. 406 ust. 1 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach – należy wskazać, że do obywateli UE
oraz członków ich rodzin nie mają zastosowania przepisy dyrektywy 2008/115/WE.
Ad. 9. Uwagi do art. 168a w związku z art. 160 ustawy o cudzoziemcach odsyłających do
art. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w ocenie
projektodawcy zakres podmiotowy opisanych wyżej przepisów jest czytelny, a pojęcia w nim
użyte są powszechnie stosowane w orzecznictwie i piśmiennictwie.
Stanowisko projektodawcy odnośnie uwag zgłoszonych pismem z dnia 21 września 2020 r.
przez Helsińską Fundację Praw Człowieka:
Ad. Uwagi do art. 65p ust. 1 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
należy podkreślić, iż przepis art. 65p w ust. 1 ustanawia fakultatywną przesłankę wydalenia
obywatela UE, który nie posiada prawa pobytu lub nie zachował tego prawa pobytu zgodnie
z art. 17. Ustęp 1 ww. przepisu obejmuje swym zakresem obywatela UE, w sytuacji kiedy nie
posiada on prawa pobytu zgodnie z art. 18. W opisanym wyżej przepisie przewidziano również
możliwość wydalenia obywatelem UE w przypadku, gdy nie zachował on prawa pobytu
na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 lub na podstawie art. 19a. Na wprowadzenie tego typu rozwiązań
pozwala art. 14 ust. 1–3 dyrektywy 2004/38/WE, zgodnie z którym obywatele Unii
i członkowie ich rodziny posiadają prawo pobytu przewidziane w art. 6 tak długo, dopóki nie
staną się nieracjonalnym obciążeniem dla systemu pomocy społecznej w przyjmującym
Państwie Członkowskim. Obywatele Unii i członkowie ich rodziny posiadają prawo pobytu
przewidziane w art. 7, art. 12 i art. 13 tak długo, dopóki spełniają warunki w nich określone.
W szczególnych przypadkach, kiedy istnieją racjonalne wątpliwości co do spełniania przez
obywatela Unii lub członków jego rodziny warunków określonych w art. 7, art. 12 i art. 13,
Państwa Członkowskie mogą dokonać weryfikacji, czy warunki te są spełnione. Weryfikacja
nie jest przeprowadzana systematycznie. Środek wydalenia nie jest stosowany automatycznie
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w wyniku korzystania przez obywatela Unii lub członków jego rodziny z systemu pomocy
społecznej przyjmującego Państwa Członkowskiego. Zgodnie z zacytowanymi przepisami
dyrektywy obywatel UE ma prawo pobytu dopóki spełnia przesłanki prawa pobytu lub
przesłanki zachowania prawa pobytu. Natomiast w sytuacji zaprzestania przez obywatela UE
spełniania przesłanek prawa pobytu oraz w sytuacji, kiedy okaże się, że będzie on stanowił
nieracjonalne obciążenie dla sytemu pomocy społecznej, goszczące państwo członkowskie ma
prawo orzec o wydaleniu takiego obywatela UE. Należy jednak podkreślić, iż ww. decyzja nie
będzie wydawana na zasadzie obligatoryjnej, lecz na zasadzie uznania organu
administracyjnego, który będzie indywidualnie oceniał okoliczności danej sprawy. Ponadto
decyzji o wydaleniu nie będzie towarzyszył zakaz ponownego wjazdu do Polski.
Ad. Uwagi do art. 68a ust. 4 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
ponownie należy wskazać, iż decyzja o wydaleniu w opisanym wyżej przypadku nie będzie
miała charakteru obligatoryjnego, lecz na zasadzie uznania organu administracyjnego, który
będzie indywidualnie oceniał okoliczności danej sprawy. Dodatkowo decyzji o wydaleniu nie
będzie towarzyszył zakaz ponownego wjazdu do Polski. Należy także podkreślić, iż przepisy
ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w pełni respektują motyw
24 dyrektywy 2004/38/WE i przewiduje trójstopniową ochronę przed wydaleniem w zależności
od okresu pobytu obywatela UE lub członka jego rodziny w Polsce – są to art. 66, art. 67 oraz
art. 68 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto zgodnie z treścią
art. 28 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE państwo członkowskie ma obowiązek badania długości
pobytu danej osoby na jego terytorium, jego/jej wieku, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej
i ekonomicznej, integracji społecznej i kulturalnej w przyjmującym Państwie Członkowskim
oraz stopień jego więzi z krajem pochodzenia tylko w przypadku podejmowania decyzji
o wydaleniu ze względów na ochronę porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego.
Ad. uwagi do art. 78f ust. 3 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
uwaga ta została uwzględniona, ponieważ maksymalny okres pobytu obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców
będzie wynosił 3 miesiące. Zrezygnowano także z możliwości przedłużania ww. pobytu.
Stosowne zmiany zostały wprowadzone do projektu ustawy.
Ad. uwagi do zmiany w art. 2a ust. 1 oraz ust. 2 ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej – należy podkreślić, iż zgodnie z projektowanym art. 66 ust. 1
obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE, którzy nie posiadają
prawa stałego pobytu, może być wydana decyzja o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w przypadku gdy:
1) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego, lub
2) ich pobyt na tym terytorium stanowi zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Dodatkowo, zgodnie z projektowanym art. 67 obywatelowi UE lub członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE, którzy posiadają prawo stałego pobytu, może być wydana
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decyzja o wydaleniu, w przypadku gdy ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ponadto art. 68 ust. 1 projektowanej ustawy stanowi,
iż obywatelowi UE, który posiada prawo stałego pobytu oraz przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10 lat bezpośrednio poprzedzających wydanie decyzji
o wydaleniu, decyzja o wydaleniu może być wydana tylko w przypadku, gdy jego pobyt na tym
terytorium stanowi szczególnie poważne zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo bezpieczeństwa publicznego, w szczególności przez zagrożenie dla pokoju,
ludzkości, niepodległości lub obronności Rzeczypospolitej Polskiej lub ze względu na
działalność terrorystyczną, handel ludźmi, seksualne wykorzystywanie osób, nielegalny handel
narkotykami, nielegalny handel bronią, pranie pieniędzy, korupcję, fałszowanie środków
płatniczych, przestępczość komputerową lub przestępczość zorganizowaną.
Z zacytowanych wyżej przepisów wynika jednoznacznie, iż obywatelowi UE lub
członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE może być wydana decyzja o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w przypadku, gdy ich pobyt na tym terytorium
stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego. Mając zatem na uwadze, iż wydalenie może nastąpić tylko z uwagi
na ochronę szczególnie ważnych interesów państwa, jakim jest bezpieczeństwo państwa,
ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, zasadnym wydaje się możliwość
zastosowania do osób wydalanych z ww. względów środka detencji.
Należy również podkreślić, iż analogiczne rozwiązanie przyjęto w obowiązującej
ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.),
w której tzw. „alternatywne środki do detencji” mogą być stosowane wyłącznie w przypadku
gdy istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu
bez określenia terminu dobrowolnego powrotu i wynika ono z okoliczności, o której mowa
w art. 315 ust. 2 pkt 1 ww. ustawy, lub wydano decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu bez określenia terminu dobrowolnego powrotu i istnieje konieczność zabezpieczenia
jej wykonania, a wydanie tej decyzji wynika z okoliczności, o której mowa w art. 315 ust. 2
pkt 1. Użyte przez ustawodawcę odesłanie do art. 315 ust. 2 pkt 1 oznacza, iż tzw. „alternatywne
środki do detencji” mogą być stosowane wyłącznie w przypadku, gdy „istnieje
prawdopodobieństwo ucieczki cudzoziemca” nie zaś w przypadku, gdy „wymagają tego
względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, o których mowa w art. 315 ust. 2 pkt 2”. W przypadku kiedy pobyt cudzoziemca
może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa nie stosuje się tzw. „alternatywnych
środków do detencji”.
Słusznym wydaje się również wskazać, iż zgodnie z projektowanymi przepisami nie
każdy obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE, któremu wydano decyzję
o wydaleniu będzie obligatoryjnie umieszczony w strzeżonym ośrodku albo areszcie dla
cudzoziemców.
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Projektowane przepisy jasno stanowią, iż obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli istnieje prawdopodobieństwo
wydania decyzji o wydaleniu, w której nie będzie określony termin opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo będzie określony termin krótszy niż 31 dni, lub wydano decyzję
o wydaleniu, w której nie określono terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo określony termin jest krótszy niż 31 dni i istnieje konieczność zabezpieczenia jej
przymusowego wykonania, lub nie opuścili oni terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie określonym w decyzji o wydaleniu.
Ad. uwagi do zmiany w art. 78c ust. 1 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – należy wskazać, iż analogiczne rozwiązania prawne funkcjonują na gruncie już
obowiązującej ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – art. 2a ust. 1.
Proponowana regulacja prawna nie wprowadza zatem żadnych nowych rozwiązań prawnych.
Ad. uwagi dotyczącej usunięcia art. 5 ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej – uwaga nie została uwzględniona. Należy zauważyć, że przepis ten nie jest
przedmiotem obecnych zmian w ustawie, a decyzja o jego usunięciu wykracza poza
merytoryczny zakres zmian przewidzianych w omawianym projekcie.
Przede wszystkim jednak obecnie obowiązująca norma prawna zawarta w art. 5 ustawy
o wjeździe (…) jest dopuszczalna w polskim porządku prawnym, a jej głównym celem jest
ochrona interesów państwa.
Przepisy prawa administracyjnego materialnego przewidują możliwość odstąpienia przez organ
od sporządzenia uzasadnienia decyzji lub ograniczenia uzasadnienia treści decyzji. Podobne
rozwiązanie znajduje się w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (art. 6 ust. 1),
czy ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (art. 11). Regulacje te mają
charakter szczególny względem art. 107 § 3 i § 4 k.p.a., a ponadto stanowią wyjątek, dlatego
też prawodawca nadaje im charakter fakultatywny.
Jednakże, co należy podkreślić, w razie skorzystania przez organ z możliwości do odstąpienia
od uzasadnienia decyzji organ jest zobowiązany do podania podstawy prawnej decyzji oraz
udokumentowania okoliczności, które stały się faktyczną podstawą wydanej przez niego
decyzji.
Jeszcze raz należy podkreślić, że omawiany przepis ma odniesienie do wyjątkowej sytuacji,
którą jest w tym wypadku ochrona interesów państwa.
Niemniej jednak w przypadku kolejnej nowelizacji ww. ustawy projektodawca rozważy
sugestię zgłoszoną przez Helsińską Fundację Praw Człowieka i dokona nie tyle usunięcia
omawianego art. 5 ustawy, ale jego modyfikacji w kierunku, w jakim norma ta została
przewidziana w ustawie o cudzoziemcach, w przywołanym wyżej art. 6 ust. 1, do treści którego
dotychczas nie były zgłaszane żadne wątpliwości natury prawnej.
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4. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia
projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim
Bankiem Centralnym
Projekt ustawy nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej
lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania konsultacji lub
uzgodnienia.
5. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w trybie
przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze wskazaniem
kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku
Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych podmiotów w trybie przepisów o działalności
lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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TABELA ZGODNOŚCI
TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii
i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG,
75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46)

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.
Jedn.
Red.

Treść przepisu UE

Koniecz
ność
wdrożen
ia

Jedn.
Red.

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie uwzględnienia
w projekcie przepisów
wykraczających poza minimalne
wymogi prawa UE

T/N
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1
Cel
1.

Art. 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia:
a) warunki regulujące korzystanie z
prawa swobodnego przemieszczania się
i pobytu na terytorium Państw
Członkowskich przez obywateli Unii i
członków ich rodziny;
b) prawo stałego pobytu na terytorium
Państw Członkowskich dla obywateli
Unii i członków ich rodziny;
c) ograniczenia w prawach określonych
w lit. a) i b) uzasadnione względami
porządku publicznego, bezpieczeństwa
publicznego lub zdrowia publicznego.

T

Art. 1 pkt 1-3,
4 ustawy z
dnia 14 lipca
2006 r.
o wjeździe na
terytorium
Rzeczypospoli
tej
Polskiej,
pobycie oraz
wyjeździe
z
tego
terytorium
obywateli

Art. 1. Ustawa określa zasady i
warunki wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu oraz
wyjazdu z tego terytorium:
1) obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej,
2) obywateli państw członkowskich
Europejskiego
Porozumienia
o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
3)
obywateli
Konfederacji
Szwajcarskiej,
1

państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i
członków ich
rodzin, zwanej
dalej „ustawą o
wjeździe
obywateli UE”

(…)
4) członków rodzin obywateli, o
których mowa w pkt 1-3, którzy do
nich dołączają lub z nimi przebywają

Art. 1 pkt 5
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

5) członków rodziny obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy do
nich dołączają lub z nimi przebywają,
(…)

Art. 2 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
Art. 2 pkt 1 i 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 2. Użyte w ustawie określenia
oznaczają:

Zmiana w art. 1 pkt 5 ustawy o
wjeździe
obywateli
UE
jest
konsekwencją rozszerzenia definicji
członka rodziny zaproponowanej w
art. 2 pkt 4 lit b przedmiotowego
projektu

Art. 2
Definicje
2.

Art. 2

Do celów niniejszej dyrektywy:

T

1) "obywatel Unii" oznacza każdą
osobę mającą obywatelstwo Państwa
Członkowskiego;

T

2) "członek rodziny" oznacza:
a) współmałżonka;
b) partnera, z którym obywatel Unii
zawarł
zarejestrowany
związek
partnerski,
na
podstawie
ustawodawstwa
danego
Państwa

Art. 2 pkt 4 lit.
a i b ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym

1) obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej,
2) obywateli państw członkowskich
Europejskiego
Porozumienia
o
Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym,
4)
członek rodziny:
a)
w przypadku członka rodziny
obywatela UE, o którym mowa w pkt 3
lit. a–c – cudzoziemca będącego lub
niebędącego obywatelem UE:
–
małżonka obywatela UE,

W art. 2 w pkt 4 lit. a i b
zaproponowano zmianę zakresu
podmiotowego ustawy o wjeździe
obywateli UE poprzez zmianę
definicji „członka rodziny” w celu

2

Członkowskiego, jeżeli ustawodawstwo
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego uznaje równoważność
między zarejestrowanym związkiem
partnerskim a małżeństwem, oraz
zgodnie z warunkami ustanowionymi w
odpowiednim
ustawodawstwie
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego;
c) bezpośrednich zstępnych, którzy nie
ukończyli dwudziestego pierwszego
roku życia lub pozostają na utrzymaniu,
oraz tych współmałżonka lub partnera,
jak zdefiniowano w lit. b);
d)
bezpośrednich
wstępnych
pozostających na utrzymaniu oraz tych
współmałżonka lub partnera, jak
zdefiniowano w lit. b);

przedmiotowy
m projektem

–
bezpośredniego
zstępnego
obywatela UE lub jego małżonka, w
wieku do 21 lat lub pozostającego na
utrzymaniu obywatela UE lub jego
małżonka,
–
bezpośredniego
wstępnego
obywatela UE lub jego małżonka,
pozostającego
na
utrzymaniu
obywatela UE lub jego małżonka,
–
bezpośredniego
wstępnego
małoletniego
obywatela
UE,
sprawującego wyłączną opiekę nad tym
małoletnim obywatelem UE i na
którego utrzymaniu ten małoletni
obywatel UE pozostaje,
b)
w przypadku członka rodziny
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej –
cudzoziemca niebędącego obywatelem
UE:
–
małżonka
obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku
spełnienia
łącznie
następujących
warunków:
––
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej
bezpośrednio
przed
przyjazdem
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub
prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
––
związek
małżeński
z
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej

uzupełnienia wdrożenia dyrektywy
2004/38/WE oraz dostosowania jej do
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawach C456/12 O i B, C-200/02 Zhu i Chen, C165/14 Rendón Marín , C-86/12
Alokpa i Moudoulou, C-133/15
Chavez-Vilchez oraz C-165/16 Toufik
Lounes.

3

został zawarty przed pobytem w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej lub w
trakcie pobytu w tym państwie,
––
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej zamierza ponownie zamieszkać
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na stałe,
–
małżonka
obywatela
Rzeczypospolitej
Polskiej
posiadającego
poprzednio
obywatelstwo
innego
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej lub Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
–
bezpośredniego
zstępnego
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
lub jego małżonka, w wieku do 21 lat
lub pozostającego na utrzymaniu
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
lub jego małżonka, w przypadku
spełnienia
łącznie
następujących
warunków:
––
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej
bezpośrednio
przed
przyjazdem
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub
4

prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
––
życie rodzinne z obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
zostało
rozwinięte lub umocnione przed
pobytem
w
innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej lub w trakcie pobytu w tym
państwie,
––
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej zamierza ponownie zamieszkać
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na stałe,
–
bezpośredniego
wstępnego
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
lub jego małżonka, pozostającego na
utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego małżonka, w
przypadku
spełnienia
łącznie
następujących warunków:
––
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej
bezpośrednio
przed
przyjazdem
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub
prawo stałego pobytu w innym państwie
5

członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
––
życie rodzinne z obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
zostało
rozwinięte lub umocnione przed
pobytem
w
innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej lub w trakcie pobytu w tym
państwie,
––
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej zamierza ponownie zamieszkać
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na stałe,
–
bezpośredniego
wstępnego
małoletniego
obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
spełnienia
łącznie
następujących
warunków:
––
małoletni
obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio
przed przyjazdem na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiadał
prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub
prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
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(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej,
––
małoletni
obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej zamierza
ponownie zamieszkać na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na stałe,
––
bezpośredni wstępny sprawuje
wyłączną opiekę nad tym małoletnim
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
––
małoletni
obywatel
Rzeczypospolitej Polskiej pozostaje na
utrzymaniu bezpośredniego wstępnego,

3.

Art. 3

3)
"przyjmujące
Państwo
Członkowskie"
oznacza
Państwo
Członkowskie, do którego przybywa
obywatel Unii w celu skorzystania z
jego/jej prawa do swobodnego
przemieszczania się i pobytu.
1. Niniejszą dyrektywę stosuje się w
odniesieniu do wszystkich obywateli
Unii, którzy przemieszczają się do
innego Państwa Członkowskiego lub
przebywają w innym Państwie
Członkowskim
niż
Państwo
Członkowskie, którego są obywatelami,
oraz do członków ich rodziny, jak
zdefiniowano w art. 2 ust. 2, którzy im
towarzyszą lub do nich dołączają.

2. Bez uszczerbku dla jakiegokolwiek
osobistego prawa do swobodnego
przemieszczania
się
i
pobytu
zainteresowanych osób, przyjmujące
Państwo Członkowskie, zgodnie ze
swoim ustawodawstwem krajowym,

Nie
wymaga
polskiego prawa.

N

transpozycji

do

T

Art. 1 w zw. z
art. 2 pkt 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE i
pkt 4 lit. a i b w
brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 1 – jak w pkt 1
Art. 2 pkt 3 – jak w pkt 2
Art. 2 pkt 4 lit a i b – jak w pkt 2

uzasadnienie w pkt 1 i 2

T

Art. 60 ust. 1
pkt 24b
Art.
168a
ustawy
o
cudzoziemcac
h w brzmieniu

Art. 60. 1. Wizę Schengen lub wizę
krajową wydaje się w celu:
(…)
24b) realizacji zezwolenia na pobyt
czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt
1, 3, 4 lub 6.

Projekt ustawy dokonuje zmian w
przepisach ustawy o cudzoziemcach w
zakresie
członków
rodziny
rozszerzonej, o których mowa w art. 3
ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE.
Obecnie obowiązujące przepisy prawa
7

ułatwia wjazd i pobyt następujących
osób:
a) wszelkich innych członków rodziny,
bez względu na ich przynależność
państwową, którzy nie są objęci
definicją określoną w art. 2 ust. 2, a w
kraju, z którego przybyli, pozostają na
utrzymaniu
lub
są
członkami
gospodarstwa domowego obywatela
Unii, posiadającymi pierwotne prawo
pobytu, lub gdzie istnieją poważne
względy zdrowotne ściśle wymagające
osobistej opieki obywatela Unii nad
członkiem rodziny;
b) partnera, z którym obywatel Unii
pozostaje
w
stałym,
należycie
poświadczonym związku.

nadanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 168a. 1. Wniosek o udzielenie
cudzoziemcowi przebywającemu poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej
zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6, składa
obywatel polski, obywatel innego
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego
Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
obywatel
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia,
zamieszkujący
na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
do którego cudzoziemiec przybywa.
2. Złożenie przez osobę, o której mowa
w ust. 1 zamieszkującą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt
1, 3, 4 lub 6, w imieniu cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub jego
przedstawiciela ustawowego, chyba że
wnioskodawca
jest
jego
przedstawicielem ustawowym.
3. Wyrażenie zgody, o której mowa w
ust. 2, jest równoznaczne z udzieleniem
obywatelowi polskiemu, obywatelowi
innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego
Stowarzyszenia
Wolnego Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
obywatelowi

zapewniają jedynie wdrożenie do
polskiego
porządku
prawnego
postanowień art. 3 ust. 2 dyrektywy
2004/38/WE w zakresie umożliwienia
pobytu
członkom
rodziny
rozszerzonej obywateli UE, brak jest
natomiast uregulowań prawnych
przewidujących specjalne traktowanie
opisanej wyżej grupy cudzoziemców
w zakresie ułatwiania im dołączenia
do obywatela UE oraz wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
rozumianego jako skorzystanie z
uprawnienia do wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zaproponowano zatem w ustawie o
cudzoziemcach zmianę polegającą na
wprowadzeniu rozwiązań prawnych
wzorowanych
na
regulacjach
dotyczących łączenia rodzin i
umożliwienie złożenia wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy
członkom
rodziny
rozszerzonej
obywateli
UE
przebywającym
poza
granicami
Polski. Wniosek w przedmiotowej
sprawie będzie składać obywatel UE,
obywatel Polski lub obywatel
Zjednoczonego
Królestwa
przebywający
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu
swojego członka rodziny, jeżeli ten
przebywałby poza tym terytorium.
Wskazane wyżej
osoby będą
jednocześnie
obligatoryjnym
pełnomocnikiem członka rodziny w
przedmiotowym
postępowaniu
prowadzonym przed wojewodą oraz
ewentualnie Szefem Urzędu do Spraw
8

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia zamieszkującemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pełnomocnictwa do działania w imieniu
cudzoziemca w danym postępowaniu.

4.

Art. 4

Przyjmujące Państwo Członkowskie
dokonuje
szczegółowej
analizy
osobistych okoliczności i uzasadnia
każdą odmowę wjazdu lub pobytu
wobec tych osób.
Artykuł 4
Prawo wyjazdu
1. Bez uszczerbku dla przepisów
dotyczących dokumentów podróży,
mających zastosowanie do krajowych
kontroli
granicznych,
wszyscy
obywatele Unii posiadający ważny
dowód tożsamości lub paszport oraz
członkowie ich rodziny, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw
Członkowskich, lecz posiadają ważny
paszport, mają prawo do opuszczenia
terytorium Państwa Członkowskiego, w
celu odbycia podróży do innego
Państwa Członkowskiego.

T

Art. 14 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Cudzoziemców, przy jednoczesnym
zachowaniu ogólnej konstrukcji jednej
strony postępowania, którą byłby
cudzoziemiec, w imieniu którego
wniosek jest składany.
Dodatkowo
w
projekcie
zaproponowano zmianę art. 60 ust. 1
ustawy o cudzoziemcach, w celu
wprowadzenia nowego celu wizy
pozwalającego

Art. 14. 1. Obywatel UE może
wyjechać
z
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
ważnego dokumentu podróży lub
innego
ważnego
dokumentu
potwierdzającego jego tożsamość i
obywatelstwo.
2.
Członek rodziny niebędący
obywatelem UE może wyjechać z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie ważnego dokumentu
podróży.
3.
W przypadku nieposiadania
dokumentu,
o
którym
mowa
odpowiednio w ust. 1 lub 2, obywatel
UE lub członek rodziny niebędący
obywatelem UE może wyjechać z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli udowodni w inny, niebudzący
wątpliwości sposób, że jest uprawniony
do korzystania ze swobody przepływu
osób.
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2. W stosunku do osób, do których
stosuje się ust. 1, nie nakłada się
obowiązku
posiadania
wiz
wyjazdowych lub równoważnych
formalności.
3. Państwa Członkowskie, działając
zgodnie ze swoimi przepisami, wydają i
odnawiają swoim obywatelom dowód
tożsamości
i
paszport,
potwierdzających ich przynależność
państwową.

T

Art. 14 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

Art. 3, Art. 4 i
Art. 43 ustawy
z dnia 13 lipca
2006 r. o
dokumentach
paszportowyc
h

Art. 3. Każdy obywatel polski ma
prawo do otrzymania paszportu.
Pozbawienie lub ograniczenie tego
prawa może nastąpić wyłącznie w
przypadkach
przewidzianych
w
ustawie.
Art.
4. Dokument
paszportowy
uprawnia do przekraczania granicy i
pobytu za granicą oraz poświadcza
obywatelstwo polskie,
a
także
tożsamość osoby w nim wskazanej w
zakresie danych, jakie ten dokument
zawiera.
Art. 43. 1. Paszporty i paszporty
tymczasowe
w
Rzeczypospolitej
Polskiej wydaje i odmawia ich wydania
wojewoda, do którego wpłynął wniosek
o wydanie dokumentu paszportowego,
a za granicą - konsul.
2. Paszporty i paszporty tymczasowe w
Rzeczypospolitej Polskiej unieważnia
wojewoda właściwy ze względu na
miejsce zameldowania na pobyt stały
lub czasowy osoby posiadającej
dokument paszportowy, a w razie braku
takiego miejsca - według ostatniego
miejsca zameldowania na pobyt stały
lub czasowy tej osoby, a za granicą konsul.
3. Osobom zamieszkującym w
Rzeczypospolitej Polskiej, wobec
których nie można ustalić właściwości
miejscowej, o której mowa w ust. 2,
10

paszporty i paszporty tymczasowe
unieważnia organ paszportowy, który
jako ostatni wydał obywatelowi
dokument paszportowy.
Art. 34 pkt 1
ustawy
z dnia 25
czerwca 2015
r.
Prawo
konsularne

Art. 34. Konsul na podstawie
odrębnych przepisów:
1) wydaje paszporty i paszporty
tymczasowe, unieważnia je oraz
odmawia ich wydania;

Art.
4-8
ustawy z dnia
6 sierpnia 2010
r.
o dowodach
osobistych

Art. 4. 1. Dowód osobisty jest
dokumentem
stwierdzającym
tożsamość i obywatelstwo polskie
osoby na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
oraz
innych
państw
członkowskich Unii Europejskiej,
państw
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego nienależących do Unii
Europejskiej oraz państw niebędących
stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, których
obywatele mogą korzystać ze swobody
przepływu osób na podstawie umów
zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi oraz na podstawie
jednostronnych decyzji innych państw,
uznających
ten
dokument
za
wystarczający do przekraczania ich
granic.
2. Dowód osobisty uprawnia do
przekraczania granic państw, o których
mowa w ust. 1.
Art. 5. 1. Prawo do posiadania dowodu
osobistego
przysługuje
każdemu
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4. Paszport jest ważny co najmniej na
wszystkie Państwa Członkowskie i
kraje, przez które posiadacz musi
przejechać,
podróżując
między
Państwami Członkowskimi. Jeżeli
prawo Państwa Członkowskiego nie
przewiduje wydawania dowodów
tożsamości, okres ważności każdego
paszportu, przy jego wydawaniu lub
odnowieniu, nie powinien być krótszy
niż pięć lat.

Art. 4 ustawy z
dnia 13 lipca
2006
r. o
dokumentach
paszportowyc
h
art. 34 pkt 1
ustawy
z dnia 25
czerwca 2015

obywatelowi
Rzeczypospolitej
Polskiej.
2.
Pełnoletni
obywatel
Rzeczypospolitej
Polskiej
zamieszkujący na jej terytorium jest
obowiązany posiadać dowód osobisty.
Art. 6. 1. Dowód osobisty wydaje się
obywatelowi
Rzeczypospolitej
Polskiej.
2. Obywatel Rzeczypospolitej Polskiej
może posiadać jeden ważny dowód
osobisty.
3. Dowód osobisty nie zawiera danych
osób trzecich.
Art. 7. 1. Dowód osobisty wydany
osobie, która nie ukończyła 5 roku
życia, jest ważny przez okres 5 lat od
daty wydania dowodu osobistego.
2. Dowód osobisty wydany osobie,
która ukończyła 5 rok życia, jest ważny
przez okres 10 lat od daty wydania
dowodu osobistego.
Art. 8. 1. Dowody osobiste wydają
organy gmin.
2. Zadania określone w niniejszej
ustawie, realizowane przez organy
gmin, są zadaniami zleconymi z
zakresu administracji rządowej.
Jw.
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r.
Prawo
konsularne
5.

Art. 5

1. Bez uszczerbku dla przepisów
dotyczących dokumentów podróży,
mających zastosowanie do krajowych
kontroli
granicznych,
Państwa
Członkowskie przyznają obywatelom
Unii prawo wjazdu na ich terytorium z
ważnym dokumentem tożsamości lub
paszportem oraz przyznają prawo
wjazdu na ich terytorium członkom
rodziny, którzy nie są obywatelami
jednego z Państw Członkowskich, z
ważnym paszportem.
W stosunku do obywateli Unii nie
nakłada się obowiązku posiadania wiz
wjazdowych
lub
równoważnych
formalności.
2. Członkowie rodziny, którzy nie są
obywatelami Państwa Członkowskiego,
są jedynie zobowiązani posiadać wizę
wjazdową zgodnie z rozporządzeniem
(WE) nr 539/2001 lub, w określonym
przypadku, prawem krajowym. Do
celów niniejszej dyrektywy, posiadanie
ważnej karty pobytowej, określonej w
art. 10, zwalnia takich członków
rodziny z wymogu posiadania wizy.

Art. 9 ust. 1 i 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 9 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
Art. 9 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
i Art. 9 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 9. 1. Obywatel UE może wjechać
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie ważnego dokumentu
podróży
lub
innego
ważnego
dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość i obywatelstwo.
2.
Członek
rodziny
niebędący
obywatelem UE może wjechać na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie
ważnego
dokumentu
podróży oraz wizy, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
jw.

Art. 9. 2. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE może wjechać na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie
ważnego
dokumentu
podróży oraz wizy, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
3. Obowiązek posiadania wizy, o
którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1)
obywatela państwa, wobec
którego stosuje się częściowe lub
całkowite
zniesienie
obowiązku
wizowego, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r.
wymieniającym
państwa
trzecie,
których obywatele muszą posiadać wizy
podczas
przekraczania
granic
zewnętrznych,
oraz te,
których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu
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(Dz. Urz. UE L 303 z 28.11.2018, str.
39);
2)
członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, posiadającego wydany
przez inne państwo członkowskie UE,
państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronę umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederację
Szwajcarską
lub
Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej
ważny
dokument
odpowiadający karcie pobytowej, o
której mowa w art. 30 lub art. 65b ust. 2
pkt 1 lub karcie stałego pobytu, o której
mowa art. 54 lub art. 65b ust. 2 pkt 2,
lub ważną kartę pobytu, o której mowa
w art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
art. 30 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 18
przedmiotowe
go projektu

Art. 30. 1. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE jest obowiązany
posiadać kartę pobytową, która
potwierdza jego prawo do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
uprawnia wraz z ważnym dokumentem
podróży
do
wielokrotnego
przekraczania granicy bez wizy.

art. 54 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 41

Art. 54. Członek rodziny obywatela UE
jest obowiązany posiadać kartę stałego
pobytu, która potwierdza jego prawo do
stałego
pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
oraz
uprawnia wraz z ważnym dokumentem
podróży
do
wielokrotnego
przekraczania granicy bez wizy.
14

przedmiotowe
go projektu
Państwa Członkowskie przyznają takim
osobom wszelkie ułatwienia w
uzyskaniu niezbędnych wiz. Wizy takie
są wydawane nieodpłatnie, tak szybko
jak to jest możliwe, oraz na podstawie
procedury przyśpieszonej.

3. Przyjmujące Państwo Członkowskie
nie powinno wstawiać pieczęci
wjazdowej
lub
wyjazdowej
w
paszporcie członków rodziny, którzy
nie są obywatelami jednego z Państw

N

Art. 10 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 10. 3. Wizę wydaje lub odmawia
jej wydania konsul lub komendant
placówki
Straży
Granicznej
niezwłocznie po złożeniu wniosku,
zapewniając
członkowi
rodziny
wszelkie dopuszczalne przez przepisy
prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.

załącznik do
ustawy z dnia
16 listopada
2006 r. o
opłacie
skarbowej w
części III
kolumna 4 ust.
6

- w zakresie dotyczącym odstąpienia od
pobierania opłat
1) wiza dla członka rodziny obywatela
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej, który
do niego dołącza lub z nim przebywa

Art. 113 ust. 1
ustawy z dnia z
dnia
25
czerwca 2015
r.
Prawo
konsularne

Art. 113. 1. Nie pobiera się opłaty
konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie
wniosku o wydanie wizy od członka
rodziny obywatela Unii Europejskiej w
rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt
3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. z 2019 r. poz. 293).
Zgodnie z art. 11 ust. 2.
Rozporządzenia
Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/399
z dnia 9 marca 2016 r.
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Członkowskich, pod warunkiem że
okażą kartę pobytową przewidzianą w
art. 10.

4. Jeżeli obywatel Unii lub członek
rodziny, który nie jest obywatelem
jednego z Państw Członkowskich, nie
posiada niezbędnych dokumentów
podróży lub, jeżeli jest to wymagane,
niezbędnych wiz, dane Państwo
Członkowskie, przed odesłaniem ich z
powrotem, zapewnia takim osobom
wszelkie
racjonalne
możliwości
uzyskania niezbędnych dokumentów
lub przekazania ich w racjonalnym
okresie czasu, albo potwierdzenia lub
udowodnienia w inny sposób, że są
objęci
prawem
swobodnego
przemieszczania się i pobytu.
5. Państwo Członkowskie może
wymagać od zainteresowanych osób
zgłoszenia swojej obecności na jego

w sprawie unijnego kodeksu zasad
regulujących przepływ osób przez
granice (kodeks graniczny Schengen)
dokumenty podróży obywateli państw
trzecich, którzy są członkami rodziny
obywatela Unii i do których ma
zastosowanie dyrektywa 2004/38/WE,
ale którzy nie przedstawią karty
pobytowej przewidzianej w tej
dyrektywie, są stemplowane przy
wjeździe i wyjeździe. Dokumenty
podróży obywateli państw trzecich,
którzy są członkami rodziny obywateli
państw trzecich korzystających z
prawa
do
swobodnego
przemieszczania na mocy prawa Unii,
ale którzy nie przedstawią karty
pobytowej
przewidzianej
w
dyrektywie
2004/38/WE,
są
stemplowane przy wjeździe i
wyjeździe.

T

Art. 12 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 12. Komendant placówki Straży
Granicznej umożliwia obywatelowi UE
lub członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE, przez okres nie
dłuższy niż 72 godziny przed wydaniem
decyzji o odmowie wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
podjęcie działań zmierzających do
uzyskania dokumentów, o których
mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 lub 2,
albo do udowodnienia w inny,
niebudzący wątpliwości sposób, że
osoby te są uprawnione do korzystania
ze swobody przepływu osób.

Art. 41 ust. 1 –
2a ustawy z
dnia
24

Art. 41. 1. Cudzoziemiec będący
obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, obywatelem państwa

Projekt
ustawy
uwzględnia
wprowadzenie nowych regulacji
prawnych dla członków rodziny
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września 2010
r. o ewidencji
ludności (Dz.
U. z 2019 r.
poz. 1397 i
2294 oraz z
2020 r. poz.
695) w tym
ust. 2a dodany
art.
5
przedmiotowe
go projektu

terytorium w racjonalnym i nie
dyskryminującym
terminie.
Niedopełnienie takiego wymogu przez
zainteresowane osoby może podlegać
proporcjonalnym
i
nie
dyskryminującym karom.

6.

Art. 6

1. Przez okres nie przekraczający trzech
miesięcy, obywatele Unii posiadają

T

członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
obywatelem
Konfederacji
Szwajcarskiej,
przebywający
na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest obowiązany zameldować się w
miejscu pobytu stałego lub czasowego
najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia
przybycia do tego miejsca.
2. Członek rodziny cudzoziemca, o
którym mowa w ust. 1, niebędący
obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, obywatelem państwa
członkowskiego
Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - strony umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
obywatelem
Konfederacji
Szwajcarskiej,
jest
obowiązany
zameldować się w miejscu pobytu
stałego lub czasowego najpóźniej w 30
dniu, licząc od dnia przybycia do tego
miejsca.
2a. Przepis ust. 2 stosuje się także do
członka
rodziny
obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym
mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …).
Art. 15. 1. Bez konieczności
zachowania
warunków
pobytu

obywateli polskich powracających po
skorzystaniu ze swobody przepływu
osób.
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Art. 15 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

prawo pobytu na terytorium innego
Państwa
Członkowskiego
bez
wypełniania jakichkolwiek warunków i
formalności innych niż wymóg
posiadania
ważnego
dowodu
tożsamości lub paszportu.
2. Przepisy ust. 1 stosuje się również w
odniesieniu do posiadających ważny
paszport członków rodziny, którzy nie
są obywatelami jednego z Państw
Członkowskich, towarzyszących lub
dołączających do obywatela Unii.

7.

Art. 7

1. Wszyscy obywatele Unii posiadają
prawo pobytu na terytorium innego
Państwa Członkowskiego przez okres
dłuższy niż trzy miesiące, jeżeli:

T

Art. 16,
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

określonych w niniejszym rozdziale na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może przebywać:
1) obywatel UE i członek rodziny
niebędący obywatelem UE - przez okres
do 3 miesięcy;
2) obywatel UE, który wjechał na to
terytorium w celu poszukiwania pracy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy,
chyba że po upływie tego okresu
wykaże, że aktywnie kontynuuje
poszukiwanie pracy i ma rzeczywiste
szanse na zatrudnienie.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1:
1) obywatel UE jest obowiązany
posiadać ważny dokument podróży albo
inny ważny dokument potwierdzający
jego tożsamość i obywatelstwo;
2)
członek
rodziny
niebędący
obywatelem UE jest obowiązany
posiadać ważny dokument podróży.
Art. 16. Obywatelowi UE przysługuje
prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3
miesiące, w przypadku gdy spełnia
jeden z następujących warunków:
1)
jest pracownikiem lub osobą
pracującą na własny rachunek na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
posiada wystarczające środki
finansowe do utrzymania siebie i
członków rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tak, aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, oraz:
a)
posiada
ubezpieczenie
zdrowotne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych

Przepisowi art. 16 zostało nadane
nowe brzmienie. W przepisie tym
określa się warunki, jakie musi
spełniać obywatel UE, który dokonuje
rejestracji prawa pobytu.
Dodatkowo w art. 16 pkt 2 lit. a oraz
w pkt 3 lit. b wymóg bycia objętym
powszechnym
ubezpieczeniem
zdrowotnym zastąpiono wymogiem
posiadania
ubezpieczenia
zdrowotnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych
lub
potwierdzenie
pokrycia
przez
ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Brzmienie
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(Dz. U. z Dz. U. z 2020 r. poz. 1398,
1492, 1493, 1578 i 1875), lub
b)
jest osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w
rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, lub
c)
posiada
dokument
potwierdzający posiadanie prywatnego
ubezpieczenia
zdrowotnego,
pokrywającego wszelkie wydatki, które
mogą wyniknąć podczas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z potrzebą pomocy medycznej
lub leczeniem szpitalnym, w którym
ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia
kosztów
udzielonych
ubezpieczonemu
świadczeń
zdrowotnych bezpośrednio na rzecz
podmiotu
udzielającego
takich
świadczeń, na podstawie wystawionego
przez ten podmiot rachunku;
3)
studiuje lub odbywa szkolenie
zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz:
a)
posiada wystarczające środki
finansowe do utrzymania siebie i
członków rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, oraz
b)
posiada
ubezpieczenie
zdrowotne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych,
lub

ww. przepisu jest
uregulowaniach
cudzoziemcach i
stworzenie spójnego
migracyjnego.

wzorowane na
ustawy
o
ma na celu
sytemu prawa
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c)
jest osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w
rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, lub
d)
posiada
dokument
potwierdzający posiadanie prywatnego
ubezpieczenia
zdrowotnego,
pokrywającego wszelkie wydatki, które
mogą wyniknąć podczas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z potrzebą pomocy medycznej
lub leczeniem szpitalnym, w którym
ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia
kosztów
udzielonych
ubezpieczonemu
świadczeń
zdrowotnych bezpośrednio na rzecz
podmiotu
udzielającego
takich
świadczeń, na podstawie wystawionego
przez ten podmiot rachunku;
4)
jest małżonkiem obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.

a) są pracownikami najemnymi lub
osobami pracującymi na własny
rachunek w przyjmującym Państwie
Członkowskim; lub

T

b) posiadają wystarczające zasoby dla
siebie i członków ich rodziny, aby nie

T

Art. 16 pkt 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem
Art. 16 pkt 2
ustawy
o

Jw.

Jw.
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wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

stanowić obciążenia dla systemu
pomocy społecznej przyjmującego
Państwa Członkowskiego w okresie
pobytu, oraz są objęci pełnym
ubezpieczeniem
zdrowotnym
w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim; lub
c) - są zapisani do instytucji prywatnej
lub
publicznej,
uznanej
lub
finansowanej
przez
przyjmujące
Państwo Członkowskie na podstawie
przepisów prawnych lub praktyki
administracyjnej, zasadniczo w celu
odbycia
studiów,
włącznie
z
kształceniem zawodowym; oraz
- są objęci pełnym ubezpieczeniem
zdrowotnym w przyjmującym Państwie
Członkowskim i zapewnią odpowiednią
władzę
krajową,
za
pomocą
oświadczenia
lub
innego
równoważnego
środka
według
własnego wyboru, że posiadają
wystarczające zasoby dla siebie i
członków rodziny, aby nie stanowić
obciążenia dla systemu pomocy
społecznej przyjmującego Państwa
Członkowskiego w okresie ich pobytu;
lub
d)
są
członkami
rodziny
towarzyszącymi lub dołączającymi do
obywatela Unii, który spełnia warunki
określone w lit. a), b) lub c).

T

Art. 16 pkt 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Jw.

T

Art. 18 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
i art. 18a w
brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 18. Prawo pobytu przysługujące
obywatelowi UE, o którym mowa w art.
16:
1) pkt 1 i 2 oraz w art. 17, rozciąga się
na członka rodziny dołączającego do
niego lub przebywającego z nim na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pkt 3, rozciąga się na małżonka i
dziecko pozostające na jego utrzymaniu
lub
na
utrzymaniu
małżonka,

Projekt dodaje w art. 18a podstawę
prawa pobytu dla członków rodziny
obywateli polskich, którzy zostali
objęci zakresem stosowania ustawy o
wjeździe obywateli UE. Powyższy
przepis
stanowi
konsekwencje
dostosowania polskiego prawa do
postanowień
wyroku
Trybunału
Sprawiedliwości UE w sprawie C456/12 O i B.
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2. Prawo pobytu przewidziane w ust. 1
rozciąga się na członków rodziny,
którzy nie są obywatelami jednego z
Państw
Członkowskich,
towarzyszących lub dołączających do
obywatela Unii w przyjmującym
Państwie Członkowskim, o ile tacy
obywatele Unii spełniają warunki
określone w ust. 1 lit. a), b) lub c).

T

Art.18 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

3. Do celów ust. 1 lit. a), obywatel Unii,
który nie jest dłużej pracownikiem
najemnym lub osobą pracującą na
własny rachunek, zachowuje status
pracownika najemnego lub osoby
pracującej na własny rachunek w
następujących okolicznościach:

T

Art. 17 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
- w tym pkt 1 w
brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

dołączających
do
niego
lub
przebywających z nim na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 18a. Członkowi rodziny obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym
mowa w art. 2 pkt 4 lit. b, przysługuje
prawo pobytu, jeżeli dołącza do
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub
z nim przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
jw.

Art. 17. 1. Obywatel UE, który przestał
być pracownikiem lub osobą pracującą
na własny rachunek, zachowuje prawo
pobytu przysługujące pracownikowi lub
osobie pracującej na własny rachunek w
następujących przypadkach:
1)
nieświadczenia pracy lub
niewykonywania innej działalności
zarobkowej we własnym imieniu i na
własny rachunek wskutek okresowej
niezdolności do pracy z powodu
choroby lub wypadku lub w związku z
ciążą i połogiem, albo;
2)
niezamierzonego
bezrobocia
wynikającego z rejestru bezrobotnych
prowadzonego przez powiatowy urząd
pracy;
3) podjęcia kształcenia lub szkolenia
zawodowego.

Przepis ten ma na celu dostosowanie
prawa polskiego do orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawie C-507/12
Saint Prix. Wprowadzone rozwiązanie
pozwala na możliwość zachowania
prawa pobytu przez obywatelki UE,
które nie wykonują pracy w związku z
ciążą i połogiem.
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2. Jeżeli okres wykonywania pracy lub
wykonywania
innej
działalności
zarobkowej we własnym imieniu i na
własny rachunek na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
poprzedzający bezrobocie, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, był krótszy niż rok,
prawo
pobytu
przysługujące
pracownikowi lub osobie pracującej na
własny rachunek obywatel UE
zachowuje przez okres 6 miesięcy od
dnia zarejestrowania się we właściwym
powiatowym urzędzie pracy.
a) jest okresowo niezdolny do pracy w
wyniku choroby lub wypadku;

T

Art. 17 ust. 1
pkt 1 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

b) pozostaje bez pracy w sposób
niezamierzony, co jest należycie
odnotowane, po okresie zatrudnienia
przekraczającym
jeden
rok
i
zarejestrował się jako bezrobotny w
odpowiednim urzędzie pracy;
c) pozostaje bez pracy w sposób
niezamierzony, co jest na należycie
odnotowane, po zakończeniu umowy o
pracę na czas określony, obejmującej
okres krótszy niż rok, lub po okresie
niezamierzonego bezrobocia przez
pierwsze dwanaście miesięcy i
zarejestrował się jako bezrobotny w
odpowiednim urzędzie pracy. W takim
przypadku status pracownika zostaje
zachowany nie dłużej niż przez sześć
miesięcy;

T

Art. 17 ust. 1
pkt 2 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

T

Art. 17 ust. 1
pkt 2 i ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Jw.
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8.

Art. 8

d) podejmuje kształcenie zawodowe. O
ile obywatel Unii nie jest bezrobotny,
zachowanie
statusu
pracownika
wymaga, aby kształcenie było związane
z poprzednim zatrudnieniem.
4. W drodze odstępstwa od ust. 1 lit. d)
i
ust.
2
powyżej,
jedynie
współmałżonek,
zarejestrowany
partner, o którym mowa w art. 2 ust. 2
lit. b) i dzieci pozostające na utrzymaniu
mają prawo pobytu jako członkowie
rodziny obywatela Unii, który spełnia
warunki określone w ust. 1 lit. c)
powyżej. art. 3 ust. 2 stosuje się do
jego/jej bezpośrednich wstępnych oraz
do tych jego/jej współmałżonka lub
zarejestrowanego partnera, którym
przyznane jest utrzymanie.
1. Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 5, w
przypadku
okresów
pobytu
przekraczających
trzy
miesiące
przyjmujące Państwo Członkowskie
może wymagać, aby obywatele Unii
zarejestrowali się w odpowiednich
organach.

2. Nieprzekraczalny termin dla
rejestracji nie może być krótszy niż trzy
miesiące od dnia przyjazdu.

T

Art. 17 ust. 1
pkt 3 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

T

Art. 18 pkt 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w zw. z art. 16
pkt
3
w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.

T

Art. 20 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 18
przedmiotowe
go projektu

T

Art. 20
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 18

Art. 20. 1. Jeżeli pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez
okres dłuższy niż 3 miesiące, obywatel
UE jest obowiązany zarejestrować swój
pobyt, a członek rodziny niebędący
obywatelem UE jest obowiązany
uzyskać kartę pobytową.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1,
nie
dotyczy
obywatela
UE
posiadającego prawo pobytu w
okolicznościach, o których mowa w art.
15 ust. 1 pkt 2.
Jw.
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przedmiotowe
go projektu
Zaświadczenie o rejestracji które
poświadcza
nazwisko
i
adres
zarejestrowanej osoby oraz datę
rejestracji jest wydawane niezwłocznie.

Art. 21 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 22 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Niedopełnienie wymogu rejestracji
przez osobę zainteresowaną może
podlegać proporcjonalnym i nie
dyskryminującym karom.

Art. 21. 2. Wniosek o zarejestrowanie
pobytu lub o wydanie karty pobytowej
należy złożyć osobiście, nie później niż
w następnym dniu po upływie 3 miesięcy
od dnia wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
następujących przypadków:
(…)
Art. 22. Zarejestrowania pobytu i
wydania
zaświadczenia
o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
dokonuje się niezwłocznie, a kartę
pobytową wydaje się nie później niż w
terminie 6 miesięcy od dnia złożenia
wniosku o jej wydanie, albo w tych
terminach odmawia się zarejestrowania
pobytu lub wydania karty.

Art. 28 ust. 1
pkt 1 lit. a i e i
4 w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 28. 1. W zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karcie pobytowej umieszcza się:
1) następujące dane obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE, który złożył wniosek:
a) imię (imiona) i nazwisko (nazwiska);
e) adres zameldowania na pobyt stały
lub czasowy;
4) datę zarejestrowania pobytu - w
przypadku
zaświadczenia
o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub datę wydania karty pobytowej;

Art. 81 pkt 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 81. Kto:
1)
nie
dopełnia
obowiązku
zarejestrowania pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
25

(…)
- podlega karze grzywny.

3. Do celów wydania zaświadczenia o
rejestracji Państwa Członkowskie mogą
wymagać jedynie, aby:
- obywatele Unii, do których stosuje się
art. 7 ust. 1 lit. a), okazali ważny dowód
tożsamości lub paszport, potwierdzenie
zatrudnienia od pracodawcy lub
zaświadczenie o zatrudnieniu, lub
dowód, że pracują na własny rachunek;
- obywatele Unii, do których stosuje się
art. 7 ust. 1 lit. b), okazali ważny dowód
tożsamości lub paszport i dostarczyli
dowód, że spełniają warunki w nim
ustanowione;
- obywatele Unii, do których stosuje się
art. 7 ust. 1 lit. c), okazali ważny dowód
tożsamości lub paszport, dostarczyli
dowód wpisu w uznanej instytucji i byli
objęci
pełnym
ubezpieczeniem
zdrowotnym,
oraz
dostarczyli
oświadczenie
lub
równoważny
dokument, o którym mowa w art. 7 ust.
1 lit. c). Państwa Członkowskie nie
mogą wymagać, aby oświadczenie to
zawierało konkretną kwotę środków.
4. Państwa Członkowskie nie mogą
ustanowić określonej kwoty, którą
uznają za "wystarczające środki", lecz
muszą uwzględnić osobistą sytuację
danej
osoby.
We
wszystkich
przypadkach kwota ta nie powinna być
wyższa niż próg, poniżej którego
obywatele przyjmującego Państwa
Członkowskiego kwalifikują się do
pomocy społecznej, lub – jeżeli to

T
T

Art. 21 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 21. 3. Do wniosku dołącza się
dokumenty lub pisemne oświadczenia
potwierdzające spełnianie warunków
pobytu określonych w niniejszym
rozdziale oraz aktualne fotografie
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE.

Art. 21 ust. 4
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 18
przedmiotowe
go projektu

Art. 21. 4. Przy składaniu wniosku o
zarejestrowanie pobytu lub wydanie
karty pobytowej okazuje się ważny
dokument podróży. Obywatel UE może
okazać
inny
ważny
dokument
potwierdzający jego tożsamość i
obywatelstwo.

Art. 24 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 24. 1. Organ prowadzący
postępowanie o zarejestrowanie pobytu
ustala, czy został spełniony warunek
posiadania wystarczających środków
finansowych, o którym mowa w art. 16
pkt 2 lub 3 lit. a.
2. Przy ocenie spełniania warunku
posiadania wystarczających środków
finansowych, o którym mowa w art. 16
pkt 2 lub 3 lit. a, uwzględnia się udział

Dotychczasowy przepis art. 24 został
zmodyfikowany i zapisany jako ustęp
pierwszy. Dodano też ust. 2, który
umożliwia uwzględnianie w ramach
postępowania
o zarejestrowanie
pobytu obywatela UE, przy badaniu
spełniania przez niego przesłanki
posiadania wystarczających środków
finansowych,
jego
udział
w
programach
pomocowych
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obywatela
UE
w
programach
pomocowych współfinansowanych ze
środków unijnych, mających na celu
zwalczanie wykluczenia społecznego i
wzmocnienie integracji społecznej.

kryterium nie ma zastosowania –
wyższa niż minimalna renta z tytułu
zabezpieczenia społecznego wypłacana
przez
przyjmujące
Państwo
Członkowskie.
5. Aby wydać zaświadczenie o
rejestracji członkom rodziny obywatela
Unii, którzy są obywatelami Unii,
Państwa Członkowskie mogą wymagać
okazania następujących dokumentów:
a) ważnego dowodu tożsamości lub
paszportu;
b)
dokumentu
poświadczającego
istnienie
więzi
rodzinnej
lub
zarejestrowanego związku;
c)
w
określonym
przypadku,
zaświadczenia o rejestracji obywatela
Unii, któremu towarzyszą, lub do
którego dołączają;
d) w przypadkach objętych art. 2 ust. 2
lit. c) i d), udokumentowanego dowodu,
że warunki w nim ustanowione zostały
spełnione;
e) w przypadkach objętych art. 3 ust. 2
lit. a), dokumentu wydanego przez
odpowiedni organ w kraju pochodzenia
lub kraju, z którego przyjeżdżają,
poświadczającego, że pozostają na
utrzymaniu
lub
są
członkami
gospodarstwa domowego obywatela
Unii lub dowodu potwierdzającego
występowanie poważnych względów
zdrowotnych, które ściśle wymagają
osobistej opieki obywatela Unii nad
członkiem rodziny;
f) w przypadkach objętych art. 3 ust. 2
lit. b), dowodu potwierdzającego stały
związek z obywatelem Unii.

T

Art. 21 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

współfinansowanych ze środków
unijnych,
mających
na
celu
zwalczanie wykluczenia społecznego i
wzmocnienie integracji społecznej.

Jw.

art. 21 ust. 4
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
Art. 24 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 29 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 29. 1. Obywatel UE odbiera
zaświadczenie
o
zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE po okazaniu
ważnego dokumentu podróży lub innego
ważnego dokumentu potwierdzającego
jego tożsamość i obywatelstwo.
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9.

10.

Art. 9

Art. 10

1. Państwa Członkowskie wydają kartę
pobytową członkom rodziny obywatela
Unii, którzy nie są obywatelami jednego
z Państw Członkowskich, jeżeli
planowany okres pobytu przekracza
trzy miesiące.
2. Nieprzekraczalny termin dla złożenia
wniosku o kartę pobytową nie może być
krótszy niż trzy miesiące od dnia
przyjazdu.
3. Niedopełnienie wymogu złożenia
wniosku o kartę pobytową przez
zainteresowaną osobę może podlegać
proporcjonalnym
i
nie
dyskryminującym karom.
1. Prawo pobytu dla członków rodziny
obywatela Unii, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw
Członkowskich, zostaje stwierdzone
poprzez wydanie dokumentu zwanego
"Karta pobytowa członka rodziny
obywatela Unii" nie później niż sześć
miesięcy od dnia, w którym złożyli
wniosek.
Zaświadczenie o złożeniu wniosku na
kartę pobytową jest wydawane
bezzwłocznie.
2. W celu wydania karty pobytowej,
Państwa Członkowskie wymagają
okazania następujących dokumentów:
a) ważnego paszportu;
b)
dokumentu
poświadczającego
istnienie
więzi
rodzinnych
lub
zarejestrowanego związku;
c) zaświadczenia o rejestracji lub – w
przypadku braku systemu rejestracji –
jakiegokolwiek innego dowodu pobytu
w
przyjmującym
Państwie

T

Art. 20 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

jw.

T

Art. 21 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
Art. 81 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

Art. 22 i art. 30
ust. 1 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

Art. 21 ust. 5
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
Art. 21 ust. 3 i
4 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Art. 21. (…) 5. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE wydaje
się niezwłocznie zaświadczenie o
złożeniu wniosku.
Jw.

T

T

T

T

Jw.
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11.

Art. 11

Członkowskim
obywatela
Unii,
któremu towarzyszą lub do którego
dołączają;
d) w przypadkach objętych art. 2 ust. 2
lit. c) i d), udokumentowanego dowodu,
że warunki w nim ustanowione zostały
spełnione;
e) w przypadkach objętych art. 3 ust. 2
lit. a), dokumentu wydanego przez
odpowiedni organ w kraju pochodzenia
lub kraju, z którego przyjeżdżają,
poświadczającego, że pozostają na
utrzymaniu
lub
są
członkami
gospodarstwa domowego obywatela
Unii, lub dowodu potwierdzającego
występowanie poważnych względów
zdrowotnych, które ściśle wymagają
osobistej opieki obywatela Unii nad
członkiem rodziny;
f) w przypadkach objętych art. 3 ust. 2
lit. b), dowodu potwierdzającego
istnienie stałego związku z obywatelem
Unii.
1. Karta pobytowa przewidziana w art.
10 ust. 1 jest ważna przez pięć lat od
dnia wydania lub przez przewidywany
okres pobytu obywatela Unii, jeżeli
okres ten jest krótszy niż pięć lat.

2. Ważność karty pobytowej nie będzie
naruszona przez przejściowe okresy
nieobecności,
nie
przekraczające
sześciu miesięcy w roku, lub dłuższe
okresy nieobecności z powodu
obowiązkowej służby wojskowej, lub

T

N

Art. 30 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 18
przedmiotowe
go projektu

Art. 30. 2. Karta pobytowa jest ważna
przez 5 lat, a w przypadku gdy
zamierzony okres pobytu obywatela UE
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, do którego członek rodziny
dołącza lub z którym przebywa, jest
krótszy niż 5 lat - dokument ten jest
ważny przez zamierzony okres pobytu
obywatela UE.
Nie wymaga transpozycji do polskiego
prawa.
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12.

Art. 12

nieobecności z ważnych powodów,
obejmującej maksymalnie 12 kolejnych
miesięcy, na przykład ciąży i porodu,
poważnej choroby, studiów, kształcenia
zawodowego lub oddelegowania do
innego Państwa Członkowskiego lub do
państwa trzeciego.
1. Bez uszczerbku dla akapitu drugiego,
śmierć lub wyjazd obywatela Unii z
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego nie naruszają prawa
pobytu członków jego/jej rodziny,
którzy są obywatelami jednego z
Państw Członkowskich.

Przed nabyciem prawa stałego pobytu,
osoby zainteresowane muszą spełnić
warunki ustanowione w art. 7 ust. 1 lit.
a), b), c) lub d).
2. Bez uszczerbku dla akapitu drugiego,
śmierć obywatela Unii nie prowadzi do
utraty prawa pobytu przez członków
jego/jej rodziny, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw
Członkowskich, i którzy zamieszkiwali
w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim
jako
członkowie
rodziny przez okres nie krótszy niż
jeden rok, przed śmiercią obywatela
Unii.
Przed nabyciem prawa stałego pobytu
przez zainteresowane osoby, ich prawo
pobytu podlega wymogowi możliwości
wykazania, że są pracownikami
najemnymi lub osobami pracującymi na
własny rachunek, lub posiadają
wystarczające środki dla siebie i

T

Art. 19 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

N

Projekt dodaje w art. 19 ust. 1
podstawę prawa pobytu dla członków
rodziny obywateli polskich, którzy
zostali objęci zakresem stosowania
ustawy o wjeździe obywateli UE.
Powyższy
przepis
stanowi
konsekwencje
dostosowania
polskiego prawa do postanowień
wyroku Trybunału Sprawiedliwości
UE w sprawie C-456/12 O i B.

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 37
dyrektywy, polskie przepisy nie
przewidziały takiego wymogu.

N

T

Art. 19. 1. Członek rodziny będący
obywatelem UE zachowuje prawo
pobytu
w
przypadku
rozwodu,
unieważnienia małżeństwa, śmierci lub
wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatela UE, o którym mowa
w art. 16 lub art. 17, lub obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 19 ust. 2
pkt 1 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 19. 2. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE zachowuje prawo
pobytu w przypadku:
1)
śmierci obywatela UE, o
którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli przebywał z nim na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
nie krótszy niż rok przed dniem jego
śmierci;
(…)
Zgodnie z regułą wynikającą z art. 37
dyrektywy, polskie przepisy nie
przewidziały takiego wymogu.
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członków ich rodziny, aby nie stanowić
obciążenia dla systemu pomocy
społecznej w przyjmującym Państwie
Członkowskim przez okres pobytu oraz
są objęci ogólnym ubezpieczeniem
zdrowotnym w przyjmującym Państwie
Członkowskim, lub są członkami
rodziny,
już
ustanowionej
w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim, osoby, która spełnia te
wymagania. "Wystarczające środki"
zostały zdefiniowane w art. 8 ust. 4.
Członkowie rodziny, o których mowa,
zachowują prawo pobytu wyłącznie na
indywidualnej podstawie.

T

Art. 19 ust. 1
i art. 19 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.
Art. 19. 2. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE zachowuje prawo
pobytu w przypadku:
1)
śmierci obywatela UE, o
którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli przebywał z nim na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
nie krótszy niż rok przed dniem jego
śmierci;
2)
rozwodu lub unieważnienia
małżeństwa z zamieszkującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelem UE, o którym mowa w art.
16 lub art. 17 lub obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a)
małżeństwo trwało co najmniej
3 lata przed wszczęciem postępowania
w sprawie o rozwód lub o
unieważnienie małżeństwa, w tym rok w
czasie pobytu obywatela UE lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub
b)
jako były małżonek obywatela
UE lub obywatela Rzeczypospolitej
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Art. 19 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

3. Wyjazd obywatela Unii z
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego lub jego/jej śmierć nie
prowadzą do utraty prawa pobytu przez
jego/jej dzieci lub rodzica, który
sprawuje faktyczną opiekę nad dziećmi,
bez względu na przynależność
państwową, jeżeli dzieci zamieszkują w
przyjmującym Państwie Członkowskim
i są zapisane do instytucji edukacyjnej
w celu studiowania tam, aż do momentu
zakończenia ich studiów.
13.

Art. 13

1. Bez uszczerbku dla akapitu drugiego,
rozwód, unieważnienie małżeństwa
obywatela Unii lub ustanie jego/jej
zarejestrowanego
związku
partnerskiego, jak określono w art. 2
ust. 2 lit b), nie narusza prawa pobytu
członków jego/jej rodziny, którzy są

T

Art. 19 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym

Polskiej sprawuje opiekę nad jego
dziećmi, na podstawie porozumienia
między byłymi małżonkami lub na
podstawie orzeczenia sądu, lub
c)
przemawiają
za
tym
szczególnie istotne okoliczności, w tym
związane ze stosowaniem przemocy w
rodzinie w trakcie trwania małżeństwa,
lub
d)
jako były małżonek obywatela
UE lub obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej ma prawo do odwiedzin
małoletniego dziecka, na podstawie
porozumienia
między
byłymi
małżonkami
lub
na
podstawie
orzeczenia sądu, gdy z porozumienia
lub orzeczenia wynika, że odwiedziny
odbywają
się
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku śmierci lub wyjazdu
obywatela UE, o którym mowa w art. 16
lub
art.
17,
lub
obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko
obywatela
UE
lub
obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej przebywające
i uczące się lub studiujące na tym
terytorium oraz rodzic sprawujący nad
nim opiekę, bez względu na posiadane
obywatelstwo, zachowują prawo pobytu
do czasu zakończenia przez dziecko
nauki lub studiów.
Jw.
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obywatelami jednego
Członkowskich.

z

Państw

Przed nabyciem prawa stałego pobytu,
zainteresowane osoby muszą spełniać
warunki ustanowione w art. 7 ust. 1 lit.
a), b), c) lub d).
2. Bez uszczerbku dla akapitu drugiego,
rozwód, unieważnienie małżeństwa lub
ustanie zarejestrowanego związku
partnerskiego, o którym mowa w art. 2
ust. 2 lit. b), nie prowadzi do utraty
prawa pobytu przez członków rodziny
obywatela Unii, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw
Członkowskich, jeżeli:
a) przed rozpoczęciem postępowania
rozwodowego lub postępowania w
sprawie unieważnienia lub ustaniem
zarejestrowanego
związku
partnerskiego, o którym mowa w art. 2
ust. 2 lit. b), małżeństwo lub
zarejestrowany związek partnerski
trwały co najmniej trzy lata, w tym
jeden rok w przyjmującym Państwie
Członkowskim; lub
b) na mocy porozumienia między
współmałżonkami lub partnerami, o
których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), lub
decyzją sądu, współmałżonek lub
partner, który nie jest obywatelem
Państwa Członkowskiego, sprawuje
opiekę nad dziećmi obywatela Unii; lub

c)
istnieją
szczególnie
trudne
okoliczności, na przykład fakt bycia
ofiarą przemocy domowej w trakcie
trwania
małżeństwa
lub

niniejszym
projektem
Zgodnie z regułą wynikającą z art. 37
dyrektywy, polskie przepisy nie
przewidziały takiego wymogu.

N

T

Art. 19 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.

T

Art. 19 ust. 2
pkt 2 lit. a
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.

T

Art. 19 ust. 2
pkt 2 lit. b
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 19 ust. 2
pkt 2 lit. c
ustawy
o
wjeździe

Jw.

T

Jw.
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zarejestrowanego
partnerskiego; lub

związku

d) na mocy porozumienia między
współmałżonkami lub partnerami, o
których mowa w art. 2 ust. 2 lit. b), lub
decyzją sądu, współmałżonek lub
partner, który nie jest obywatelem
Państwa Członkowskiego, posiada
prawo odwiedzin nieletniego dziecka,
pod warunkiem że sąd wyznaczył, że
odwiedziny muszą odbywać się w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim, oraz tak długo, jak jest
to konieczne.
Przed nabyciem prawa stałego pobytu
przez zainteresowane osoby, ich prawo
pobytu podlega wymogowi możliwości
wykazania, że są pracownikami
najemnymi lub osobami pracującymi na
własny rachunek, lub posiadają
wystarczające środki dla siebie i
członków ich rodziny, aby nie stanowić
obciążenia dla systemu pomocy
społecznej w przyjmującym Państwie
Członkowskim przez okres pobytu oraz
są objęci ogólnym ubezpieczeniem
zdrowotnym w przyjmującym Państwie
Członkowskim, lub są członkami
rodziny,
już
ustanowionej
w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim, osoby, która spełnia te
wymagania. "Wystarczające środki"
zostały zdefiniowane w art. 8 ust. 4.
Członkowie rodziny, o których mowa,
zachowują prawo pobytu wyłącznie na
indywidualnej podstawie.

T

obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 19 ust. 2
pkt 2 lit. d
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Zgodnie z regułą wynikającą z art. 37
dyrektywy, polskie przepisy nie
przewidziały takiego wymogu.

N

T

Jw.

Art. 19 ust. 1 i
2 ustawy o
wjeździe

Jw.
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obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
14.

Art. 14

1. Obywatele Unii i członkowie ich
rodziny posiadają prawo pobytu
przewidziane w art. 6 tak długo, dopóki
nie
staną
się
nieracjonalnym
obciążeniem dla systemu pomocy
społecznej w przyjmującym Państwie
Członkowskim.
2. Obywatele Unii i członkowie ich
rodziny posiadają prawo pobytu
przewidziane w art. 7, 12 i 13 tak długo,
dopóki spełniają warunki w nich
określone.
W szczególnych przypadkach, kiedy
istnieją racjonalne wątpliwości co do
spełniania przez obywatela Unii lub
członków jego/jej rodziny warunków
określonych w art. 7, 12 i 13, Państwa
Członkowskie
mogą
dokonać
weryfikacji, czy warunki te są
spełnione. Weryfikacja nie jest
przeprowadzana systematycznie.

N

3. Środek wydalenia nie jest stosowany
automatycznie w wyniku korzystania
przez obywatela Unii lub członków
jego/jej rodziny z systemu pomocy
społecznej przyjmującego Państwa
Członkowskiego.

T

T

Ustawa o wjeździe obywateli UE nie
przewiduje ograniczeń prawa pobytu ze
względu na fakt obciążenia dla systemu
pomocy społecznej.

Art. 35 ust. 1
pkt 3
i art. 36 ust. 1
pkt 4 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 35. 1. Zarejestrowanie pobytu
unieważnia się, w przypadku gdy:
(…)
3) obywatel UE nie spełnia warunków
pobytu określonych w art. 16, art. 17,
art. 19 ust. 1 lub 3 lub art. 19a, lub
(…)
Art. 36. 1. Kartę pobytową unieważnia
się, w przypadku gdy:
(…)
4) członek rodziny nie spełnia
warunków pobytu określonych w art.
18–19a, lub
(…)

Zaproponowana zmiana jest zgodna z
art. 14 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE,
którym stanowi, że obywatele UE i
członkowie ich rodziny posiadają
prawo pobytu przewidziane w art. 7,
12 i 13 tak długo, dopóki spełniają
warunki w nich określone oraz z art.
35 dyrektywy 2004/38/WE.

Art. 65p
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

„Art. 65p. 1. Obywatelowi UE, który nie
posiada prawa pobytu zgodnie z art. 16
lub art. 18 lub nie zachował prawa
pobytu w przypadku, o którym mowa w
art. 17, art 19 ust. 1 i 3 lub art. 19a,
może być wydana decyzja o wydaleniu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE, który:
1)
nie posiada prawa pobytu
zgodnie z art. 18 lub art. 18a lub nie
zachował prawa pobytu, w przypadku, o

Art. 65p w ust. 1 ustanawia przesłankę
wydalenia obywatela UE, który nie
posiada prawa pobytu lub nie
zachował tego prawa pobytu zgodnie z
art. 17. Ustęp 1 obejmuje swym
zakresem obywatela UE, w sytuacji
kiedy nie posiada on prawa pobytu
zgodnie z art. 18, ponieważ członek
jego rodziny przestał spełniać
przesłanki pobytu określone w art. 16
(prawo członka rodziny będącego
obywatelem
UE
jest
prawem
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którym mowa w art 19 ust. 2 i 3 lub art.
19a, lub
2)
nie posiada prawa pobytu lub
nie zachował prawa pobytu w
przypadku, o którym mowa w art 19 ust.
3 w związku z wyjazdem terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE
lub
obywatela
Rzeczypospolitej
Polskiej, z którym przebywał na tym
terytorium
– może być wydana decyzja o wydaleniu
z
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

pochodnym i wynika z rozciągnięcia
na członka rodziny prawa pobytu
obywatela UE). W opisanym wyżej
przepisie
przewidziano
również
możliwość wydalenia obywatelem UE
w przypadku, gdy nie zachował on
prawa pobytu na podstawie art. 19 ust.
1 i 3 lub na podstawie art. 19a.
Z kolei w art. 65p ust. 2 pkt 1
przewidziano przesłankę wydalenia
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE, który nie będzie
mógł wywieść dla siebie pochodnego
prawa pobytu (z faktu przebywania z
obywatelem UE, albowiem ten
obywatel UE nie będzie prawa pobytu
posiadał),
lecz
wciąż
będzie
pozostawał w zakresie regulacji
ustawy o wjeździe obywateli UE . W
przepisie tym przewidziano również
możliwość wydalenia członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, który
nie zachował prawa pobytu w Polsce
na podstawie art. 19 ust. 2 i 3 lub art.
19a.
W ust. 2 pkt 2 projektodawca
przewidział przesłankę wydalenia,
która wprost odpowiada stanowi
faktycznemu, który legł u podstaw
wyroku Trybunału Sprawiedliwości
UE z dnia 10 września 2019 r., sygn.
akt C-94/18 (Nalini Chenchooliah
przeciwko Minister for Justice and
Equality). Chodzi tu o sytuację
członka rodziny obywatela UE, który
nie przebywa już z tym obywatelem i
jednocześnie
nie
zachował
pochodnego prawa pobytu, z uwagi na
wyjazd obywatela UE z Polski i w
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konsekwencji czego nie mają do niego
zastosowania przepisy ustawy o
wjeździe obywateli UE, a przepisy
ustawy o cudzoziemcach. Członek
rodziny obywatela UE będący
obywatelem państwa trzeciego w
obecnym stanie prawnym podlegałby
zobowiązaniu do powrotu wraz z
orzeczeniem zakazu ponownego
wjazdu. Z ww. orzeczenia C-94/18
wynika jednakże, iż osoba znajdująca
się w opisanej wyżej sytuacji powinna
podlegać uregulowaniom dyrektywy
2004/38/WE, a jej wydaleniu nie
powinien
towarzyszyć
zakaz
ponownego wjazdu.
Za pośrednictwem ww. art. 65p
projektodawca dostosowuje przepisy
ustawy o wjeździe obywateli UE do
orzeczenia Trybunału w sprawie C94/18 Chenchooliah oraz uzupełnia
wdrożenie do polskiego porządku
prawnego
art.
15
dyrektywy
2004/38/WE, w zakresie, który
pozwala na wydanie decyzji o
wydaleniu obywatela UE oraz członka
rodziny niebędącego obywatelem UE
w sytuacji, kiedy zaprzestali oni
spełniana przesłanek prawa pobytu
przewidzianych w ww. dyrektywie.
4. W drodze odstępstwa od ust. 1 i 2
oraz bez uszczerbku dla przepisów
rozdziału VI, w żadnym wypadku
środek wydalenia nie może być
stosowany wobec obywateli Unii lub
członków ich rodziny, jeżeli:

T

Art. 77 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 77. 1. Dane obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE, którym wydano
decyzję o wydaleniu ze względu na
zagrożenie
dla
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
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a) obywatele Unii są pracownikami
najemnymi lub osobami pracującymi na
własny rachunek; lub
b) obywatele Unii wjechali na
terytorium przyjmującego Państwa
Członkowskiego w poszukiwaniu
pracy. W takim przypadku obywatele
Unii i członkowie ich rodziny nie mogą
zostać wydaleni tak długo, jak tylko
obywatele Unii mogą dostarczyć
dowód, że kontynuują poszukiwanie
pracy i mają rzeczywistą szansę bycia
zatrudnionym.

15.

Art. 15

1. Procedury przewidziane w art. 30 i 31
stosuje się analogicznie do wszystkich
decyzji ograniczających swobodne
przemieszczanie się obywateli Unii i
członków ich rodziny, uzasadnionych
względami innymi niż porządku
publicznego,
bezpieczeństwa
publicznego lub zdrowia publicznego.

T

Art. 3 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art.
4-6
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
(w tym art. 6

publicznego, umieszcza się w wykazie
na okres 5 lat począwszy od dnia:
1)
wykonania
decyzji
o
wydaleniu obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE;
2)
upływu terminu opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
określonego w decyzji o wydaleniu
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, w
przypadku
braku
informacji
o
wykonaniu tej decyzji.
2. W przypadku, o którym mowa w ust.
1 pkt 2, gdy Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców uzyskał informację o
wykonaniu decyzji o wydaleniu
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, będącej
podstawą wpisu do wykazu, okres
obowiązywania wpisu jest korygowany
w ten sposób, że za jego początek
uznaje się dzień wykonania tej decyzji.
3. Dane obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE
usuwa się z wykazu po upływie okresu,
o którym mowa w ust. 1 i 2.
Art. 3. 1. Do postępowań w sprawach
uregulowanych w ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), o ile
ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 4. Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców jest organem wyższego
stopnia w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego w
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pkt
3
w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem)

stosunku do wojewody w sprawach
określonych w ustawie.
Art. 5. Organ właściwy w sprawach
uregulowanych w ustawie może
odstąpić od uzasadnienia decyzji lub
postanowienia wydanych w tych
sprawach, w całości lub w części, jeżeli
wymagają
tego
względy
bezpieczeństwa państwa.
Art. 6. Organy właściwe w sprawach
uregulowanych
w
ustawie
są
obowiązane do pouczenia obywatela
UE i członka rodziny w języku dla nich
zrozumiałym o:
1) zasadach i trybie postępowania w
tych sprawach;
2) przysługujących im prawach i
ciążących na nich obowiązkach;
3) treści decyzji, na podstawie których
odmawia się wjazdu, wydania wizy,
cofa się lub unieważnia wizę, odmawia
się zarejestrowania pobytu lub
unieważnia się zarejestrowanie pobytu;
4) treści decyzji, na podstawie których
odmawia się wydania dokumentów
określonych w ustawie lub unieważnia
się te dokumenty;
5) treści decyzji o wydaleniu;
6) trybie i terminie wnoszenia
odwołania lub innych zwykłych
środków zaskarżenia.

Art. 10 ust. 3 5 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Art. 10. 3. Wizę wydaje lub odmawia jej
wydania konsul lub komendant
placówki
Straży
Granicznej
niezwłocznie po złożeniu wniosku,
zapewniając
członkowi
rodziny
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wszelkie dopuszczalne przez przepisy
prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.
4. Odmowa wydania wizy przez
konsula następuje w drodze decyzji.
5. Od decyzji o odmowie wydania wizy
wydanej przez konsula przysługuje
odwołanie do ministra właściwego do
spraw zagranicznych, a od decyzji o
odmowie wydania wizy, wydanej przez
komendanta
placówki
Straży
Granicznej - do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.
Art. 13 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 13. 1. Decyzje o odmowie wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz decyzje o unieważnieniu wizy
wydaje komendant placówki Straży
Granicznej.
2. Od decyzji komendanta placówki
Straży
Granicznej
przysługuje
odwołanie do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.

art. 71 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w tym ust. 2 i
dodany ust. 2a
i
2b
w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 71. 1. W decyzji o wydaleniu
obywatelowi UE lub członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE nakazuje
się
opuszczenie
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie
nie krótszym niż 31 dni.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1, nie
określa się terminu opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo określa się termin krótszy niż 31
dni, gdy wymaga tego stopień
zagrożenia dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego.

40

2a. W decyzji, o której mowa w ust. 1, w
której
nie
określono
terminu
opuszczenia
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazuje się
państwo, do którego następuje
wydalenie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE.
2b. Decyzja, o której mowa w ust. 1, w
której
nie
określono
terminu
opuszczenia
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega
przymusowemu wykonaniu.
3. Przymusowe wykonanie decyzji o
wydaleniu zarządza się także, gdy
obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE nie opuścili
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie określonym w decyzji o
wydaleniu.
Art. 9
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 9. Organy administracji publicznej
są obowiązane do należytego i
wyczerpującego informowania stron o
okolicznościach
faktycznych
i
prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków
będących przedmiotem postępowania
administracyjnego. Organy czuwają nad
tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie
poniosły
szkody
z
powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu
udzielają im niezbędnych wyjaśnień i
wskazówek.

Art.
107
Kodeksu
postępowania

Art. 107. § 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji
publicznej;
2) datę wydania;
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administracyjn
ego

3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy
od niej odwołanie oraz o prawie do
zrzeczenia się odwołania i skutkach
zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego
pracownika organu upoważnionego do
wydania decyzji, a jeżeli decyzja
wydana została w formie dokumentu
elektronicznego
kwalifikowany
podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do
której może być wniesione powództwo
do sądu powszechnego, sprzeciw od
decyzji
lub
skarga
do
sądu
administracyjnego - pouczenie o
dopuszczalności
wniesienia
powództwa, sprzeciwu od decyzji lub
skargi oraz wysokości opłaty od
powództwa lub wpisu od skargi lub
sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one
charakter stały, albo podstawie do
wyliczenia opłaty lub wpisu o
charakterze stosunkowym, a także
możliwości ubiegania się przez stronę o
zwolnienie od kosztów albo przyznanie
prawa pomocy.
§ 2. Przepisy szczególne mogą określać
także inne składniki, które powinna
zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji
powinno w szczególności zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za
udowodnione, dowodów, na których się
oparł, oraz przyczyn, z powodu których
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innym
dowodom
odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej, zaś
uzasadnienie prawne - wyjaśnienie
podstawy
prawnej
decyzji,
z
przytoczeniem przepisów prawa.
§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia
decyzji, gdy uwzględnia ona w całości
żądanie strony; nie dotyczy to jednak
decyzji
rozstrzygających
sporne
interesy stron oraz decyzji wydanych na
skutek odwołania.
§ 5. Organ może odstąpić od
uzasadnienia decyzji również w
przypadkach,
w
których
z
dotychczasowych
przepisów
ustawowych wynikała możliwość
zaniechania
lub
ograniczenia
uzasadnienia ze względu na interes
bezpieczeństwa Państwa lub porządek
publiczny.
Art.
109
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 109. § 1. Decyzję doręcza się
stronom na piśmie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
§ 2.
W przypadkach wymienionych
w art. 14 § 2 decyzja może być stronom
ogłoszona ustnie.

Art.
127
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w
pierwszej instancji służy stronie
odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia
odwołania jest organ administracji
publicznej wyższego stopnia, chyba że
ustawa
przewiduje
inny organ
odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej
instancji
przez
ministra
lub
samorządowe kolegium odwoławcze
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nie służy odwołanie, jednakże strona
niezadowolona z decyzji może zwrócić
się do tego organu z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy; do
wniosku tego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
Art.
129
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do
właściwego organu odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia
decyzji stronie, a gdy decyzja została
ogłoszona ustnie - od dnia jej
ogłoszenia stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą
przewidywać
inne terminy do
wniesienia odwołania.

Art.
130
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu
do wniesienia odwołania decyzja nie
ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w
przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor
natychmiastowej wykonalności (art.
108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed
upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli
wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania.

44

Art.
136
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 136. § 1. Organ odwoławczy może
przeprowadzić na żądanie strony lub z
urzędu dodatkowe postępowanie w
celu
uzupełnienia
dowodów
i
materiałów w sprawie albo zlecić
przeprowadzenie tego postępowania
organowi, który wydał decyzję.
§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z
naruszeniem przepisów postępowania,
a konieczny do wyjaśnienia zakres
sprawy ma istotny wpływ na jej
rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwołaniu,
organ odwoławczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Jeżeli
przyczyni
się
to
do
przyspieszenia postępowania, organ
odwoławczy
może
zlecić
przeprowadzenie
określonych
czynności
postępowania
wyjaśniającego organowi, który wydał
decyzję.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w
przypadku, gdy jedna ze stron zawarła
w
odwołaniu
wniosek
o
przeprowadzenie
przez
organ
odwoławczy
postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe
strony wyraziły na to zgodę w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia im
zawiadomienia
o
wniesieniu
odwołania, zawierającego wniosek o
przeprowadzenie
przez
organ
odwoławczy
postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy.
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§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się,
jeżeli przeprowadzenie przez organ
odwoławczy
postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy byłoby
nadmiernie utrudnione.
Art.
140
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art.
140.
W
sprawach
nieuregulowanych w art. 136-139 w
postępowaniu
przed
organami
odwoławczymi mają odpowiednie
zastosowanie przepisy o postępowaniu
przed organami pierwszej instancji.

Art. 3 § 1 i 2
pkt 1 i 2
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 3. § 1. Sądy administracyjne
sprawują
kontrolę
działalności
administracji publicznej i stosują
środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji
publicznej przez sądy administracyjne
obejmuje orzekanie w sprawach skarg
na:
1) decyzje administracyjne;
2)
postanowienia
wydane
w
postępowaniu administracyjnym, na
które służy zażalenie albo kończące
postępowanie, a także na postanowienia
rozstrzygające sprawę co do istoty;
(…)

Art. 15 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 15. § 1. Naczelny Sąd
Administracyjny:
1) rozpoznaje środki odwoławcze od
orzeczeń
wojewódzkich
sądów
administracyjnych,
stosownie
do
przepisów ustawy;
2) podejmuje uchwały mające na celu
wyjaśnienie przepisów prawnych,
których
stosowanie
wywołało
46

rozbieżności w orzecznictwie sądów
administracyjnych;
3) podejmuje uchwały zawierające
rozstrzygnięcie zagadnień prawnych
budzących poważne wątpliwości w
konkretnej
sprawie
sądowoadministracyjnej;
4) rozstrzyga spory, o których mowa w
art. 4;
5) rozpoznaje inne sprawy należące do
właściwości
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na mocy odrębnych
ustaw.
Art. 52 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 52. § 1. Skargę można wnieść po
wyczerpaniu środków zaskarżenia,
jeżeli służyły one skarżącemu w
postępowaniu
przed
organem
właściwym w sprawie, chyba że skargę
wnosi prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich lub Rzecznik Praw
Dziecka.

Art. 53 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 53. § 1. Skargę wnosi się w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia
skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie
albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2
pkt 4a.

art. 54 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o

Art. 54. § 1. Skargę do sądu
administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem
organu,
którego
działanie, bezczynność lub przewlekłe
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2. Wygaśnięcie dowodu tożsamości lub
paszportu, na podstawie którego
zainteresowana osoba wjechała do
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego
i
otrzymała
zaświadczenie o rejestracji lub kartę
pobytową, nie stanowi podstawy do
wydalenia z przyjmującego Państwa
Członkowskiego.

postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

prowadzenie
postępowania
przedmiotem skargi.

Art. 177 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 177. § 1. Skargę kasacyjną wnosi
się do sądu, który wydał zaskarżony
wyrok lub postanowienie, w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia
stronie
odpisu
orzeczenia
z
uzasadnieniem.

Art. 1 ustawy z
dnia 25 lipca
2002 r. –
Prawo
o
ustroju sądów
administracyjn
ych.

Art. 1. § 1. Sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez
kontrolę działalności administracji
publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych i o właściwość
między organami jednostek samorządu
terytorialnego,
samorządowymi
kolegiami odwoławczymi i między tymi
organami a organami administracji
rządowej.
§ 2. Kontrola, o której mowa w § 1,
sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej.
Art. 65p. 1. Obywatelowi UE, który nie
posiada prawa pobytu zgodnie z art. 16
lub art. 18 lub nie zachował prawa
pobytu w przypadku, o którym mowa w
art. 17, art 19 ust. 1 i 3 lub art. 19a,
może być wydana decyzja o wydaleniu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE, który:

Art.
65p
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

jest

W art. 65p-art. 69 ustawy o wjeździe
obywateli UE określono przesłanki
wydalenia. Wśród nich nie ma
przesłanki
wygaśnięcia
dowodu
tożsamości lub paszportu.
Zmiany zaproponowane w art. 68 ust.
1 ustawy o wjeździe obywateli UE
wynikają
też
z
dostosowania
polskiego prawa do wyroków
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Art. 66 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w tym ust. 1 i 4
w brzmieniu
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 67-Art. 68
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
i Art 69 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

1)
nie posiada prawa pobytu
zgodnie z art. 18 lub art. 18a lub nie
zachował prawa pobytu, w przypadku, o
którym mowa w art 19 ust. 2 i 3 lub art.
19a, lub
2)
nie posiada prawa pobytu lub
nie zachował prawa pobytu w
przypadku, o którym mowa w art 19 ust.
3 w związku z wyjazdem z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE
lub
obywatela
Rzeczypospolitej
Polskiej, z którym przebywał na tym
terytorium
– może być wydana decyzja o wydaleniu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art 66. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE, którzy nie posiadają
prawa stałego pobytu, może być wydana
decyzja o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
gdy:
1)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
2)
ich pobyt na tym terytorium
stanowi zagrożenie dla zdrowia
publicznego.
2. Choroba, której objawy wystąpią po
upływie 3 miesięcy od dnia wjazdu
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nie może stanowić podstawy do
wydalenia z powodu zagrożenia dla
zdrowia publicznego.
3. Minister właściwy do spraw zdrowia
określi, w drodze rozporządzenia,

Trybunał
Sprawiedliwości
Unii
Europejskiej w sprawie C-400/12 M.G
oraz w sprawach połączonych C316/16 B i C-424/16 Franco Vomero.
W wyroku w sprawie C-400/12 M.G
stwierdzono, iż wykładni art. 28 ust. 3
lit. a) dyrektywy 2004/38/WE należy
dokonywać w ten sposób, iż
dziesięcioletni okres pobytu, o którym
mowa w tym przepisie, powinien być
zasadniczo nieprzerwany, a oblicza się
go wstecz, od dnia wydania decyzji o
wydaleniu danej osoby. Ponadto w
ww. wyrokach w sprawach C-316/16
B i C-424/16 Trybunał podkreślił, iż
obywatel UE może korzystać ze
zwiększonej
ochrony
przed
wydaleniem przewidzianej w art. 28
ust. 3 lit a dyrektywy 2004/38/WE
tylko w sytuacji, kiedy posiada prawo
stałego pobytu nabyte na mocy art. 16
ww. dyrektywy.
Nowelizacja art. 68 ust. 1 uwzględnia
także tezy zawarte w orzeczeniach w
sprawie C-348/09 P.I. oraz C-145/09
Tsakouridis, które wskazują reguły
interpretacyjne pojęcia „nadrzędne
względy
bezpieczeństwa
publicznego”.
Przepis art. 68 został uzupełniony o
wyliczenie
najpoważniejszych
przestępstw zgodnie z brzmieniem art.
83 ust. 1 akapit drugi TFUE.
W art. 68 dodano ust. 3 i 4, które
uwzględniają
wyrok
Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawach połączonych C-316/16 B i
C-424/16 Franco Vomero. Wskazany
wyżej wyrok dotyczy między innymi
49

wykaz chorób, które uzasadniają
podjęcie decyzji o wydaleniu obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE z powodu zagrożenia
dla zdrowia publicznego.
4. W rozporządzeniu, o którym mowa w
ust. 3, uwzględnia się choroby
epidemiczne określone przez Światową
Organizację Zdrowia oraz inne choroby
wysoce
zakaźne
i
szczególnie
niebezpieczne,
które
podlegają
zwalczaniu u obywateli polskich na
podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 2008
r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1845).

kwestii
obliczania
okresu
dziesięcioletniego
pobytu
na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który uprawnia do szczególnej
ochrony przed wydaleniem.

Art. 67. Obywatelowi UE lub członkowi
rodziny niebędącemu obywatelem UE,
którzy posiadają prawo stałego pobytu,
może być wydana decyzja o wydaleniu,
w przypadku gdy ich pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi poważne zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa
albo ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Art. 68. 1. Obywatelowi UE, który
posiada prawo stałego pobytu oraz
przebywa
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10
lat bezpośrednio poprzedzających
wydanie decyzji o wydaleniu, decyzja o
wydaleniu może być wydana tylko w
przypadku, gdy jego pobyt na tym
terytorium
stanowi
szczególnie
poważne zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa
państwa
albo
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bezpieczeństwa
publicznego,
w
szczególności przez zagrożenie dla
pokoju, ludzkości, niepodległości lub
obronności Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze względu na działalność
terrorystyczną,
handel
ludźmi,
seksualne
wykorzystywanie
osób,
nielegalny
handel
narkotykami,
nielegalny handel bronią, pranie
pieniędzy,
korupcję,
fałszowanie
środków płatniczych, przestępczość
komputerową
lub
przestępczość
zorganizowaną.
2. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w ust. 1,
przerywa odbywanie kary pozbawienia
wolności przez obywatela UE.
3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli
okoliczności sprawy wskazują,
że
obywatel UE posiada silne więzi
rodzinne, społeczne i kulturowe w
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonując oceny okoliczności, o
których mowa w ust. 3, uwzględnia się:
1)
okres pobytu obywatela UE na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed odbywaniem kary pozbawienia
wolności;
2)
istnienie więzi rodzinnych,
społecznych i kulturowych z państwem
pochodzenia;
3)
charakter
i
okoliczności
popełnionego przestępstwa, za które
obywatel UE odbywał karę pozbawienia
wolności;
4)
zachowanie obywatela UE w
okresie odbywania kary pozbawienia
wolności.
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Art. 69. Małoletniemu obywatelowi UE
decyzja o wydaleniu może być wydana
tylko w przypadku, gdy:
1) zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 68, lub
2) przemawia za tym dobro dziecka
zgodnie z Konwencją o prawach
dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.
poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r.
poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 677).

16.

Art. 16

3. Przyjmujące Państwo Członkowskie
nie może nałożyć zakazu wjazdu w
kontekście decyzji o wydaleniu, do
której zastosowanie ma ust. 1.

T

1. Obywatele Unii, którzy legalnie
zamieszkują w przyjmującym Państwie
Członkowskim przez nieprzerwany
okres pięciu lat, mają prawo stałego
pobytu w tym Państwie. Prawo to nie
podlega warunkom przewidzianym w
rozdziale III.

T

Art. 77 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem
Art. 42
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Jw.

Art. 42. Obywatel UE nabywa prawo
stałego pobytu po upływie 5 lat
nieprzerwanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas
którego spełniał co najmniej jedną z
przesłanek prawa pobytu określoną w
art. 16, art. 17, art. 19 ust. 1 lub 3 lub
art. 19a.

W
art.
42
wprowadzono
uregulowanie, zgodnie z którym
obywatel UE nabywa prawo stałego
pobytu w Polsce po upływie 5 lat
nieprzerwanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnego z
warunkami określonymi w art.16, art.
17, art. 19 ust. 1 lub 3 lub art. 19a.
Powyższa zmiana wynika także z
konieczności dostosowania polskiego
prawa
orzeczeń
Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w
sprawach C-325/09 Maria Dias, C424/10 Ziółkowski i C-425/10 Szeja.
Dotychczasowe
przepisy
przewidywały, że obywatel UE
nabywał prawo stałego pobytu
wyłącznie z uwagi na nieprzerwany
pobyt w Polsce.
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2. Ustęp 1 stosuje się również do
członków rodziny, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw
Członkowskich
i
legalnie
zamieszkiwali wraz z obywatelem Unii
w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim przez nieprzerwany
okres pięciu lat.

T

Art. 43
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 43. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE nabywa prawo stałego
pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z obywatelem UE lub z
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
podczas którego spełniał co najmniej
jedną z przesłanek prawa pobytu
określoną w art. 18, art. 18a, art. 19 ust.
2 lub 3 lub art. 19a.

3. Ciągłości pobytu nie naruszają
przejściowe
okresy
nieobecności
nieprzekraczające ogółem sześciu
miesięcy w roku lub dłuższe okresy
nieobecności z powodu obowiązkowej
służby
wojskowej,
lub
okres
nieobecności obejmujący 12 kolejnych
miesięcy z ważnych powodów, na
przykład ciąży i porodu, poważnej
choroby,
studiów,
kształcenia
zawodowego lub oddelegowania w
innym Państwie Członkowskim lub
państwie trzecim.

T

Art. 47 ust. 1 i
2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

4. Po nabyciu prawa stałego pobytu
można je utracić jedynie w wyniku
nieobecności w przyjmującym Państwie
Członkowskim
przez
okres
przekraczający dwa kolejne lata.

T

Art. 60 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 47. 1. Pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za
nieprzerwany, w przypadku gdy
przerwy w nim nie przekroczyły łącznie
6 miesięcy w roku.
2.
Pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa
opuszczenie tego terytorium na okres
dłuższy niż określony w ust. 1 z
powodu:
1) odbycia obowiązkowej służby
wojskowej albo
2) ważnej sytuacji osobistej, w
szczególności ciąży, porodu, choroby,
studiów,
szkolenia
zawodowego,
oddelegowania, która wymaga pobytu
poza tym terytorium, pod warunkiem że
okres ten jest nie dłuższy niż 12
kolejnych miesięcy.
Art. 60. 3. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu lub kartę stałego
pobytu można unieważnić, w przypadku
gdy obywatel UE albo członek rodziny
niebędący obywatelem UE opuścił
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
okres przekraczający 2 lata.

Zmiana wprowadzona w art. 43
ustawy o wjeździe obywateli UE jest
analogiczna jak zmiana w ww. art. 42,
z tą różnicą, że dotyczy członków
rodziny niebędących obywatelami
UE, którzy będą nabywali prawo
stałego pobytu w Polsce po upływie 5
lat nieprzerwanego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zgodnego z warunkami określonymi w
art. 18, art. 18a, art. 19 ust. 2 lub 3 lub
art. 19a.
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17.

At. 17

1. W drodze odstępstwa od art. 16,
prawo stałego pobytu w przyjmującym
Państwie
Członkowskim
jest
przyznawane
przed
upłynięciem
nieprzerwanego okresu pięciu lat
pobytu dla:
a) pracowników najemnych lub osób
pracujących na własny rachunek, którzy
w momencie zakończenia pracy
osiągnęli wiek, ustanowiony prawem
tego
Państwa
Członkowskiego,
uprawniający do emerytury, lub
pracowników
najemnych,
którzy
zakończyli pracę w ramach regulacji
przedemerytalnej, aby przejść na
wcześniejszą
emeryturę,
pod
warunkiem że pracowali w tym
Państwie Członkowskim co najmniej
przez poprzednie dwanaście miesięcy i
zamieszkiwali tam nieprzerwanie przez
okres przekraczający trzy lata.

Jeżeli prawo przyjmującego Państwa
Członkowskiego nie przyznaje prawa
do emerytury dla niektórych kategorii
osób pracujących na własny rachunek,
warunek wieku uznaje się za spełniony,
jeżeli zainteresowana osoba osiągnęła
wiek 60 lat;

T

Art. 45 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 45. 1 Prawo stałego pobytu przed
upływem 5-letniego okresu pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nabywa:

T

Art. 45 ust. 1
pkt 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

T

Art. 24 ustawy
z dnia 17
grudnia 1998 r.
o emeryturach
i rentach z
Funduszu
Ubezpieczeń
Społecznych.

Art. 45. 1. Prawo stałego pobytu przed
upływem 5-letniego okresu pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nabywa:
1) pracownik lub osoba pracująca na
własny rachunek, która w chwili
zakończenia wykonywania pracy lub
innej działalności zarobkowej we
własnym imieniu i na własny rachunek
osiągnęła wiek emerytalny określony
przez polskie przepisy dotyczące
ubezpieczenia emerytalnego lub która
zakończyła wykonywanie pracy w celu
przejścia na wcześniejszą emeryturę,
jeżeli przedtem przez okres 12 miesięcy
wykonywała pracę lub inną działalność
zarobkową we własnym imieniu i na
własny rachunek na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i przebywała
na tym terytorium nieprzerwanie przez
okres dłuższy niż 3 lata
(…)
Art. 24. 1. Ubezpieczonym urodzonym
po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje
emerytura po osiągnięciu wieku
emerytalnego wynoszącego co najmniej
60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla
mężczyzn, z zastrzeżeniem art. 46, 47,
50, 50a, 50e i 184.
2. Dla ubezpieczonych, urodzonych po
dniu 31 grudnia 1948 r., zatrudnionych
w szczególnych warunkach lub
szczególnym charakterze, z wyjątkiem
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b) pracowników najemnych lub osób
pracujących na własny rachunek, którzy
zamieszkiwali
w
przyjmującym
Państwie Członkowskim nieprzerwanie
przez okres przekraczający dwa lata i
przestali tam pracować w wyniku
trwałej niezdolności do pracy.

T

Art. 45 ust. 1
pkt 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Jeżeli taka niezdolność jest wynikiem
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej
uprawniającej
zainteresowaną osobę do świadczenia
płatnego w całości lub w części przez
określoną instytucję w przyjmującym
Państwie Członkowskim, nie stosuje się
warunku dotyczącego długości pobytu;

T

Art. 45 ust. 5
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

ubezpieczonych mających prawo do
emerytury na warunkach określonych w
art. 32, 33, 39, 40, 46, 50, 50a i 50e, 184
oraz w art. 88 ustawy, o której mowa w
art.
150,
zostaną
ustanowione
emerytury pomostowe.
2a. Ubezpieczonym spełniającym
warunki określone w art. 50a lub 50e
przysługuje emerytura po osiągnięciu
wieku i okresów pracy lub okresu pracy,
określonych w tych przepisach.
Art. 45. 1. Prawo stałego pobytu przed
upływem 5-letniego okresu pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nabywa:
(…)
2) pracownik lub osoba pracująca na
własny rachunek, która zaprzestała
wykonywania
pracy
lub
innej
działalności zarobkowej we własnym
imieniu i na własny rachunek na tym
terytorium
z
powodu
trwałej
niezdolności
do
pracy,
jeżeli
przebywała
na
tym
terytorium
nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 2
lata;
(…)
Art. 24. (…) 5. Wymogu dotyczącego
długości nieprzerwanego pobytu, o
którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje
się, gdy zaprzestanie wykonywania
pracy lub innej działalności zarobkowej
we własnym imieniu i na własny
rachunek nastąpiło z powodu trwałej
niezdolności do pracy wskutek
wypadku przy pracy lub choroby
zawodowej.
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c) pracowników lub osób pracujących
na własny rachunek, którzy po trzech
latach
ciągłego
zatrudnienia
i
zamieszkiwania
w przyjmującym
Państwie Członkowskim, pracują w
charakterze pracownika najemnego lub
osoby pracującej na własny rachunek w
innym
Państwie
Członkowskim,
podczas gdy zachowują swoje miejsce
zamieszkania
w
przyjmującym
Państwie Członkowskim, do którego
powracają zasadniczo każdego dnia, lub
co najmniej raz na tydzień.

T

Art. 45 ust. 1
pkt 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Do celów nabycia praw określonych w
lit. a) i b), okresy zatrudnienia w
Państwie Członkowskim, w którym
zainteresowana osoba pracuje, traktuje
się jako okresy zatrudnienia w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim.

T

Art. 45 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Okresy niezamierzonego bezrobocia
należycie
odnotowane
przez
odpowiedni urząd pracy, okresy przerw
w zatrudnieniu, niezależne od woli
zainteresowanej
osoby
oraz
nieobecności w pracy, lub zakończenie
pracy z powodu choroby lub wypadku,
są traktowane jako okresy zatrudnienia.

T

Art. 45 ust. 6
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 45. 1. Prawo stałego pobytu przed
upływem 5-letniego okresu pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nabywa:
(…)
3) pracownik lub osoba pracująca na
własny rachunek, która po 3 latach
nieprzerwanego pobytu i wykonywania
pracy lub innej działalności zarobkowej
we własnym imieniu i na własny
rachunek na tym terytorium wykonuje
pracę lub inną działalność zarobkową
we własnym imieniu i na własny
rachunek
w
innym
państwie
członkowskim, przebywając nadal na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
dokąd powraca co najmniej raz w
tygodniu.
Art. 45. 2. Wykonywaniem pracy lub
innej działalności zarobkowej we
własnym imieniu i na własny rachunek
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1
lub 2, jest także wykonywanie pracy lub
innej działalności zarobkowej we
własnym imieniu i na własny rachunek
w innym państwie członkowskim.
Art. 45. 6. Do okresów pracy lub
wykonywania
innej
działalności
zarobkowej we własnym imieniu i na
własny rachunek zalicza się okresy:
1)
niezamierzonego
bezrobocia
wynikającego z rejestru bezrobotnych
prowadzonego przez powiatowy urząd
pracy;
2) przerw w pracy lub w wykonywaniu
innej działalności zarobkowej we
własnym imieniu i na własny rachunek
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2. Warunki dotyczące długości pobytu i
zatrudnienia ustanowione w ust. 1 lit. a)
i warunki dotyczące długości pobytu
ustanowione w ust. 1 lit. b) nie mają
zastosowania, jeżeli współmałżonek
pracownika najemnego lub osoby
pracującej na własny rachunek, lub jego
partner, o którym mowa w art. 2 ust. 2
lit. b), jest obywatelem przyjmującego
Państwa Członkowskiego lub utracił
obywatelstwo
tego
Państwa
Członkowskiego w wyniku małżeństwa
z pracownikiem najemnym lub osobą
pracującą na własny rachunek.
3. Bez względu na przynależność
państwową,
członkowie
rodziny
pracownika najemnego lub osoby
pracującej na własny rachunek, którzy
zamieszkują z nim na terytorium
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego, posiadają prawo
stałego pobytu w tym Państwie
Członkowskim,
jeżeli
pracownik
najemny lub osoba pracująca na własny
rachunek nabyła prawo stałego pobytu
w tym Państwie Członkowskim na
podstawie ust. 1.
4. Jednakże jeżeli pracownik najemny
lub osoba pracująca na własny rachunek
umrze
w
okresie
aktywności
zawodowej, ale jeszcze przed nabyciem

niezależnych od woli osoby, o której
mowa w ust. 1;
3)
nieświadczenia
pracy
lub
niewykonywania innej działalności
zarobkowej we własnym imieniu i na
własny rachunek wskutek okresowej
niezdolności do pracy z powodu
choroby lub wypadku.
Art. 45. 4. Wymogów dotyczących
długości nieprzerwanego pobytu i
wykonywania
pracy
lub
innej
działalności zarobkowej we własnym
imieniu i na własny rachunek, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wymogu
dotyczącego długości nieprzerwanego
pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
nie stosuje się do małżonka obywatela
polskiego.

T

Art. 45 ust. 4
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

T

Art. 46 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 46. 1. Prawo stałego pobytu, które
nabył pracownik lub osoba pracująca na
własny rachunek na podstawie art. 45,
nabywa
także
członek rodziny
przebywający z nią na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu
na posiadane obywatelstwo.

T

Art. 46 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 46 ust. 2. W przypadku śmierci
pracownika lub osoby pracującej na
własny
rachunek
w
okresie
wykonywania
pracy
lub
innej
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prawa stałego pobytu w przyjmującym
Państwie Członkowskim na podstawie
ust. 1, członkowie jego rodziny, którzy
zamieszkiwali z nim w przyjmującym
Państwie Członkowskim nabywają
prawo stałego pobytu w tym Państwie
pod warunkiem że:

18.

Art. 18

19.

Art. 19

działalności zarobkowej we własnym
imieniu i na własny rachunek przed
nabyciem prawa stałego pobytu na
podstawie art. 45 członek rodziny, który
w dniu śmierci przebywał z nimi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nabywa prawo stałego pobytu, bez
względu na posiadane obywatelstwo,
jeżeli:
1) pracownik lub osoba pracująca na
własny rachunek do dnia śmierci
przebywała
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
nieprzerwanie przez okres 2 lat albo

a) pracownik najemny lub osoba
pracująca na własny rachunek w
momencie śmierci zamieszkiwał(-a)
nieprzerwanie na terytorium tego
Państwa Członkowskiego przez okres
dwóch lat; lub
b) śmierć nastąpiła w wyniku wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej; lub

T

Art. 46 ust. 2
pkt 1 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

T

Art. 46 ust. 2
pkt 2 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

c) pozostały przy życiu współmałżonek
utracił przynależność tego Państwa
Członkowskiego
w
następstwie
małżeństwa z pracownikiem najemnym
lub osobą pracującą na własny
rachunek.
Bez uszczerbku dla art. 17, członkowie
rodziny obywatela Unii, do których
zastosowanie mają art. 12 ust. 2 i art. 13
ust. 2, i którzy spełniają warunki w nich
ustanowione, nabywają prawo stałego
pobytu po legalnym zamieszkiwaniu w
przyjmującym Państwie Członkowskim
przez nieprzerwany okres pięciu lat.
1. Na podstawie wniosku, Państwa
Członkowskie wydają obywatelom Unii
uprawnionym do stałego pobytu, po
zweryfikowaniu długości ich pobytu,
dokument poświadczający stały pobyt.

T

2) śmierć pracownika lub osoby
pracującej na własny rachunek nastąpiła
wskutek wypadku przy pracy lub
choroby zawodowej.
Prawo polskie nie przewiduje utraty
obywatelstwa
polskiego
wskutek
zawarcia małżeństwa z cudzoziemcem

T

Art. 44 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 44. 2. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE, który przebywał na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nieprzerwanie przez okres 5 lat i który
zachował prawo pobytu na podstawie
art. 19 ust. 2 lub 3, nabywa prawo
stałego pobytu.

T

Art. 48 ust. 1 i
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE i
Art. 49 ust. 1

Art. 48. 1. Obywatelowi UE, który
nabył prawo stałego pobytu zgodnie z
warunkami określonymi w niniejszym
rozdziale, wydaje się dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu.

58

20.

Art. 20

2. Dokument poświadczający stały
pobyt jest wydawany w jak najkrótszym
czasie.

T

1. Państwa Członkowskie wydają kartę
stałego pobytu członkom rodziny,
którzy nie są obywatelami jednego z
Państw Członkowskich i są uprawnieni
do stałego pobytu, w ciągu sześciu
miesięcy od złożenia wniosku.

T

Karta stałego pobytu jest automatycznie
odnawiana co dziesięć lat.

ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 41
przedmiotowe
go projektu
Art. 50 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
art. 1 w pkt 41
przedmiotowe
go projektu
Art. 48 ust. 2
art. 49 ust. 1
Art. 50 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
art. 1 w pkt 41
przedmiotowe
go projektu
Art. 55, art. 57
i
art.
58
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 49 1. Wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu
następuje na wniosek obywatela UE, a
karty stałego pobytu - na wniosek
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE.

Art. 50. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu wydaje się
niezwłocznie po złożeniu wniosku o
jego wydanie, a kartę stałego pobytu nie później niż w terminie 6 miesięcy od
dnia złożenia wniosku o jej wydanie,
albo w tych terminach odmawia się ich
wydania.
Art. 48. 2. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE, który nabył prawo
stałego pobytu zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym rozdziale,
jest obowiązany uzyskać kartę stałego
pobytu.
Jw.

Art. 55. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu i karta stałego
pobytu są ważne przez okres 10 lat.
Art. 57. Do wymiany lub wydania
nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu stosuje się odpowiednio przepisy
art. 32.
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Art. 58. Do wniosku o wymianę albo
wydanie
nowego
dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub karty stałego pobytu stosuje się
odpowiednio przepisy art. 33 ust. 1a–7.

21.

Art. 21

2. Wniosek o kartę stałego pobytu
składa się przed wygaśnięciem karty
pobytowej. Niedopełnienie wymogu
złożenia wniosku o kartę stałego pobytu
przez zainteresowaną osobę może
podlegać
proporcjonalnym
i
niedyskryminującym sankcjom.

T

3. Przerwy w pobycie nieprzekraczające
dwóch kolejnych lat nie naruszają
ważności karty stałego pobytu.

T

Do celów niniejszej dyrektywy,
ciągłość
pobytu
może
zostać
poświadczona wszelkimi rodzajami
dowodów
stosowanymi
w
przyjmującym
Państwie
Członkowskim.

T

Art. 49 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
art. 81 pkt 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 60 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 49. 3. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE składa wniosek o
wydanie karty stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE przed upływem
terminu ważności karty pobytu.
Art. 81. Kto:
(…)
2) uchyla się od obowiązku posiadania
albo wymiany karty pobytowej lub karty
stałego pobytu,
(…)
- podlega karze grzywny.
Art. 60. 3. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu lub kartę stałego
pobytu można unieważnić w przypadku
gdy obywatel UE albo członek rodziny
niebędący obywatelem UE opuścił
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
okres przekraczający 2 lata.

Art.
75
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 75. § 1. Jako dowód należy
dopuścić wszystko, co może przyczynić
się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest
sprzeczne z prawem. W szczególności
dowodem mogą być dokumenty,
zeznania świadków, opinie biegłych
oraz oględziny.
§ 2. Jeżeli przepis prawa nie wymaga
urzędowego potwierdzenia określonych
faktów lub stanu prawnego w drodze
zaświadczenia właściwego organu
administracji, organ administracji
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publicznej odbiera od strony, na jej
wniosek, oświadczenie złożone pod
rygorem odpowiedzialności za fałszywe
zeznania. Przepis art. 83 § 3 stosuje się
odpowiednio.
Art. 47 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Ciągłość pobytu zostaje przerwana w
wyniku decyzji o wydaleniu należycie
wykonanej wobec zainteresowanej
osoby.

22.

Art. 22

Prawo pobytu i prawo stałego pobytu
obejmuje
całe
terytorium
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego.
Państwa
Członkowskie
mogą
narzucić
terytorialne ograniczenia w prawie
pobytu i prawie stałego pobytu, tylko
kiedy takie same ograniczenia stosują
się do ich własnych obywateli.

N

23.

Art. 23

Bez względu na przynależność
państwową,
członkowie
rodziny
obywatela Unii, którzy posiadają prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu w
jednym z Państw Członkowskich, są
uprawnieni do podjęcia tam pracy lub
do wykonywania pracy na własny
rachunek.

T

Art. 47. 3. Pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przerywa:
1)
wykonanie decyzji o wydaleniu
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE;
2)
odbywanie kary pozbawienia
wolności przez członka rodziny
niebędącego obywatelem UE.

Zmiana ta uwzględnia regulacje art. 16
ust. 2 i art. 21 zdanie drugie dyrektywy
2004/38, a dodatkowo jest efektem
uwzględnienia postanowień wyroku
Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawie C-378/12
Onuekwere.
Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.

art. 87 ust. 1
pkt
7-11
ustawy z dnia
20
kwietnia
2004 r. o
promocji
zatrudnienia i
instytucjach
rynku pracy
w tym pkt 10a
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

Art. 87. 1. Cudzoziemiec jest
uprawniony do wykonywania pracy na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli:
(…)
7)
jest
obywatelem
państwa
członkowskiego Unii Europejskiej;
8)
jest
obywatelem
państwa
Europejskiego
Obszaru
Gospodarczego, nienależącego do Unii
Europejskiej;
9)
jest
obywatelem
państwa
niebędącego
stroną
umowy
o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,
który może korzystać ze swobody

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz.
1409) przewiduje się dodanie w art. 87
ust. 1 pkt 10a, co jest konsekwencją
rozszerzenia zakresu podmiotowego
ustawy o wjeździe obywateli UE na
członków
rodziny
obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy
powracają do Polski po skorzystaniu
ze swobody przepływu osób w innym
państwie
członkowskim
UE.
Powyższa
zmiana
stanowi
dostosowanie polskiego prawa do
wyroku Trybunał Sprawiedliwości
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przepływu osób na podstawie umowy
zawartej przez to państwo ze Wspólnotą
Europejską
i
jej
państwami
członkowskimi;
10)
towarzyszy
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt
7-9, jako członek rodziny w rozumieniu
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i członków ich rodzin;
10a)
towarzyszy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi
polskiemu, jako członek rodziny w
rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin;
11) jest osobą, o której mowa w art. 19
ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o
wjeździe
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. z 2017 r. poz. 900);
(…)
24.

Art. 24

1. Z zastrzeżeniem specjalnych
przepisów wyraźnie określonych w
Traktacie i prawie wtórnym wszyscy
obywatele Unii zamieszkujący na
podstawie niniejszej dyrektywy na
terytorium przyjmującego Państwa

N

Unii Europejskiej w sprawie C-456/12
O i B, w którym Trybunał
wypowiedział się w kwestii sytuacji
członków rodziny obywateli UE,
którzy po skorzystaniu ze swobody
przepływu osób powracają do swojego
kraju pochodzenia. Trybunał wskazał,
że art. 21 ust. 1 TFUE należy
interpretować w ten sposób, że w
sytuacji, w której obywatel UE
rozwinął lub umocnił życie rodzinne z
obywatelem państwa trzeciego przy
okazji efektywnego pobytu ‒ na
podstawie art. 7 ust. 1 i 2 lub art. 16
ust. 1 i 2 dyrektywy 2004/38/WE oraz
w poszanowaniu określonych w tych
przepisach warunków ‒ w państwie
członkowskim innym niż państwo
członkowskie jego przynależności
państwowej, przepisy tej dyrektywy
znajdują zastosowanie przez analogię
także wówczas, gdy wspomniany
obywatel UE powraca wraz z
zainteresowanym członkiem swej
rodziny do państwa członkowskiego
swojego pochodzenia. Konieczne jest
zatem przyznanie uprawnienia do
wykonywania pracy na terytorium
Polski dla ww. kategorii osób
analogicznie jak to jest przewidziane
dla członków rodziny obywateli UE.

Nie wymaga obecnie transpozycji do
polskiego prawa. Wszystkie ustawy,
które
wymagały
zmian
gwarantujących
wdrożenie
do
polskiego systemu prawa art. 24 ust. 1
dyrektywy, zostały zmienione już w
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25.

Art. 25

Członkowskiego są traktowani na równi
z
obywatelami
tego
Państwa
Członkowskiego
w
zakresie
ustanowionym
w
Traktacie.
Korzystanie z tego prawa obejmuje
członków rodziny, którzy nie są
obywatelami jednego z Państw
Członkowskich i posiadają prawo
pobytu lub stałego pobytu.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1,
przyjmujące Państwo Członkowskie nie
jest zobowiązane do przyznania
uprawnienia do pomocy społecznej w
ciągu pierwszych trzech miesięcy
pobytu lub, w określonym przypadku,
dłuższego okresu przewidzianego w art.
14 ust. 4 lit. b), ani nie jest zobowiązane
– przed nabyciem prawa stałego pobytu
– do udzielania pomocy dla pokrycia
kosztów utrzymania w czasie studiów,
włącznie z kształceniem zawodowym,
w postaci stypendiów lub pożyczek
studenckich, dla osób nie będących
pracownikami
najemnymi,
osób
pracujących na własny rachunek, osób,
które zachowują ten status, i członków
ich rodziny.
1.
Posiadanie
zaświadczenia
o
rejestracji, o którym mowa w art. 8,
dokumentu poświadczającego stały
pobyt,
zaświadczenia
poświadczającego złożenie wniosku o
kartę pobytową dla członka rodziny,
karty pobytowej lub stałej karty
pobytowej, w żadnym wypadku nie
może być warunkiem wstępnym dla
wykonywania określonego prawa lub
załatwienia
formalności
administracyjnych,
przy
czym

2002 r., z mocą obowiązującą od dnia
1 maja 2004 r.

N

jw.

N

Jw.
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możliwość korzystania z praw może
zostać potwierdzona za pomocą
wszelkich innych dowodów.
2. Wszystkie dokumenty wymienione w
ust. 1 są wydawane nieodpłatnie lub za
opłatą, która nie przekracza opłat
nałożonych na obywateli w przypadku
wydawania podobnych dokumentów.

26.

Art. 26

Państwa
Członkowskie
mogą
przeprowadzać kontrole w sprawie
zgodności
z
wymaganiami
pochodzącymi z ich ustawodawstwa
krajowego, które nakazują osobom nie
będącym obywatelami danego państwa

T

N

Art. 2 ust. 1 pkt
1 lit. j ustawy z
dnia
16
listopada 2006
r. o opłacie
skarbowej
i lit. m w
brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

Art. 1. Nie podlega opłacie skarbowej:
1)
dokonanie
czynności
urzędowej, wydanie zaświadczenia i
zezwolenia (pozwolenia, koncesji) albo
złożenie dokumentu stwierdzającego
udzielenie pełnomocnictwa lub prokury
albo jego odpisu, wypisu lub kopii w
sprawach:
(…)
j)
pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członków ich rodzin, którzy do nich
dołączają lub z nimi przebywają,
m)
pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej członków
rodziny obywateli Rzeczypospolitej
Polskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …).

Wszystkie dokumenty wydawany
obywatelom UE oraz członkom
rodziny obywateli UE niebędących
obywatelami UE wydawane sa
nieodpłatnie.

Przepis fakultatywny. Nie wymaga
transpozycji
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27.

Art. 27

stałe posiadanie zaświadczenia o
rejestracji lub karty pobytowej, pod
warunkiem że taki sam wymóg stosuje
się do ich własnych obywateli w
odniesieniu do ich dowodu tożsamości.
W przypadku niedopełnienia tego
wymogu, Państwa Członkowskie mogą
nałożyć takie same sankcje, które są
stosowane wobec ich własnych
obywateli
w
przypadku
braku
posiadania dowodu tożsamości.
1.
Z
zastrzeżeniem
przepisów
niniejszego
rozdziału,
Państwa
Członkowskie
mogą
ograniczyć
swobodę przemieszczania się i pobytu
obywateli Unii i członków ich rodziny,
bez względu na przynależność
państwową, kierując się względami
porządku publicznego, bezpieczeństwa
publicznego lub zdrowia publicznego.
Na względy te nie można się
powoływać do celów gospodarczych.

T

Art. 10 ust. 2
pkt 6 i 7
Art. 10a ust. 1
pkt 2 i 3
Art. 10b ust. 1
pkt 6 i 7
Art. 11 ust. 1
pkt 2 i 4
Art. 31 ust. 1
pkt 2
Art. 35 ust. 1
pkt 2
Art. 36 ust. 1
pkt 1
Art. 56 ust. 1
pkt 2
Art. 60 ust. 1
pkt 2 i ust. 2
pkt 2
Art. 66 ust. 1
pkt 1 i 2
art. 67 i art. 68
ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym

Art. 10 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania wizy, gdy:
6) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
7) wymagają tego względy zdrowia
publicznego.
Art. 10a. 1. Wizę cofa się, jeżeli po jej
wydaniu
powstały
następujące
okoliczności:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
3)
wymagają
tego
względy
zdrowia publicznego.
Art. 10b. Wizę unieważnia się, jeżeli w
chwili
jej
wydania
zachodziły
następujące okoliczności:
6)
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego
wymagały odmowy jej wydania, lub
7)
względy zdrowia publicznego
wymagały odmowy jej wydania.

Art. 10 ust. 2 pkt 6 pkt 6 i 7
przewiduje, iż członkowi rodziny
obywatela UE odmawia się wydania
wizy, jeżeli wymagają tego względy
obronności
lub
bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego lub interes
Rzeczypospolitej
Polskiej
lub
wymagają tego względy zdrowia
publicznego.
Przepis ten jest wzorowany na
uregulowaniach
ustawy
o
cudzoziemcach. Nowe brzmienie
przepisu w pełni odzwierciedla art. 27
ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE,
zgodnie
z
którym
państwa
członkowskie
mogą
ograniczyć
swobodę przemieszczania się i pobytu
obywateli UE i członków ich rodziny,
bez względu na przynależność
państwową, kierując się względami
porządku
publicznego,
bezpieczeństwa publicznego lub
zdrowia publicznego.
Analogiczna
zmiana
została
wprowadzona w art. 10a ust. 1 pkt 2 i
3, art. 10b ust. 1 pkt 6 i 7, art. 11 ust. 1
pkt 2 i 4, art. 31 ust. 1 pkt 2, art. 35 ust.
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niniejszym
projektem

Art. 11. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE można odmówić
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, gdy:
2) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
4) wymagają tego względy zdrowia
publicznego.
Art. 31. 1. Obywatelowi UE odmawia
się zarejestrowania pobytu, a członkowi
rodziny niebędącemu obywatelem UE
odmawia się wydania karty pobytu
członka rodziny obywatela UE, w
przypadku gdy:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub (…)
Art. 35 1. Zarejestrowanie pobytu
unieważnia się, w przypadku gdy:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub

1 pkt 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, art. 56 ust.
1 pkt 2, art. 60 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt
2, art. 66 ust. 1 pkt 1 i 2,
art. 67 i art. 68 ust. 1

Art. 36. 1. Kartę pobytową unieważnia
się, w przypadku gdy:
1) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
Art. 56. 1. Odmawia się wydania
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE, w
przypadku gdy:
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2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
Art. 60. 1. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu unieważnia się, w
przypadku gdy:
2)
wymagają
tego poważne
względy obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego, lub
Art. 60. 2. Kartę stałego pobytu
unieważnia się, w przypadku gdy:
2)
wymagają
tego poważne
względy obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego, lub
Art. 66. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE, którzy nie posiadają
prawa stałego pobytu, może być wydana
decyzja o wydaleniu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
gdy:
1) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
2) ich pobyt na tym terytorium stanowi
zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Art. 67. Obywatelowi UE lub członkowi
rodziny niebędącemu obywatelem UE,
którzy posiadają prawo stałego pobytu,
może być wydana decyzja o wydaleniu,
w przypadku gdy ich pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi poważne zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa
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albo ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
Art. 68. 1. Obywatelowi UE, który
posiada prawo stałego pobytu oraz
przebywa
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 10
lat bezpośrednio poprzedzających
wydanie decyzji o wydaleniu, decyzja o
wydaleniu może być wydana tylko w
przypadku, gdy jego pobyt na tym
terytorium
stanowi
szczególnie
poważne zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa
państwa
albo
bezpieczeństwa
publicznego,
w
szczególności przez zagrożenie dla
pokoju, ludzkości, niepodległości lub
obronności Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze względu na działalność
terrorystyczną,
handel
ludźmi,
seksualne
wykorzystywanie
osób,
nielegalny
handel
narkotykami,
nielegalny handel bronią, pranie
pieniędzy,
korupcję,
fałszowanie
środków płatniczych, przestępczość
komputerową
lub
przestępczość
zorganizowaną.
art. 68a ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
2. Środki podjęte ze względów
porządku
publicznego
lub
bezpieczeństwa publicznego muszą być
zgodne z zasadą proporcjonalności i
opierać
się
wyłącznie
na
indywidualnym zachowaniu danej

T

Art. 66,
art. 68a ust. 13 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Art. 68a. 3. Wcześniejsza karalność nie
może stanowić samoistnej podstawy do
podjęcia decyzji o wydaleniu. Na
zagrożenia, o których mowa w ust. 1,
nie można się powoływać dla celów
gospodarczych.
Jw.
Art. 68a. 1. Decyzja o wydaleniu
powinna
uwzględniać
zasadę
proporcjonalności i opierać się
wyłącznie na zachowaniu danej osoby,
które stanowi rzeczywiste, aktualne i
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dostatecznie poważne zagrożenie dla
interesu społecznego.
2. Zasady proporcjonalności nie stosuje
się, w przypadku gdy pobyt obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE stanowi zagrożenie dla
zdrowia publicznego.
3. Wcześniejsza karalność nie może
stanowić samoistnej podstawy do
podjęcia decyzji o wydaleniu. Na
zagrożenia, o których mowa w ust. 1,
nie można się powoływać dla celów
gospodarczych.

osoby. Wcześniejsza karalność nie
może sama w sobie stanowić podstaw
do podjęcia takich środków.

Art. 7, Art. 9,
Art. 10, Art.
77, Art. 80 i
Art. 107 §3
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 7. W toku postępowania organy
administracji publicznej stoją na straży
praworządności, z urzędu lub na
wniosek stron podejmują wszelkie
czynności niezbędne do dokładnego
wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do
załatwienia sprawy, mając na względzie
interes społeczny i słuszny interes
obywateli.
Art. 9 - jw.
Art. 10. § 1. Organy administracji
publicznej obowiązane są zapewnić
stronom czynny udział w każdym
stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić im
wypowiedzenie się co do zebranych
dowodów
i
materiałów
oraz
zgłoszonych żądań.
§ 2. Organy administracji publicznej
mogą odstąpić od zasady określonej w §
1 tylko w przypadkach, gdy załatwienie
sprawy nie cierpi zwłoki ze względu na
niebezpieczeństwo dla życia lub
69

zdrowia ludzkiego albo ze względu na
grożącą
niepowetowaną
szkodę
materialną.
§ 3. Organ administracji publicznej
obowiązany jest utrwalić w aktach
sprawy, w drodze adnotacji, przyczyny
odstąpienia od zasady określonej w § 1.
Art. 77. § 1. Organ administracji
publicznej jest obowiązany w sposób
wyczerpujący zebrać i rozpatrzyć cały
materiał dowodowy.
§ 2. Organ może w każdym stadium
postępowania zmienić, uzupełnić lub
uchylić swoje postanowienie dotyczące
przeprowadzenia dowodu.
§
3.
Organ
przeprowadzający
postępowanie na wezwanie organu
właściwego do załatwienia sprawy (art.
52) może z urzędu lub na wniosek
strony przesłuchać również nowych
świadków i biegłych na okoliczności
będące
przedmiotem
tego
postępowania.
§ 4. Fakty powszechnie znane oraz fakty
znane organowi z urzędu nie wymagają
dowodu. Fakty znane organowi z
urzędu należy zakomunikować stronie.
Art. 80. Organ administracji publicznej
ocenia na podstawie całokształtu
materiału dowodowego, czy dana
okoliczność została udowodniona.
Art. 107 §3 - jw.
Indywidualne zachowanie danej osoby
musi stanowić rzeczywiste, aktualne i
dostatecznie
poważne
zagrożenie

T

Art. 11a

Art. 11a. 1. W decyzji o:
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narażające jeden z podstawowych
interesów społecznych.
Nie
są
dopuszczalne uzasadnienia, które nie są
bezpośrednio związane z danym
indywidualnym
przypadkiem
lub
opierają się na względach ogólnej
prewencji.

ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

1)
odmowie wydania wizy w
przypadkach, o których mowa w art. 10
ust. 2 pkt 6 lub 7,
2)
cofnięciu wizy w przypadkach,
o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 2
lub 3,
3)
unieważnieniu
wizy
w
przypadkach, o których mowa w art.
10b pkt 6 lub 7,
4)
odmowie
wjazdu
w
przypadkach, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2 lub 4
–
uwzględnia
się
zasadę
proporcjonalności.
2. Decyzja o:
1)
odmowie wydania wizy w
przypadkach, o których mowa w art. 10
ust. 2 pkt 6,
2)
cofnięciu wizy w przypadkach,
o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 2,
3)
unieważnieniu
wizy
w
przypadkach, o których mowa w art.
10b pkt 6,
4)
odmowie
wjazdu
w
przypadkach, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2
– może być wydana wyłącznie osobie,
której zachowanie stanowi rzeczywiste,
aktualne i dostatecznie poważne
zagrożenie dla interesu społecznego,
przy czym wcześniejsza karalność tej
osoby nie może stanowić samoistnej
podstawy do wydania decyzji.
3. Na zagrożenie dla interesu
społecznego nie można się powoływać
dla celów gospodarczych.

Art. 31 ust. 3
ustawy
o

Art. 31 ust. 3. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, decyzja powinna
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3. Aby ustalić, czy dana osoba stanowi
zagrożenie dla porządku publicznego
lub bezpieczeństwa publicznego, przy
wydawaniu zaświadczenia o rejestracji
lub – w przypadku braku systemu
rejestracji – nie później niż trzy
miesiące od dnia przyjazdu danej osoby
na terytorium przyjmującego Państwa
Członkowskiego
lub
od
dnia
powiadomienia o jego/jej przyjeździe
na terytorium tego państwa, jak
przewidziano w art. 5 ust. 5, lub przy
wydawaniu
karty
pobytowej,
przyjmujące Państwo Członkowskie
może, jeżeli uważa to za konieczne,

T

wjeździe
obywateli UE

uwzględniać zasadę proporcjonalności i
opierać się wyłącznie na zachowaniu
danej osoby, które stanowi rzeczywiste,
aktualne i dostatecznie poważne
zagrożenie dla interesu społecznego.
Wcześniejsza karalność tej osoby nie
może stanowić samoistnej podstawy do
podjęcia decyzji. Na zagrożenia, o
których mowa w ust. 1 pkt 2, nie można
się
powoływać
dla
celów
gospodarczych.

Art. 68a ust. 13 ustawy o
wjeździe
obywateli UE,
Art. 7, Art. 9,
Art. 10, Art.
77, Art. 80 i
Art. 107 §3
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego
Art. 26 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
uwzględniając
y
zmianę
wprowadzoną
w art. 1 pkt 18
przedmiotowe
go projektu

Jw.

Art.
26.
Organ
prowadzący
postępowanie
w
sprawie
o
zarejestrowanie pobytu lub o wydanie
karty pobytowej może wystąpić, w
szczególnie
uzasadnionych
przypadkach,
za
pośrednictwem
Komendanta Głównego Policji, do
właściwego
organu
państwa
członkowskiego z wnioskiem o
udzielenie informacji o osobie, której
postępowanie dotyczy, znajdujących
się w rejestrach karnych.
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28.

Art. 28

wystąpić do Państwa Członkowskiego
pochodzenia lub, w miarę potrzeby,
innego Państwa Członkowskiego o
dostarczenie informacji dotyczących
wszelkich wcześniejszych przypadków
notowań w zapisach policyjnych
dotyczących danej osoby. Takie
zapytania o informacje nie mogą być
przeprowadzane
rutynowo.
Konsultowane Państwo Członkowskie
udziela odpowiedzi w ciągu dwóch
miesięcy.
4. Państwo Członkowskie, które wydało
paszport lub dowód tożsamości,
umożliwia posiadaczowi dokumentu,
który został wydalony z innego Państwa
Członkowskiego
ze
względów
porządku publicznego, bezpieczeństwa
publicznego lub zdrowia publicznego
na ponowny wjazd na swoje terytorium
bez żadnych formalności, nawet jeżeli
dokument ten utracił ważność lub
przynależność państwowa posiadacza
jest kwestionowana.
1. Przed podjęciem decyzji o wydaleniu
ze względów porządku publicznego lub
bezpieczeństwa
publicznego,
przyjmujące Państwo Członkowskie
uwzględnia informacje dotyczące
długości pobytu danej osoby na jego
terytorium, jego/jej wieku, stanu
zdrowia,
sytuacji
rodzinnej
i
ekonomicznej, integracji społecznej i
kulturalnej w przyjmującym Państwie
Członkowskim oraz stopień jego więzi
z krajem pochodzenia.
2. Przyjmujące Państwo Członkowskie
nie może podjąć decyzji o wydaleniu
wobec obywateli Unii lub członków ich

T

Art. 52 ust. 4
Konstytucji
Rzeczypospoli
tej

Art. 52. 4. Obywatela polskiego nie
można wydalić z kraju ani zakazać mu
powrotu do kraju.

T

Art. 70 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

T

Art. 67 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 70. W postępowaniu o wydalenie
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego
obywatelem
UE
uwzględnia się w szczególności:
1) okres pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wiek i stan zdrowia;
3) sytuację rodzinną i ekonomiczną;
4) stopień integracji społecznej i
kulturalnej
w
Rzeczypospolitej
Polskiej;
5) stopień więzi z krajem pochodzenia.
Art. 67. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE, którzy posiadają
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rodzin, bez względu na przynależność
państwową, którzy posiadają prawo
stałego pobytu na jego terytorium, z
wyjątkiem
poważnych
względów
porządku
publicznego
lub
bezpieczeństwa publicznego.

3. Decyzja o wydaleniu nie można
zostać podjęta wobec obywateli Unii, z
wyjątkiem
decyzji
uzasadnionej
nadrzędnymi
względami
bezpieczeństwa
publicznego
określonymi
przez
Państwa
Członkowskie, jeżeli:
a) zamieszkiwali oni w przyjmującym
Państwie
Członkowskim
przez
poprzednie dziesięć lat; lub

w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

prawo stałego pobytu, może być
wydana decyzja o wydaleniu, w
przypadku gdy ich pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
poważne zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego.

Art. 68 ust. 1, 3
i 4 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

68. 1. Obywatelowi UE, który posiada
prawo stałego pobytu oraz przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres 10 lat bezpośrednio
poprzedzających wydanie decyzji o
wydaleniu, decyzja o wydaleniu może
być wydana tylko w przypadku, gdy jego
pobyt na tym terytorium stanowi
szczególnie poważne zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa
albo bezpieczeństwa publicznego, w
szczególności przez zagrożenie dla
pokoju, ludzkości, niepodległości lub
obronności Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze względu na działalność
terrorystyczną,
handel
ludźmi,
seksualne wykorzystywanie kobiet lub
dzieci, nielegalny handel narkotykami,
nielegalny handel bronią, pranie
pieniędzy,
korupcję,
fałszowanie
środków płatniczych, przestępczość
komputerową
lub
przestępczość
zorganizowaną.
(…)

T

T

Zmiany proponowane w art. 68 ust. 1
wynikają
z
potrzeby pełnego
odzwierciedlenia
normy
przewidzianej w art. 28 ust. 3
dyrektywy 2004/38/WE, w zakresie w
jakim odwołują się do pojęcia
„nadrzędne względy bezpieczeństwa
publicznego”.
Brzmienie ww. przepisu uzupełniono
także o odniesienie do posiadania
przez obywatela UE prawa stałego
pobytu.
Dodatkowo, ww. znowelizowany
przepis uwzględnia tezy zawarte w
orzeczeniach w sprawie C-348/09 P.I.
oraz C-145/09 Tsakouridis, które
wskazują
reguły interpretacyjne
pojęcia
„nadrzędne
względy
bezpieczeństwa publicznego”, a także
dostosowuje polskie prawo do
wyroków Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej w sprawie C-400/12
M.G oraz w sprawach połączonych C316/16 B i C-424/16 Franco Vomero.
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3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, jeżeli
okoliczności sprawy wskazują,
że
obywatel UE posiada silne więzi
rodzinne, społeczne i kulturowe w
Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Dokonując oceny okoliczności, o
których mowa w ust. 3, uwzględnia się:
1) okres pobytu obywatela UE na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed odbywaniem kary pozbawienia
wolności;
2)
istnienie
więzi
rodzinnych,
społecznych i kulturowych z państwem
pochodzenia;
3)
charakter
i
okoliczności
popełnionego przestępstwa, za które
obywatel UE odbywał karę pozbawienia
wolności;
4) zachowanie obywatela UE w okresie
odbywania kary pozbawienia wolności.
b) są nieletni, z wyjątkiem przypadków,
w których wydalenie jest konieczne ze
względu na dobro dziecka zgodnie z
Konwencją Narodów Zjednoczonych o
prawach dziecka z dnia 20 listopada
1989 r.

29.

Art. 29

1. Chorobami, które uzasadniają
wprowadzenie
środków
ograniczających
swobodę
przemieszczania się, są potencjalne
choroby epidemiczne określone przez
odpowiednie instrumenty Światowej

T

Art. 69 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 66 ust. 3 i
4 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w tym ust. 4 w
brzmieniu

W celu pełnego odzwierciedlenia
normy przewidzianej w art. 28 ust. 3
dyrektywy 2004/38/WE w art. 68
dodano ust. 3 i 4, które uwzględniają
wyrok Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w sprawach połączonych
C-316/16 B i C-424/16 Franco
Vomero. Wskazany wyżej wyrok
dotyczy między innymi kwestii
obliczania okresu dziesięcioletniego
pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który
uprawnia do szczególnej ochrony
przed wydaleniem.

Art. 69. Małoletniemu obywatelowi UE
decyzja o wydaleniu może być wydana
tylko w przypadku, gdy:
1) zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 68, lub
2) przemawia za tym dobro dziecka
zgodnie z Konwencją o prawach
dziecka, przyjętą przez Zgromadzenie
Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia
20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.
poz. 526, z 2000 r. poz. 11, z 2012 r.
poz. 1333 oraz z 2013 r. poz. 677).
Jw.
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30.

Art. 30

Organizacji Zdrowia oraz inne choroby
zakaźne
lub
zakaźne
choroby
pasożytnicze, jeżeli są przedmiotem
przepisów
ochronnych
mających
zastosowanie
do
obywateli
przyjmującego
Państwa
Członkowskiego.
2. Choroby występujące po upływie
okresu trzech miesięcy od dnia
przyjazdu nie stanowią podstawy do
wydalenia z określonego terytorium.
3. Jeżeli jest to uzasadnione poważnymi
przesłankami, Państwa Członkowskie
mogą wymagać, aby osoby uprawnione
do prawa pobytu, poddały się w ciągu
trzech miesięcy od dnia przyjazdu
nieodpłatnym badaniom lekarskim w
celu zaświadczenia, że nie cierpią na
żadną z chorób określonych w ust. 1.
Tego typu badania lekarskie nie mogą
być przeprowadzane rutynowo.
1.
Osoby
zainteresowane
są
powiadamiane na piśmie o każdej
decyzji podjętej na mocy art. 27 ust. 1,
w taki sposób, aby były w stanie
zrozumieć treść powiadomienia i jego
skutki.

nadanym
niniejszym
projektem

T

Art. 66 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Jw.

Przepis fakultatywny.
Okoliczności
uzasadniające
obowiązek poddania się badaniom
lekarskim określają przepisy ustawy z
dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi

N

T

Art. 3 ust. 1,
art. 6 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
(w tym art. 6
pkt
3
w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem)

Jw.

oraz art. 9, art.
107 i art. 109
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego
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2. Osoby zainteresowane są w pełni i
dokładnie informowane o względach
porządku publicznego, bezpieczeństwa
publicznego lub zdrowia publicznego,
na podstawie których podjęto decyzję w
ich przypadku, o ile nie jest to sprzeczne
z interesem bezpieczeństwa państwa.

3. Powiadomienie określa sąd lub organ
administracyjny,
do
którego
zainteresowana osoba może wnieść
odwołanie, termin na wniesienie
odwołania oraz, w określonym
przypadku, czas przyznany danej osobie
na opuszczenie terytorium Państwa
Członkowskiego.

Z wyjątkiem należycie uzasadnionych
pilnych przypadków, czas przyznany na
opuszczenie terytorium nie może być
krótszy niż jeden miesiąc od daty
powiadomienia.

T

T

Art. 5 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Art.
107
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego
Art. 6 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
(w tym pkt 3 w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem)
art.
107
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 5. Organ właściwy w sprawach
uregulowanych w ustawie może
odstąpić od uzasadnienia decyzji lub
postanowienia wydanych w tych
sprawach, w całości lub w części, jeżeli
wymagają
tego
względy
bezpieczeństwa państwa.
Jw.

Jw.

Art. 71 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
(w tym ust. 2 w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
i
dodany ust. 2a)
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31.

Art. 31

1. Osoby zainteresowane posiadają
możliwość odwołania się na drodze
sądowej i, w określonym przypadku,
administracyjnej w przyjmującym
Państwie Członkowskim, lub domagać
się dokonania rewizji każdej decyzji
podjętej wobec nich ze względów
porządku publicznego, bezpieczeństwa
publicznego lub zdrowia publicznego.

T

2. Jeżeli wnioskowi o odwołanie lub
kontroli sądowej przeciwko decyzji o
wydaleniu towarzyszy wniosek o
tymczasowe zarządzenie zawieszenia
wykonania takiej decyzji, rzeczywiste
usunięcie z terytorium nie może
nastąpić do momentu, w którym
zostanie
podjęta
decyzja
o
tymczasowym
zarządzeniu,
z
wyjątkiem sytuacji:
- gdzie decyzja o wydaleniu opiera się
na wcześniejszych decyzjach sądu; lub
- gdzie osoby zainteresowane miały
wcześniej
możliwość
wniesienia
wniosku o kontrolę sądową; lub

T

Art. 4, art. 10
ust. 3-5, art. 13
ustawy
o
obywatelach
UE
Art. 127 § 1
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego
Art. 3 § 1 i 2
pkt 1 i 2, art. 15
§ 1, art. 52 §
1,art. 53 § 1 i
art. 54 § 1, i
art. 177 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. - Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi.
Art. 72 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
(w tym ust. 2 w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem)

Jw.

Art. 72. 1. W przypadku wniesienia
skargi do sądu administracyjnego na
decyzję o wydaleniu, wraz z wnioskiem
o wstrzymanie jej wykonania, termin
wykonania
nakazu
opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ulega przedłużeniu do dnia, w którym
postanowienie w sprawie tego wniosku
stało się prawomocne.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w
przypadku gdy decyzja o wydaleniu
została wydana ze względu na
okoliczności, o których mowa w art. 68
ust. 1.

Zmiana w art. 72 ust. 2 ustawy o
wjeździe obywateli UE ma na celu
dostosowanie treści przepisu do
zmienionego niniejszym projektem
brzmienia art. 68. Przepis ten
pozostaje w zgodzie z art. 31 ust. 2
dyrektywy 2004/38.
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- gdzie decyzja o wydaleniu opiera się
na istotnych względach bezpieczeństwa
publicznego na mocy art. 28 ust. 3.

3. Procedury odwoławcze umożliwiają
zbadanie zgodności z prawem decyzji
oraz faktów i okoliczności, na których
opierały się proponowane środki.
Zapewniają one, że decyzja nie jest
nieproporcjonalna, w szczególności w
świetle wymagań ustanowionych w art.
28.

T

4. Państwa Członkowskie mogą
wydalić daną osobę z ich terytorium w
czasie trwania procedury odwoławczej,
ale nie mogą jej zabronić, aby osobiście
przedstawiła swoje środki obrony, z
wyjątkiem sytuacji, w której jej
obecność może wywołać poważne
zakłócenia porządku publicznego lub
bezpieczeństwa publicznego, lub jeżeli
odwołanie lub kontrola sądowa dotyczy
odmowy wjazdu na to terytorium.
32.

Art. 32

1. Osoby wydalone ze względów
porządku
publicznego
lub
bezpieczeństwa publicznego mogą
złożyć wniosek o uchylenie zarządzenia
o wydaleniu po upływie odpowiedniego
okresu, w zależności od okoliczności,
oraz w każdym przypadku po upływie
trzech lat od wykonania ostatecznego

T

Art. 129
i art. 130
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego.
Art. 1 § 2
ustawy z dnia
25 lipca 2002
r. - Prawo o
ustroju sądów
administracyjn
ych
art. 136 i
art.
140
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego
Art. 11 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

art. 75 i Art. 76
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

jw.

Jw.

Art. 11. 2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie
stosuje się w przypadku wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
celu wzięcia udziału w postępowaniu
przed sądem administracyjnym w
sprawie o wydalenie z tego terytorium i
gdy przebywanie obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE na tym terytorium nie
spowoduje
poważnych
zakłóceń
porządku
publicznego
lub
bezpieczeństwa publicznego.
Art. 75. Komendant oddziału Straży
Granicznej lub komendant placówki
Straży Granicznej, który wydał decyzję
o wydaleniu obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE,
uchyla tę decyzję, jeżeli nie została
wykonana po upływie 2 lat od dnia jej
wydania, w przypadku gdy:

Nadanie nowego brzmienia art. 75 i
art.
76
jest
konsekwencją
wprowadzonej projektowaną ustawą
zmiany organu odpowiedzialnego za
wydawanie decyzji o wydaleniu z
wojewody na Komendanta oddziału
Straży Granicznej lub komendanta
placówki
Straży
Granicznej.
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Art. 78 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

zarządzenia o wydaleniu, które zostało
prawomocnie podjęte zgodnie z
prawem wspólnotowym, powołując się
na argumenty pozwalające stwierdzić
zasadniczą zmianę okoliczności, które
uzasadniały decyzję zarządzającą ich
wydalenie.

1)
obywatel UE albo członek
rodziny niebędący obywatelem UE nie
stanowi już rzeczywistego zagrożenia
dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa albo ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego lub
2)
okoliczności, które miały
wpływ na wydanie decyzji o wydaleniu
uległy istotnej zmianie.

Powyższe jest zgodne z art. 33 ust. 2
dyrektywy 2004/38/WE.

Art. 76. Do czasu zakończenia
postępowania w sprawie uchylenia
decyzji o wydaleniu obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE, o którym mowa w art.
75, decyzji tych nie wykonuje się..

Przedmiotowe Państwo Członkowskie
podejmuje decyzję w ciągu sześciu
miesięcy od dostarczenia wniosku.

T

Art. 78 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie
posiadają prawa wjazdu na terytorium
przedmiotowego
Państwa
Członkowskiego
podczas
rozpatrywania jego wniosku.

T

Art. 11 ust. 1
pkt 1 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

78. 2. Wykreślenie wpisu może nastąpić
na wniosek osoby, której dane zostały
wpisane do wykazu, w przypadku gdy
istotnie zmieniły się okoliczności, które
miały wpływ na wydanie decyzji o
wydaleniu.
Art. 78. 3. W przypadku, o którym
mowa w ust. 2, Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wydaje decyzję w
sprawie wykreślenia wpisu do wykazu
w terminie 2 miesięcy od dnia złożenia
wniosku.

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.

Art. 11. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE można odmówić
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, gdy:
1) jego wjazd następuje w okresie
obowiązywania wpisu do wykazu lub
(…)

80

33.

Art. 33

34.

Art. 34

35.

Art. 35

1. Zarządzenia o wydaleniu mogą być
tylko wydawane przez przyjmujące
Państwo Członkowskie jako kara lub
konsekwencja prawna w postaci kary
pozbawienia wolności, jeżeli są
spełnione warunki art. 27, 28 i 29.

T

2. Jeżeli zarządzenie o wydaleniu,
przewidziane w ust. 1, zostaje
wykonane po upływie okresu dłuższego
niż dwa lata od jego wydania, Państwo
Członkowskie sprawdza, czy dana
osoba stanowi obecnie i rzeczywiście
zagrożenie dla porządku publicznego
lub bezpieczeństwa publicznego i
ocenia, czy nastąpiły jakiekolwiek
zasadnicze zmiany okoliczności od
momentu wydania zarządzenia o
wydaleniu.
Państwa
Członkowskie
rozpowszechniają informacje dotyczące
praw i obowiązków obywateli Unii i
członków ich rodziny w zakresie
objętym niniejszą dyrektywą, w
szczególności za pomocą kampanii
uświadamiających, prowadzonych za
pośrednictwem krajowych i lokalnych
środków masowego przekazu i innych
środków komunikacji.
Państwa Członkowskie mogą przyjąć
niezbędne środki w celu odmowy,
zniesienia
lub
wycofania
jakiegokolwiek prawa przyznanego
niniejszą dyrektywą w przypadku
nadużycia praw lub oszustw, na
przykład małżeństw fikcyjnych.

T

Art.
66-69
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art. 75 i art. 76
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.

Jw.

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.

N

T

jw.

Art. 10 ust. 2
pkt 3-5
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 10. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania wizy, gdy:
(…)
3)
w postępowaniu o wydanie
wizy:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do

Zaproponowane w art. 10 ust. 2 pkt 3,
4 i 5 zmiany mają na celu określenie
mechanizmów eliminacji nadużyć w
korzystaniu z prawa do swobody
przemieszczania się, które do tej pory
było możliwe dopiero na etapie
postępowania w sprawie wydania
członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE karty pobytowej
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Art.
10a-b
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
4)
ubiega się on o wydanie wizy w
celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu na
tym terytorium oraz wyjazdu z niego,
lub
5)
związek
małżeński
z
obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
został
zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu
przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego, lub (…)

Za zasadne uznano wprowadzenie do
ustawy o wjeździe obywateli UE
zmian legislacyjnych rozszerzających
katalog przesłanek negatywnych,
których spełnienie będzie skutkowało
odmową wydania wizy dla członka
rodziny niebędącego obywatelem UE.
Brzmienie Art. 10 ust. 2 pkt 3 jest
wzorowane
na
rozwiązaniach
prawnych wynikających z art. 65 ust.
1 pkt 7 ustawy o cudzoziemcach.
Zmiana redakcji przepisu i dodanie
nowych przesłanek służy realizacji
celu określonego w motywie 28
preambuły, a także uwzględnia art. 35
dyrektywy
2004/38/WE,
który
pozwala
na
wprowadzenie
niezbędnych
środków w celu
odmowy, zniesienia lub wycofania
prawa przyznanego ww. dyrektywą w
przypadku nadużycia praw lub
oszustw, na przykład małżeństw
fikcyjnych. Brzmienie tego przepisu
jest wzorowane na uregulowaniach
ustawy o cudzoziemcach.

Art. 10a. 1. Wizę cofa się, jeżeli po jej
wydaniu
powstały
następujące
okoliczności:
1)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE wjechał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
obowiązywania wpisu do wykazu, lub
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa

Obecnie obowiązujące przepisy prawa
nie przewidywały dotychczas tego
typu rozwiązań, pomimo brzmienia
art. 35 dyrektywy 2004/38/WE, które
pozwalają
na
wprowadzenie
niezbędnych
środków w celu
odmowy, zniesienia lub wycofania
prawa przyznanego ww. dyrektywą w
przypadku nadużycia praw lub
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lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
3)
wymagają
tego
względy
zdrowia publicznego.
2. Wizę cofa się z urzędu.
3. Wizę można cofnąć na wniosek
posiadacza.
Art. 10b. Wizę unieważnia się, jeżeli w
chwili
jej
wydania
zachodziły
następujące okoliczności:
1)
obowiązywał wpis danych
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE do wykazu, lub
2)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE nie spełniał przesłanek
jej wydania, lub
3)
w postępowaniu o wydanie
wizy członek rodziny niebędący
obywatelem UE:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
4)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE ubiegał się o wydanie
wizy w celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej

oszustw, na przykład małżeństw
fikcyjnych.
Nowoprojektowane
przepisy art. 10a-10b są wzorowane na
analogicznych
uregulowaniach
ustawy o cudzoziemcach.
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regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu na
tym terytorium oraz wyjazdu z niego,
lub
5)
związek małżeński członka
rodziny niebędącego obywatelem UE
został zawarty z obywatelem UE lub
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej w
celu obejścia przepisów określających
zasady i warunki wjazdu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ich przejazdu przez to terytorium,
pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub
6)
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego
wymagały odmowy jej wydania, lub
7)
względy zdrowia publicznego
wymagały odmowy jej wydania.
Art. 31 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 31. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania karty pobytowej, także gdy
jego związek małżeński z obywatelem
UE lub obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej został zawarty w celu obejścia
przepisów określających zasady i
warunki wjazdu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ich przejazdu przez to terytorium,
pobytu na nim i wyjazdu z niego..

Art. 35 ust. 1
pkt 1 i 4
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym

Art. 35. 1. Zarejestrowanie pobytu
unieważnia się, w przypadku gdy:
1)
w
postępowaniu
o
zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
wnioskodawca:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
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niniejszym
projektem

fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
(…)
4) obywatel UE zarejestrował swój
pobytu w celu obejścia przepisów
prawa obowiązujących w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii
i
Irlandii
Północnej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.

Art. 36 ust. 1
pkt 2, 3 i 5
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 36. 1. Kartę pobytową unieważnia
się, w przypadku gdy:
(…)
2)
w postępowaniu o wydanie
karty pobytowej wnioskodawca:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
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3)
związek
małżeński
z
obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
został
zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu
przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego, lub
(…)
5)
członek rodziny uzyskał kartę
pobytową w celu obejścia przepisów
prawa obowiązujących w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.”;
Art. 56 ust. 2
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 56. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania karty stałego pobytu także
wtedy, gdy związek małżeński z
obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
został
zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu
przez to terytorium, pobytu na nim i
wyjazdu z niego.

art. 60 ust. 1
pkt 1 i 3

Art. 60. 1. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu unieważnia się, w
przypadku gdy:
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Wszelkie środki tego typu muszą być
proporcjonalne
i
podlegają
zabezpieczeniom
proceduralnym
przewidzianym w art. 30 i 31.

i ust. 2 pkt 1, 3
i4
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

1) w postępowaniu o wydanie
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu, wnioskodawca:
a)
złożył
wniosek
zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub
takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub
(…)
3) obywatel UE nabył prawo stałego
pobytu w celu obejścia UE lub
przepisów prawa obowiązujących w
innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii
i
Irlandii
Północnej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.
2. Kartę stałego pobytu unieważnia się,
w przypadku gdy:
1) w postępowaniu o wydanie karty
stałego pobytu, wnioskodawca:
a)
złożył
wniosek
zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
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b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub
takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub
(…)
3) związek małżeński z obywatelem UE
lub
obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej został zawarty w celu obejścia
przepisów określających zasady i
warunki wjazdu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ich przejazdu przez to terytorium,
pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub
4)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE nabył prawo stałego
pobytu w celu obejścia przepisów
prawa obowiązujących w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium
jw.
Art. 3 ust. 1,
Art. 4-6, Art.
10 ust. 3 – 5,
Art. 13, Art. 71
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE,
Art. 9, Art.
107, Art. 109,
Art. 127, Art.

Jw.
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36.

Art. 36

Państwa Członkowskie ustanawiają
przepisy w sprawie sankcji mających
zastosowanie do naruszenia przepisów
krajowych przyjętych do celów
wykonania niniejszej dyrektywy i
podejmują wymagane środki w celu ich
stosowania. Ustanowione sankcje
muszą być skuteczne i proporcjonalne.
Państwa Członkowskie powiadamiają
Komisję o tego rodzaju przepisach
najpóźniej do dnia … [*], a następnie
jak
najszybciej
w
przypadku
późniejszych zmian.

T

129, Art. 130,
Art. 136, Art.
140 Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego
Art. 3 § 1 i 2
pkt 1 i 2, Art.
15 § 1, Art. 52
§ 1, Art. 53 § 1,
Art. 54 § 1,
Art. 177 § 1 i
Art. 1 ustawy z
dnia 25 lipca
2002 r. –
Prawo
o
ustroju sądów
administracyjn
ych

Zastosowanie mają przepisy ustaw
wskazane, jako wdrażające art. 15 ust. 1
dyrektywy

Art. 81 ustawy
o
wjedzie
obywateli UE
w tym pkt 2-4
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 81. Kto:
1)
nie
dopełnia
obowiązku
zarejestrowania pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,
2)
uchyla się od obowiązku
posiadania albo wymiany karty
pobytowej lub karty stałego pobytu,
3)
wbrew
obowiązkowi
nie
zwraca
zaświadczenia
o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
karty
pobytowej,
dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu
lub karty stałego pobytu,
4)
nie zawiadamia o utracie
zaświadczenia
o
zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE, karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu
w terminie 3 dni od dnia ich utraty

i art. 82 ustawy
o
wjedzie
obywateli UE
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- podlega karze grzywny.
Art. 82. Orzekanie w sprawach o czyny,
o których mowa w art. 81, następuje w
trybie określonym w ustawie z dnia 24
sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z
2018 r. poz. 475, z późn. zm.
37.

Art. 37

38.

Art. 38

39.

Art. 39

Przepisy niniejszej dyrektywy nie
naruszają jakichkolwiek przepisów
ustawowych,
wykonawczych
i
administracyjnych
ustanowionych
przez jedno z Państw Członkowskich,
które byłyby mniej restrykcyjne wobec
osób objętych niniejszą dyrektywą.
1. Uchyla się art. 10 i 11 rozporządzenia
(EWG) nr 1612/68 z mocą od. …
2.
Dyrektywy
64/221/EWG,
68/360/EWG,
72/194/EWG,
73/148/EWG,
75/34/EWG,
75/35/EWG,
90/364/EWG,
90/365/EWG i 93/96/EWG tracą moc
ze skutkiem od.…
3. Odniesienia dokonane do uchylonych
przepisów i dyrektyw należy rozumieć
jako
odniesienia
do
niniejszej
dyrektywy.
Najpóźniej do dnia… [*] Komisja
przedłoży
Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie sprawozdanie
ze stosowania niniejszej dyrektywy
wraz ze wszelkimi niezbędnymi
wnioskami, zwłaszcza dotyczącymi
możliwości przedłużenia okresu, w
ciągu którego obywatele Unii i
członkowie
ich
rodziny
mogą
przebywać
bezwarunkowo
na
terytorium przyjmującego Państwa
Członkowskiego.
Państwa

N

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.

N

N

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.
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40.

Art. 40

Członkowskie dostarczają Komisji
wszelkie informacje niezbędne do
sporządzenia sprawozdania.
1. Państwa Członkowskie wprowadzają
w
życie
przepisy
ustawowe,
wykonawcze
i
administracyjne
niezbędne do wykonania niniejszej
dyrektywy do dnia… [*]

Przepisy przyjęte przez Państwa
Członkowskie zawierają odniesienie do
niniejszej dyrektywy lub odniesienie
takie towarzyszy ich urzędowej
publikacji.
Metody
dokonywania
takiego odniesienia określane są przez
Państwa Członkowskie.
2. Państwa Członkowskie przekazują
Komisji teksty przepisów prawa
krajowego przyjętych w dziedzinach
objętych niniejszą dyrektywą wraz z
tabelą ukazująca korelację między

N

Art. 25
przedmiotowe
go
projektu
ustawy

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem
art. 1 w zakresie zmiany w art. 8a ust. 2,
art. 9 ust. 3, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 14, art. 22, art. 25 we wprowadzeniu do
wyliczenia, art. 25a, art. 26, art. 27 ust.
3, art. 28-30, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32,
art. 33 ust. 1, 1a, 1b, 2-7, art. 33a–33c,
art. 34, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 37a–
37d, art. 38, art. 39, art. 41, art. 48 ust.
2, art. 49, art. 50–53a, art. 54, art. 55,
art. 56 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 58a,
art. 59, art. 60 ust. 2 i 3, art. 61, art. 61a,
art. 61b, art. 62, art. 63, art. 65, art. 79
pkt 2 i 4, art. 80 pkt 1 lit. a, d i f, pkt 2
lit. a, b i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i d,
art. 80a, art. 81 pkt 2-4 oraz art. 5 w
zakresie zmiany w art. 43 ust. 2 i 4,
które wchodzą w życie z dniem 2
sierpnia 2021 r.

N

Odnośnik nr 1 do przedmiotowego
projektu ustawy

N

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.
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przepisami niniejszej dyrektywy a
przyjętymi przepisami krajowymi.
41.

Art. 41

42.

Art. 42

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie z
dniem jej opublikowania w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do
Państw Członkowskich.

N

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.

N

Nie wymaga transpozycji do prawa
polskiego.
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TABELA ZGODNOŚCI
TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlu
ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar (Dz. Urz. WE L 101 z 15.04.2011, str. 1)

PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.
Jedn.
Red.

Treść przepisu UE

Koniecz
ność
wdrożen
ia

Jedn.
Red.

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie uwzględnienia
w projekcie przepisów
wykraczających poza minimalne
wymogi prawa UE

T/N
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1
Cel
1.

Art. 11

1. Państwa członkowskie podejmują
środki niezbędne do zapewnienia, by
ofiary otrzymały wsparcie i pomoc
przed rozpoczęciem postępowania
karnego, w jego trakcie i przez
odpowiedni czas po jego zakończeniu,
aby umożliwić im skorzystanie z praw
określonych w decyzji ramowej
2001/220/WSiSW oraz w niniejszej
dyrektywie.
2. Państwa członkowskie podejmują
środki niezbędne do zapewnienia
pomocy i wsparcia danej osobie, jak
tylko właściwe organy dowiedzą się o
uzasadnionych
przesłankach
pozwalających przypuszczać, że osoba
ta mogła stać się ofiarą któregokolwiek

T

Art. 41a – 41e
ustawy z dnia
14 lipca 2006
r.
o wjeździe na
terytorium
Rzeczypospoli
tej
Polskiej,
pobycie oraz
wyjeździe
z
tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i

Art. 41a. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE, w stosunku do którego
istnieje domniemanie, że jest ofiarą
handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 §
22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz.
1444 i 1517), zwanej dalej „Kodeksem
karnym”, wydaje się zaświadczenie
potwierdzające
istnienie
tego
domniemania.
2. W zaświadczeniu, o którym mowa w
art. 41a, umieszcza się:
1) imię (imiona) i nazwisko;
2) data urodzenia;
3) miejsce i państwo urodzenia;

Projektowane przepisy art. 41a – 41e
dotyczą
możliwości
wydania
zaświadczenia
potwierdzającego
istnienie domniemania o byciu
ofiarami handlu ludźmi w rozumieniu
art. 115 § 22 Kodeksu karnego w
stosunku do obywatela UE i członków
rodziny niebędących obywatelami
UE. Proponowane rozwiązanie ma
umożliwić skorzystanie z prawa do
świadczeń z pomocy społecznej w
formie
interwencji
kryzysowej,
schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego
również
obywatelom
UE.
Rozwiązania te są wzorowane na art.

1

z przestępstw, o których mowa w art. 2
i 3.
3. Państwa członkowskie podejmują
środki niezbędne do zapewnienia, by
udzielenie wsparcia i pomocy ofierze
nie było zależne od jej gotowości do
współpracy
podczas
śledztwa,
przygotowania aktu oskarżenia lub
procesu, bez uszczerbku dla dyrektywy
2004/81/WE lub podobnych przepisów
krajowych.
4. Państwa członkowskie podejmują
środki niezbędne do ustanowienia
odpowiednich mechanizmów służących
wczesnej identyfikacji ofiar i udzielaniu
im wsparcia i pomocy, we współpracy z
właściwymi
organizacjami
pomocowymi.
5. Pomoc i wsparcie, o których mowa
w ust. 1 i 2, udzielane są na podstawie
świadomej i dobrowolnej zgody
wyrażonej przez ofiarę i obejmują w
szczególności zapewnienie standardu
życia gwarantującego ofierze środki
utrzymania, w formie odpowiedniego i
bezpiecznego
zakwaterowania
i
pomocy materialnej, jak również
potrzebnej opieki medycznej, w tym
pomocy psychologicznej, doradztwa i
informacji,
a
w
odpowiednich
przypadkach – także usług tłumaczy.
6. Informacje, o których mowa w ust.
5,
obejmują,
w
stosownych
przypadkach, informacje o okresie do
namysłu i odzyskania równowagi
zgodnie z dyrektywą 2004/81/WE,
informacje o możliwości przyznania
międzynarodowej ochrony zgodnie z
dyrektywą Rady 2004/83/WE z dnia 29

członków ich
rodzin, zwanej
dalej „ustawą o
wjeździe
obywateli UE”
w brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem

4) obywatelstwo
5) płeć.
Art. 41b. 1. Zaświadczenie, o którym
mowa w art. 41a, wydaje organ
właściwy
do
prowadzenia
postępowania
w
sprawie
o
przestępstwo, o którym mowa w art.
189a § 1 Kodeksu karnego.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w
art. 41a, jest ważne przez okres 3
miesięcy od dnia jego wydania, a w
przypadku małoletniego obywatela UE
lub małoletniego członka rodziny
niebędącego obywatelem UE przez
okres 4 miesięcy od dnia jego wydania.
3. Obywatelowi UE lub członkowi
rodziny niebędącemu obywatelem UE,
może
być
wydane
kolejne
zaświadczenie, o którym mowa w art.
41a, na okres co najmniej 6 miesięcy,
nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, w
przypadku
gdy
spełnione
są
następujące warunki:|
1)
przebywa
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
podjął współpracę z organem
właściwym
do
prowadzenia
postępowania
w
sprawie
o
przestępstwo, o którym mowa w art.
189a § 1 Kodeksu karnego, a w
przypadku małoletniego cudzoziemca –
otrzymał status pokrzywdzonego w
postępowaniu
w
sprawie
o
przestępstwo, o którym mowa w art.
189a § 1 Kodeksu karnego;
3)
zerwał kontakty z osobami
podejrzanymi
o
popełnienie
przestępstwa, o którym mowa w art.
189a § 1 Kodeksu karnego.

170 – art. 176
cudzoziemcach.

w

ustawie

o

2

kwietnia
2004 r.
w sprawie
minimalnych norm dla kwalifikacji i
statusu obywateli państw trzecich lub
bezpaństwowców jako uchodźców lub
jako osoby, które z innych względów
potrzebują międzynarodowej ochrony,
oraz zawartości przyznawanej ochrony
(16) i dyrektywą Rady 2005/85/WE z
dnia 1 grudnia 2005 r. w sprawie
ustanowienia
minimalnych
norm
dotyczących procedur nadawania i
cofania statusu uchodźcy w państwach
członkowskich (17) lub zgodnie z
innymi
instrumentami
międzynarodowymi
lub
innymi
podobnymi przepisami krajowymi.
7. Państwa członkowskie zapewniają
opiekę ofiarom o szczególnych
potrzebach, jeżeli wynikają one w
szczególności z ewentualnej ciąży,
stanu
zdrowia,
ewentualnej
niepełnosprawności,
zaburzeń
umysłowych lub psychicznych lub
doświadczonych
przez
pokrzywdzonych poważnych form
przemocy psychicznej, fizycznej lub
seksualnej.

Art. 41c. 1. Zaświadczenie, o którym
mowa w art. 41a, unieważnia się, w
przypadku:
1)
gdy ustały przesłanki do jego
wydania, lub
2)
gdy w postępowaniu o wydanie
zaświadczenia wnioskodawca:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
3)
wymagają
tego
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa
państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
2. Zaświadczenie, o którym mowa w
art. 41a, unieważnia organ, który je
wydał.
Art. 41d. Organ, który wydał lub
unieważnił obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE zaświadczenie, o
którym mowa w art. 41a, powiadamia
o tym fakcie ministra właściwego do
spraw wewnętrznych.
Art. 41e. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o
którym
mowa
w
art.
41a,
uwzględniając
cel,
w
jakim
zaświadczenie jest wydawane oraz
dane
potwierdzające
tożsamość
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obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE.
2.

Art.
77a
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 77a. 1. Obowiązywanie wpisu do
wykazu zawiesza się, jeżeli obywatel
UE lub członek rodziny niebędący
obywatelem UE posiada ważne
zaświadczenie, o którym mowa w art.
41a.
2. Obowiązywanie wpisu do wykazu
zawiesza się do dnia, w którym ustaną
okoliczności
uzasadniające
to
zawieszenie.
3. Zawieszenie obowiązywania wpisu
do
wykazu
przerywa
okres
obowiązywania wpisu do wykazu.

3.

Art. 79 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem
i
dodawany
art. 79a ww.
projektu

Art. 79. W sprawach dotyczących
obywateli UE i członków rodzin
niebędących
obywatelami
UE
prowadzi
się
w
systemie
informatycznym następujące rejestry:
1) pobytu obywatela UE;
2) kart pobytowych;
3) dokumentów potwierdzających
prawo stałego pobytu;
4) kart stałego pobytu;
5) zaświadczeń, o których mowa w art.
41a.

W związku z wprowadzeniem w ww.
art. 41a ustawy o wjeździe obywateli
UE instytucji zaświadczenia dla
obywatela UE lub członka rodziny
obywatela UE potwierdzającego
istnienie domniemania, że są ofiarami
handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 §
22 Kodeksu karnego konieczne było
uzupełnienie ww. ustawy o przepis
dotyczący zawieszania wpisów w
wykazie cudzoziemców, których
pobyt jest niepożądany w sytuacji
posiadania przez obywatela UE lub
członka rodziny obywatela UE
zaświadczenia, o którym mowa w art.
41a. Powyższe nastąpiło poprzez
dodanie art. 77a do ustawy o wjeździe
obywateli UE.
Nadanie nowego brzmienia art. 79 i
dodanie art. 79a jest związane z
wprowadzeniem w ustawie o wjeździe
obywateli UE przepisów dotyczących
wydawania zaświadczeń, o których
mowa w art. 41a. W konsekwencji
należało
uzupełnić
ustawę
o
uregulowania dotyczące prowadzenia
rejestru wydanych zaświadczeń, o
których mowa w art. 41a i wskazać
organ prowadzący ten rejestr.

Art. 79a. Rejestry w sprawach
dotyczących obywateli UE i członków
rodzin niebędących obywatelami UE
prowadzą:
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4.

Art. 80 pkt 5
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem

5.

Art. 5a,
Art. 18 ust. 1
pkt 7, Art. 20
ust. 1 pkt 4
Art. 47 ust. 3a,
Art. 101 ust. 3
i Art. 106 ust. 4
ustawy z dnia
12 marca 2004
r. o pomocy
społecznej w
brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

1) wojewoda i Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, każdy w swoim
zakresie – w przypadku rejestrów, o
których mowa w art. 79 pkt 1-4;
2) minister właściwy do spraw
wewnętrznych – w przypadku rejestru,
o którym mowa w art. 79 pkt 5.
Art. 80 (…)
5) w rejestrze, o którym mowa w art. 79
pkt 5, przechowuje się informacje o:
a) organie, który wydał zaświadczenie,
o którym mowa w art. 41a,
b) dacie wydania zaświadczenia, o
którym mowa w art. 41a,
c) dacie unieważnienia zaświadczenia,
o którym mowa w art. 41a.”

„Art. 5a. Prawo do świadczeń w formie
interwencji kryzysowej, schronienia,
posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego przysługuje:
1) cudzoziemcom przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zaświadczenia, o którym
mowa w art. 170 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub
2) cudzoziemcom przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia, o którym
mowa w art. 176 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub
3) obywatelom UE lub członkom
rodziny niebędącym obywatelami UE
posiadającym zaświadczenie, o którym
mowa w art. 41a ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie

Art. 80 został uzupełniony o pkt 5, w
którym określono zakres danych
przechowywanych
w
rejestrze
wydanych zaświadczeń, o których
mowa w art. 41a. Powyższe jest
konsekwencją
wprowadzenia
instytucji
zaświadczenia
dla
obywatela UE lub członka rodziny
obywatela UE potwierdzającego
istnienie domniemania, że są ofiarami
handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 §
22 Kodeksu karnego
Zmiany w art. 5a i art. 47 ust. 3a
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej (Dz. U. 2020 r.
poz. 1876) zostały zaproponowane w
związku z wprowadzeniem w ustawie
o wjeździe obywateli UE instytucji
zaświadczenia dla obywatela UE lub
członka rodziny obywatela UE
potwierdzającego
istnienie
domniemania, że są ofiarami handlu
ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22
Kodeksu karnego.
Projektodawca
wprowadził
możliwość skorzystania z prawa do
świadczeń z pomocy społecznej w
formie
interwencji
kryzysowej,
schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego
również przez obywateli UE.
5

oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin.”;
Art. 18 ust. 1 pkt 7:
„7) przyznawanie i wypłacanie
zasiłków celowych, a także udzielanie
schronienia, posiłku oraz niezbędnego
ubrania cudzoziemcom i osobom, o
których mowa w art. 5a;

Analogiczne
rozwiązanie
już
funkcjonuje
w
stosunku
do
cudzoziemców, zatem nie ma
przeciwskazań, by objąć ww. prawami
także obywateli UE.

Art. 20 ust. 1 pkt 4:
4) udzielanie cudzoziemcom i osobom,
o których mowa w art. 5a, pomocy w
zakresie interwencji kryzysowej; (…)
Art. 47 ust. 3a:
3a. Cudzoziemcom i osobom, o których
mowa w art. 5a, można udzielić
schronienia na okres ważności
zaświadczenia, o którym mowa w art.
170 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach lub na okres ważności
zaświadczenia, o którym mowa w art.
41a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin lub
na okres ważności zezwolenia, o
którym mowa w art. 176 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
Art. 101 ust. 3:
3. W przypadkach szczególnie
uzasadnionych sytuacją osobistą osoby
ubiegającej się o świadczenie, w
sprawach niecierpiących zwłoki oraz w
sprawach cudzoziemców, którym
6

udzielono zgody na pobyt ze względów
humanitarnych lub zgody na pobyt
tolerowany, i cudzoziemców i osób, o
których mowa w art. 5a, właściwa
miejscowo jest gmina miejsca pobytu
osoby ubiegającej się o świadczenie.”
Art. 106 ust. 4:
4.
Decyzję
administracyjną
o
przyznaniu lub odmowie przyznania
świadczenia, z wyjątkiem decyzji o
odmowie
przyznania
biletu
kredytowanego oraz decyzji w
sprawach cudzoziemców i osób, o
których mowa w art. 5a, wydaje się po
przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu
środowiskowego.
6.

Załącznik do
ustawy z dnia
16 listopada
2006 r. o
opłacie
skarbowej w
części II w ust.
21 w kolumnie
4 dodawany
pkt
17
w
brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

17) zaświadczenie potwierdzające, iż w
stosunku do obywatela UE lub członka
rodziny obywatela UE istnieje
domniemanie, że są oni ofiarami
handlu ludźmi
(…)

Projektowana ustawa wprowadza
zmiany w ustawie z dnia 16 listopada
2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1546, z późn. zm.)
przewidujące zwolnienie z opłaty
skarbowej za wydanie zaświadczenia
potwierdzającego, iż w stosunku do
obywatela UE lub członka rodziny
obywatela UE istnieje domniemanie,
że są oni ofiarami handlu ludźmi.
Przyjęte rozwiązanie jest analogiczne
do uregulowań z tego zakresu
wynikających
z
ustawy
o
cudzoziemcach.
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TABELA ZGODNOŚCI
TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy
zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i
członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.
Jedn.
Red.

Treść przepisu UE

Koniecz
ność
wdrożen
ia

Jedn.
Red.

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie uwzględnienia
w projekcie przepisów
wykraczających poza minimalne
wymogi prawa UE

T/N
Rozdział I
Przepisy ogólne
Art. 1
Cel
1.

Art. 1

Artykuł 1
Przedmiot
Niniejsze rozporządzenie wzmacnia
normy dotyczące zabezpieczeń mające
zastosowanie do dowodów osobistych
wydawanych
przez
państwa
członkowskie swoim obywatelom oraz
do dokumentów
pobytowych
wydawanych
przez
państwa
członkowskie
obywatelom
Unii
i członkom ich rodzin, kiedy korzystają
oni
z prawa
do swobodnego
przemieszczania się.

2.

Art. 2

Artykuł 2
Zakres

Projekt ustawy o zmianie ustawy o
wjeździe
na
terytorium
1

3.

Art. 3

Niniejsze
rozporządzenie
ma
zastosowanie do:
a) dowodów osobistych, które państwa
członkowskie
wydają
swoim
obywatelom
i o których
mowa
w art. 4
ust. 3
dyrektywy
2004/38/WE;
Niniejsze rozporządzenie nie ma
zastosowania
do tymczasowych
dokumentów
potwierdzających
tożsamość o okresie ważności
krótszym niż sześć miesięcy.
b) zaświadczeń
o rejestracji
wydawanych zgodnie z art. 8
dyrektywy 2004/38/WE obywatelom
Unii,
których
okres
pobytu
w przyjmującym
państwie
członkowskim
przekracza
trzy
miesiące
oraz
dokumentów
poświadczających
pobyt
stały
wydawanych zgodnie z art. 19
dyrektywy 2004/38/WE obywatelom
Unii na wniosek;
c) kart
pobytowych
wydawanych
zgodnie
z art. 10
dyrektywy
2004/38/WE członkom rodziny
obywatela Unii, którzy nie są
obywatelami
jednego
z państw
członkowskich, oraz kart stałego
pobytu
wydawanych
zgodnie
z art. 20 dyrektywy 2004/38/WE
członkom rodzin obywateli Unii,
którzy nie są obywatelami jednego
z państw członkowskich.
Artykuł 3
Normy
dotyczące
zabezpieczeń/wzór/specyfikacje
1. Dowody osobiste wydawane przez
państwa członkowskie są wytwarzane

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw, zwany
dalej „projektu ustawy o wjeździe
obywateli UE” wprowadza regulacje
prawne przewidujące wydawanie
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE w formacie
zbliżonym
do
karty
pobytu.
Dotychczasowe zaświadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE były wydawane w formacie
papierowym, jako niezabezpieczony
dokument bez zdjęcia. Projekt ustawy
zmienia
nazwy
wydawanych
członkom rodziny obywateli UE
dokumentów: „karta pobytu członka
rodziny obywatela UE” na „karta
pobytowa” i „karta stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE” na
„karta stałego pobytu”.
Ponadto projekt ustawy przewiduje
wprowadzenie
uregulowań
pozwalających na zamieszczanie w
kartach pobytowych oraz kartach
stałego pobytu stosownych adnotacji
oraz obrazu linii papilarnych.
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w formacie ID-1 i zawierają pole
przeznaczone
do odczytu
maszynowego. Takie dowody osobiste
opierają
się
na specyfikacjach
i minimalnych normach dotyczących
zabezpieczeń
określonych
w dokumencie ICAO nr 9303 i są
zgodne z wymogami określonymi w lit.
c),
d),
f)
i g)
załącznika
do rozporządzenia (WE) nr 1030/2002
w wersji zmienionej rozporządzeniem
(UE) 2017/1954.
2. Elementy
danych
zawarte
na dowodach osobistych są zgodne ze
specyfikacjami określonymi w części 5
dokumentu ICAO nr 9303.
W drodze odstępstwa od akapitu
pierwszego, numer dokumentu może
być umieszczony w polu I, a wskazanie
płci danej osoby jest fakultatywne.
3. Na dokumencie widnieje tytuł
„Dowód osobisty” lub inne ogólnie
przyjęte oznaczenie krajowe w języku
urzędowym lub językach urzędowych
wydającego państwa członkowskiego
oraz słowa „Dowód osobisty” w co
najmniej jednym innym języku
urzędowym instytucji Unii.
4. Dowód osobisty zawiera, z przodu,
dwuliterowy
kod
państwa
członkowskiego wydającego dokument,
wydrukowany w sposób kontrastujący
na tle
niebieskiego
prostokąta
i otoczony 12 żółtymi gwiazdami.
5. Dowody osobiste są wyposażone
w nośnik danych o wysokim stopniu
zabezpieczenia,
który
zawiera
wizerunek
twarzy
posiadacza
dokumentu i dwa odciski palców
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w formatach cyfrowych. W odniesieniu
do pobierania
identyfikatorów
biometrycznych państwa członkowskie
stosują
specyfikacje
techniczne
określone w decyzji wykonawczej
Komisji C(2018)7767 (13).
6. Nośnik
danych
musi
mieć
wystarczającą pojemność i wydajność,
aby zagwarantować
integralność,
autentyczność i poufność danych.
Przechowywane dane są dostępne
w formie bezstykowej i zabezpieczone,
jak określono w decyzji wykonawczej
C(2018)7767. Państwa członkowskie
wymieniają
się
informacjami
niezbędnymi
do uwierzytelnienia
nośnika danych oraz do dostępu
do danych
biometrycznych
i ich
weryfikacji, o których mowa w ust. 5.
7. Z obowiązku złożenia odcisków
palców mogą być zwolnione dzieci
poniżej 12 roku życia.
Z obowiązku złożenia odcisków palców
zwolnione są dzieci poniżej 6 roku
życia.
Z obowiązku złożenia odcisków palców
zwolnione są osoby, od których
pobranie takich odcisków jest fizycznie
niemożliwe.
8. Jeżeli
jest
to
konieczne
i proporcjonalne do zamierzonego celu,
państwa
członkowskie
mogą
zamieszczać
dane
szczegółowe
i adnotacje
do użytku
krajowego,
zgodnie
z wymogami
prawa
krajowego. Nie może to spowodować
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obniżenia efektywności minimalnych
norm dotyczących zabezpieczeń oraz
transgranicznej
kompatybilności
dowodów osobistych.
9. W przypadku
gdy państwa
członkowskie umieszczają podwójny
interfejs lub osobny nośnik danych
w dowodzie osobistym, dodatkowy
nośnik danych musi być zgodny
z odpowiednimi normami ISO i nie
może zakłócać w żaden sposób
działania nośnika danych, o którym
mowa w ust. 5.
10. W przypadku gdy państwa
członkowskie
przechowują
w dowodach osobistych dane na użytek
usług elektronicznych, takich jak
administracja elektroniczna i e-biznes,
takie dane krajowe muszą być pod
względem fizycznym lub logicznym
oddzielone od danych biometrycznych,
o których mowa w ust. 5.
11. W przypadku gdy państwa
członkowskie
wprowadzają
do dowodów osobistych dodatkowe
zabezpieczenia, nie może obniżyć to
poziomu
kompatybilności
transgranicznej
takich
dowodów
osobistych
ani
skuteczności
minimalnych
norm
dotyczących
zabezpieczeń.
4.

Art. 4

Artykuł 4
Okres ważności
1. Minimalny
okres
ważności
dowodów osobistych wynosi pięć lat,
a maksymalny okres ważności –
dziesięć lat.
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2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1
państwa
członkowskie
mogą
przewidzieć okres ważności:
a) krótszy niż pięć lat w przypadku
dowodów osobistych wydawanych
osobom małoletnim;
b) w
wyjątkowych
przypadkach,
krótszy niż pięć lat w przypadku
dowodów osobistych wydawanych
osobom w szczególnych i ściśle
określonych okolicznościach oraz
w przypadku gdy okres ważności
tych dokumentów jest ograniczony
zgodnie z prawem Unii i prawem
krajowym;
c) przekraczający
dziesięć
lat
w przypadku dowodów osobistych
wydawanych
osobom,
które
ukończyły 70 rok życia;
3. Państwa członkowskie wydają
dowód osobisty o okresie ważności
wynoszącym dwanaście miesięcy lub
mniej w przypadku gdy chwilowo
fizycznie niemożliwe jest pobranie
odcisków któregokolwiek z palców
wnioskodawcy.
5.

Art. 5

Artykuł 5
Stopniowe wycofywanie
1. Dowody osobiste, które nie
spełniają
wymogów
określonych
w art. 3, tracą ważność wraz z upływem
okresu ich ważności lub najpóźniej
do dnia 3 sierpnia 2031 r., w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej.
2. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:
a) dowody osobiste, które nie spełniają
minimalnych norm dotyczących
zabezpieczeń, określonych w części 2
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dokumentu ICAO nr 9303, lub które
nie zawierają funkcjonalnego pola
przeznaczonego
do odczytu
maszynowego, określonego w ust. 3,
tracą ważność wraz z upływem
okresu ich ważności lub najpóźniej
do dnia
3 sierpnia
2026 r.,
w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej;
b) dowody osobiste osób w wieku 70 lat
i powyżej w dniu 2 sierpnia 2021 r.,
które spełniają minimalne normy
dotyczące zabezpieczeń, określone
w części 2 dokumentu ICAO nr 9303,
i które zawierają funkcjonalne pole
przeznaczone
do odczytu
maszynowego, określone w ust. 3,
tracą ważność wraz z upływem
okresu ich ważności.
3. Na potrzeby ust. 2, funkcjonalne
pole
przeznaczone
do odczytu
maszynowego oznacza:
a) pole
przeznaczone
do odczytu
maszynowego, zgodne z częścią 3
dokumentu ICAO nr 9303; lub
b) inne pole przeznaczone do odczytu
maszynowego,
w odniesieniu
do którego państwo członkowskie
dokonujące
wpisu
powiadamia
Komisję o zasadach wymaganych
do odczytania
i wyświetlania
zawartych w nim informacji, chyba
że państwo członkowskie powiadomi
Komisję, do dnia 2 sierpnia 2021 r., o
swoim braku zdolności do odczytania
i wyświetlania tych informacji.
Po otrzymaniu powiadomienia, o
którym mowa w akapicie pierwszym lit.
b), Komisja informuje odpowiednio
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zainteresowane państwo członkowskie
i Radę.
6.

Art. 6

Artykuł 6
Minimalny zakres informacji, które
muszą być zawarte
Dokumenty pobytowe, w przypadku
gdy są wydawane przez państwa
członkowskie
obywatelom
Unii,
zawierają przynajmniej następujące
informacje:
a) tytuł
dokumentu
w języku
urzędowym
lub
językach
urzędowych
danego
państwa
członkowskiego oraz w co najmniej
jednym innym języku urzędowym
instytucji Unii;
b) wyraźną informację, że dokument
jest wydany obywatelowi Unii
zgodnie z dyrektywą 2004/38/WE;
c) numer dokumentu;
d) nazwisko (nazwiska) i imię (imiona)
posiadacza;
e) datę urodzenia posiadacza;
f) informacje, które mają być zawarte
w zaświadczeniach o rejestracji
i dokumentach poświadczający pobyt
stały,
wydanych
zgodnie
z,
odpowiednio, art. 8 i 19 dyrektywy
2004/38/WE;
g) organ wydający;
h) na awersie, dwuliterowy kod państwa
członkowskiego
wydającego
dokument, wydrukowany w sposób
kontrastujący
w niebieskim
prostokącie i otoczony 12 żółtymi
gwiazdami.

Art. 28 ust. 1, 3
i5
Art. 52 ust. 1, 3
i 5 projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 28. 1. W zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karcie pobytowej umieszcza się:
1)
następujące dane obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, który złożył wniosek:
a)
imię (imiona) i nazwisko
(nazwiska),
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
informację o obywatelstwie,
d)
informację o płci,
e)
adres zameldowania na pobyt
stały lub czasowy,
f)
numer
ewidencyjny
Powszechnego
Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
– w przypadku gdy został nadany;
2)
obraz
linii
papilarnych
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE – w przypadku karty
pobytowej;
3)
nazwę organu, który je wydał;
4)
datę zarejestrowania pobytu –
w przypadku zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub datę wydania karty pobytowej;
5)
datę upływu terminu ważności
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej;

1, 3

8

Jeżeli państwo członkowskie podejmie
decyzję o pobieraniu odcisków palców,
odpowiednie zastosowanie ma art. 3 ust.
7.
Z obowiązku złożenia odcisków palców
zwolnione są osoby, w przypadku
których pobranie takich odcisków jest
fizycznie niemożliwe.

6)
fotografię obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE;
7)
adnotację
„Dyrektywa
2004/38/WE”
–
w przypadku
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE;
8)
adnotację „Członek rodziny
obywatela UE, art. 10 dyrektywy
2004/38/WE” – w przypadku karty
pobytowej.
3. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karcie
pobytowej nie umieszcza się podpisu
ich posiadacza, gdy są one wydawane:
1)
osobie małoletniej, która do
dnia złożenia wniosku o wydanie
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej nie ukończyła 13. roku
życia, lub
2)
osobie, która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć
podpisu samodzielnie.
5. W zaświadczeniu o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karcie
pobytowej nie umieszcza się danych, o
których mowa w ust. 1 pkt 5, gdy
obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE nie
zameldował się w miejscu pobytu
czasowego trwającego ponad 2
miesiące.

9

Art.
52.
1.
W
dokumencie
potwierdzającym
prawo
stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu
umieszcza się:
1)
następujące dane obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, który złożył wniosek:
a)
imię (imiona) i nazwisko
(nazwiska),
b)
datę i miejsce urodzenia,
c)
informację o obywatelstwie,
d)
informację o płci,
e)
adres zameldowania na pobyt
stały lub czasowy,
f)
numer
ewidencyjny
Powszechnego
Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL)
– w przypadku gdy został nadany;
2)
obraz
linii
papilarnych
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE – w przypadku karty
stałego pobytu;
3)
nazwę organu, który go wydał;
4)
datę wydania;
5)
datę upływu terminu ważności
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego
pobytu;
6)
fotografię obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE;
7)
adnotację
„Dyrektywa
2004/38/WE”
–
w przypadku
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dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu;
8)
adnotację „członek rodziny
obywatela UE, art. 20 dyrektywy
2004/38/WE” – w przypadku karty
stałego pobytu;
3. W dokumencie potwierdzającym
prawo stałego pobytu lub karcie
stałego pobytu nie umieszcza się
podpisu ich posiadacza, gdy są one
wydawane:
1)
osobie małoletniej, która nie
ukończyła 13. roku życia do dnia
złożenia
wniosku
o
wydanie
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego
pobytu, lub
2)
osobie, która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć
podpisu samodzielnie.
5. W dokumencie potwierdzającym
prawo stałego pobytu lub karcie
stałego pobytu nie umieszcza się
danych, o których mowa w ust. 1 pkt 5,
gdy obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE nie
zameldował się w miejscu pobytu
czasowego trwającego ponad 2
miesiące.
7.

Art. 7

Artykuł 7
Jednolity wzór
1. Przy wydawaniu kart pobytowych
członkom rodziny obywateli Unii,
którzy nie są obywatelami jednego

N

Wzór karty pobytowej oraz karty
stałego pobytu zostanie określony w
akcie wykonawczym wydanym przez
ministra właściwego do spraw
wewnętrznych,
który
będzie
11

z państw członkowskich, państwa
członkowskie stosują ten sam format,
który określono w rozporządzeniu Rady
(WE)
nr
1030/2002
w wersji
zmienionej rozporządzeniem (UE)
2017/1954 i który wdrożono decyzją
wykonawczą C(2018)7767.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1
dokument nosi tytuł „Karta pobytowa”
lub „Karta stałego pobytu”. Państwa
członkowskie wskazują, że dokumenty
te są wydawane członkowi rodziny
obywatela Unii zgodnie z dyrektywą
2004/38/WE. W tym celu państwa
członkowskie stosują standardowy kod
„członek rodziny obywatela UE, art. 10
dyrektywy 2004/38/WE”, lub „członek
rodziny obywatela UE, art. 20
dyrektywy 2004/38/WE”,
w polu
danych
[10],
o czym
mowa
w załączniku do rozporządzenia (WE)
nr 1030/2002 w wersji zmienionej
rozporządzeniem (UE) 2017/1954.

uwzględniał wymogi techniczne
określone w rozporządzaniu nr
1030/2002.

Art. 1 pkt 18 i
pkt
41
projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 1 pkt 18): użyte w art. 20 w ust. 1,
art. 21 w ust. 1 i 4, art. 22, art. 25 we
wprowadzeniu do wyliczenia, art. 26,
art. 30, art. 31 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, art. 33 w
ust. 1 i 5, art. 38, art. 39 oraz w art. 80
w pkt 2 w lit. c w różnej liczbie i
różnym przypadku wyrazy „karta
pobytu członka rodziny obywatela
UE” zastępuje się użytymi w
odpowiedniej liczbie i odpowiednim
przypadku
wyrazami
„karta
pobytowa”;
Art. 1 pkt 41): użyte w art. 48 w ust. 2,
art. 49 w ust. 1, 3 i 5, art. 50, art. 54,
art. 56 w ust. 1 we wprowadzeniu do
wyliczenia, art. 62, art. 63 oraz art. 80
w pkt 4 lit. c w różnej liczbie i różnym
przypadku wyrazy „karta stałego
pobytu członka rodziny obywatela
UE” zastępuje się użytymi w
odpowiedniej liczbie i odpowiednim
przypadku wyrazami „karta stałego
pobytu”;

art. 28 ust. 1
pkt 7
Art. 52 ust. 1
pkt 8

Art. 28. 1. W zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karcie pobytowej umieszcza się:
(…)

Zmiana, o której mowa
w
przytoczonych przepisach wynika z
konieczności
dostosowania
uregulowań ustawy o wjeździe
obywateli UE do rozporządzenia Rady
(UE) 2019/1157, które określa nazwy
dokumentów wydawanych członkom
rodziny obywateli UE. Z uwagi na
powyższe używana dotąd nazwa
„karta pobytu członka rodziny
obywatela UE” zastąpiona zostaje
nazwą „karta pobytowa”.
Podobnie używane w przytoczonych
przepisach pojęcie „karta stałego
pobytu członka rodziny obywatela
UE” zastępuje się pojęciem „karta
stałego pobytu”.

Art. 28 ust. 1 pkt 7 przewiduje
zamieszczanie dodatkowych, nowych
adnotacji w karcie pobytowej. W celu
dostosowania polskiego prawa do art.
7 ust. 2 rozporządzaniem Rady (UE)
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projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

3. Państwa
członkowskie
mogą
zamieszczać dane do użytku krajowego
zgodnie z prawem krajowym. Przy
zamieszczaniu
i przechowywaniu
takich danych państwa członkowskie
przestrzegają wymogów określonych
w art. 4 akapit drugi rozporządzenia
(WE)
nr 1030/2002
w wersji
zmienionej rozporządzeniem (UE)
2017/1954.

Art. 28 ust. 2, 3
i5
Art. 52 ust. 2, 3
i5
projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

7)
adnotację „Członek rodziny
obywatela UE, art. 10 dyrektywy
2004/38/WE” – w przypadku karty
pobytowej;
(…)

2019/1157 w art. 28 ust. 1 pkt 13
przewidziano wprowadzenie adnotacji
„członek rodziny obywatela UE, art.
10 dyrektywy 2004/38/WE” – w
przypadku karty pobytowej.

Art.
52.
1.
W
dokumencie
potwierdzającym
prawo
stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu
umieszcza się:
8)
adnotację „członek rodziny
obywatela UE, art. 20 dyrektywy
2004/38/WE” – w przypadku karty
stałego pobytu;
(…)

Analogicznie jak wyżej, w art. 52 w
ust. 1 w pkt 8 - w karcie stałego pobytu
przewidziano
wprowadzenie
adnotacji „członek rodziny obywatela
UE, art. 20 dyrektywy 2004/38/WE”.

Art. 28. (…) 2. Niezależnie od danych,
o których mowa w ust. 1,
zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karta
pobytowa może zawierać podpis
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE oraz
zakodowany zapis danych osobowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d
lub 5.
-ust. 3 i 5 – jw.
Art. 52. (…) 2. Niezależnie od danych,
o których mowa w ust. 1, dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu
lub karta stałego pobytu może
zawierać podpis posiadacza oraz
zakodowany zapis danych osobowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-d
lub pkt 5.
13

-ust. 3 i 5 – jw.
8.

Art. 8

Artykuł 8
Stopniowe wycofywanie istniejących
kart pobytowych
1. Karty pobytowe członków rodziny
obywatela
Unii
niebędących
obywatelami
jednego
z państw
członkowskich, które nie spełniają
wymogów art. 7, tracą ważność wraz
z upływem okresu ich ważności lub
najpóźniej dnia 3 sierpnia 2026 r.,
w zależności od tego, co nastąpi
wcześniej.
2. W drodze odstępstwa od ust. 1 karty
pobytowe członków rodziny obywatela
Unii niebędących obywatelami jednego
z państw członkowskich, które nie
spełniają
minimalnych
norm
dotyczących zabezpieczeń, określonych
w części 2 dokumentu ICAO nr 9303,
lub które nie zawierają funkcjonalnego
pola odczytu maszynowego zgodnego
z częścią 3 dokumentu ICAO nr 9303,
tracą ważność wraz z upływem okresu
ich ważności lub najpóźniej dnia
3 sierpnia
2023 r.,
w zależności
od tego, co nastąpi wcześniej.

9.

Art. 9

Artykuł 9
Punkt kontaktowy
1. Każde
państwo członkowskie
wyznacza co najmniej jeden organ
centralny jako punkt kontaktowy
na potrzeby wdrożenia niniejszego
rozporządzenia. W przypadku gdy
państwo członkowskie wyznaczyło
więcej niż jeden organ centralny,

Art. 7 projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 7. 1. Zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
karty
pobytu
członka
rodziny
obywatela
UE,
dokumenty
potwierdzające prawo stałego pobytu i
karty stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE wydane obywatelom UE
lub członkom rodziny niebędącym
obywatelami UE do dnia 1 sierpnia
2021 r. zachowują ważność przez
okres, na który zostały wydane, nie
dłużej jednak niż do dnia 3 sierpnia
2026 r.
2. W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r.
do dnia 3 sierpnia 2026 r. obywatelowi
UE może zostać na jego wniosek
wydane nowe zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
o którym mowa w art. 28 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą.

W
projekcie
przyjęto,
że
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE, karty pobytu
członka rodziny obywatela UE e,
dokumenty potwierdzające prawo
stałego pobytu i karty stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE
wydane
obywatelom
UE
lub
członkom
rodziny
niebędącym
obywatelami UE do dnia 1 sierpnia
2021 r. zachowają ważność przez
okres, na który zostały wydane, nie
dłużej jednak niż do dnia 3 sierpnia
2026 r.
W okresie od dnia 2 sierpnia 2021 r.
do dnia 3 sierpnia 2026 r. na wniosek
obywatela UE może mu zostać
wydane nowe zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE.
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10.

Art. 10

wskazuje ono, który z tych organów
będzie punktem kontaktowym w celu
wykonania niniejszego rozporządzenia.
Nazwę tego organu przekazuje ono
do wiadomości Komisji oraz innych
państw członkowskich. Jeżeli państwo
członkowskie zmieni wyznaczony
organ, informuje o tym odpowiednio
Komisję
i pozostałe
państwa
członkowskie.
2. Państwa członkowskie zapewniają,
aby punkty kontaktowe wiedziały o
istnieniu podmiotów udzielających
informacji i pomocy na poziomie Unii,
w tym jednolitego portalu cyfrowego
określonego
w rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/1724 (14), oraz aby były w stanie
z nimi współpracować.
Artykuł 10
Pobieranie
identyfikatorów
biometrycznych
1. Identyfikatory
biometryczne
gromadzone są wyłącznie przez
wykwalifikowany
i odpowiednio
upoważniony personel, wyznaczony
przez krajowe organy odpowiedzialne
za wydawanie dowodów osobistych lub
dokumentów pobytowych, w celu
umieszczenia ich na nośniku o wysokim
stopniu zabezpieczenia, o którym mowa
w art. 3
ust. 5
w odniesieniu
do dowodów osobistych oraz w art. 7
ust.
1
w odniesieniu
do kart
pobytowych. W drodze odstępstwa
od zdania pierwszego odciski palców są
pobierane
wyłącznie
przez
wykwalifikowany
i odpowiednio
upoważniony personel takich organów,
15

z wyjątkiem przypadków, w których
wnioski przedkładane są organom
dyplomatycznym
i konsularnym
państwa członkowskiego.
W celu zapewnienia zgodności
identyfikatorów
biometrycznych
z tożsamością
wnioskodawcy,
wnioskodawca stawia się osobiście co
najmniej raz w trakcie procedury
wydawania dokumentu w odniesieniu
do każdego wniosku.

Art. 21 ust. 2 –
2b, Art. 29a,
art. 49 ust. 2 –
2b,
Art. 53a
projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 21. 2. Wniosek o zarejestrowanie
pobytu lub o wydanie karty pobytowej
składa się osobiście, nie później niż w
następnym dniu po upływie 3 miesięcy
od dnia wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem
następujących przypadków:
1)
wniosek o zarejestrowanie
pobytu lub o wydanie karty pobytowej
osobie małoletniej składają rodzice lub
ustanowieni przez sąd opiekunowie
albo
jeden
z
rodziców
lub
ustanowionych przez sąd opiekunów;
2)
wniosek o zarejestrowanie
pobytu lub o wydanie karty pobytowej
osobie
ubezwłasnowolnionej
całkowicie pozostającej pod władzą
rodzicielską składają rodzice, a
niepozostającej
pod
władzą
rodzicielską
składa
opiekun
ustanowiony przez sąd;
3)
wniosek o zarejestrowanie
pobytu lub o wydanie karty pobytowej
osobie małoletniej bez opieki składa
kurator.
2a. Przy składaniu wniosku o wydanie
karty pobytowej jest wymagana
obecność
małoletniego
członka
rodziny niebędącego obywatelem UE,
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który do dnia złożenia wniosku
ukończył 6. rok życia.
2b. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w tym ze względu na stan
zdrowia obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE,
można odstąpić od wymogu osobistego
stawiennictwa, o którym mowa w ust.
2.
Art. 29a. 1. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE odbiera kartę
pobytową osobiście po okazaniu
ważnego dokumentu podróży.
2. W przypadku gdy karta pobytowa
została wydana osobie małoletniej,
która nie ukończyła 13. roku życia do
dnia jej odbioru albo osobie
ubezwłasnowolnionej
całkowicie,
odbioru karty pobytowej dokonuje
odpowiednio rodzic, opiekun prawny
albo kurator, po okazaniu ważnego
dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość.
3. Odbiór karty pobytowej wydanej
osobie
ubezwłasnowolnionej
całkowicie albo małoletniej, która do
dnia złożenia wniosku o wydanie karty
pobytowej ukończyła 6. rok życia,
wymaga obecności tej osoby.
4. Przed odbiorem karty pobytowej
sprawdza się za pomocą czytnika
elektronicznego, czy dane osobowe w
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niej zamieszczone są zgodne ze stanem
faktycznym.
5. W przypadkach, o których mowa w
art. 21 ust. 2b, odbioru karty
pobytowej
może
dokonać
pełnomocnik,
na
podstawie
pełnomocnictwa szczególnego do
odbioru tego dokumentu, po okazaniu
dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość. Przepisu ust. 4 nie stosuje
się.
6. Osoba odbierająca kartę pobytową
potwierdza odbiór karty podpisem
składanym na formularzu wniosku o jej
wydanie.
Art. 49. 2. Wniosek o wydanie
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego
pobytu składa się osobiście, z
wyjątkiem następujących przypadków:
1)
wniosek o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu osobie
małoletniej składają rodzice lub
ustanowieni przez sąd opiekunowie
albo
jeden
z
rodziców
lub
ustanowionych przez sąd opiekunów;
2)
wniosek o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu osobie
ubezwłasnowolnionej
całkowicie
pozostającej pod władzą rodzicielską
składają
rodzice,
a
osobie
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niepozostającej
pod
władzą
rodzicielską
składa
opiekun
ustanowiony przez sąd;
3)
wniosek o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu osobie
małoletniej bez opieki składa kurator.
2a. Przy składaniu wniosku o wydanie
karty stałego pobytu jest wymagana
obecność
małoletniego
członka
rodziny niebędącego obywatelem UE,
który do dnia złożenia wniosku
ukończył 6. rok życia.
2b. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach, w tym ze względu na stan
zdrowia obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE,
można odstąpić od wymogu osobistego
stawiennictwa, o którym mowa w ust.
2.
Art. 53a. 1. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE odbiera kartę stałego
pobytu osobiście po okazaniu ważnego
dokumentu podróży.
2. Do odbioru karty stałego pobytu
stosuje się odpowiednio przepisy art.
29a ust. 2-6.
2. Państwa członkowskie zapewniają,
aby wprowadzono właściwe i skuteczne
procedury pobierania identyfikatorów
biometrycznych oraz aby procedury te
nie naruszały praw i zasad określonych
w Karcie
praw
podstawowych,

art. 41 ust. 1
pkt 3-5
i art. 65 ust. 1
pkt 3-5
projektu
ustawy o

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
(…)
3)
liczbę fotografii i szczegółowe
wymogi
techniczne
dotyczące
19

Konwencji o ochronie praw człowieka
i podstawowych
wolności
oraz
Konwencji
Organizacji
Narodów
Zjednoczonych o prawach dziecka.

W przypadku gdy występują trudności
w pobieraniu
identyfikatorów
biometrycznych, państwa członkowskie
zapewniają
wprowadzenie
odpowiednich procedur w celu ochrony
godności danej osoby.

wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

fotografii dołączanych do wniosku o
zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
wniosku o wydanie karty pobytowej,
wniosku o wymianę lub wydanie
nowego
zaświadczenia
o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
i wniosku o wymianę lub wydanie
nowej karty pobytowej;
4)
sposób pobierania odcisków
linii papilarnych członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w celu
umieszczenia ich w karcie pobytowej;
5)
sposób utrwalania danych
umieszczanych w zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karcie pobytowej i przekazywania
ich
do
spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej;
(…)
Art. 65. 1. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
3)
liczbę fotografii i szczegółowe
wymogi
techniczne
dotyczące
fotografii dołączanych do wniosku o
wydanie lub wymianę dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu;
4)
sposób pobierania odcisków
linii papilarnych członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w celu
umieszczenia ich w karcie stałego
pobytu;
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5)
sposób utrwalania danych
umieszczanych
w
dokumencie
potwierdzającym
prawo
stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu i
przekazywania
ich
do
spersonalizowania
dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu.
Art. 8b
Art. 28 ust. 4
art. 52 ust. 4
projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 8b. 1. Odciski linii papilarnych
pobiera się od obywatela UE lub
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE za pomocą kart
daktyloskopijnych lub urządzenia do
elektronicznego pobierania odcisków.
2. Odciski linii papilarnych w celu
wydania karty pobytowej lub karty
stałego pobytu pobiera się od osoby,
która do dnia złożenia wniosku o
wydanie tej karty ukończyła 6. rok
życia.
Art. 28. 4. W karcie pobytowej nie
umieszcza się obrazu linii papilarnych,
jeżeli:
Art. 52. 4. W karcie stałego pobytu nie
umieszcza się obrazu linii papilarnych,
jeżeli:
1)
jest wydawana osobie, od
której pobranie odcisków linii
papilarnych jest fizycznie niemożliwe,
lub
2)
odstąpiono od osobistego
stawiennictwa, na podstawie art. 49
ust. 2b.
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1)
jest wydana osobie, od której
pobranie odcisków linii papilarnych
jest fizycznie niemożliwe, lub
2)
odstąpiono od osobistego
stawiennictwa na podstawie art. 21 ust.
2b lub art. 33 ust. 3.
3. Poza przypadkami, gdy jest to
wymagane
w celu
przetwarzania
zgodnie z prawem Unii i prawem
krajowym, identyfikatory biometryczne
gromadzone na potrzeby personalizacji
dowodów osobistych lub dokumentów
pobytowych
są
przechowywane
w wysoce
bezpieczny
sposób
i wyłącznie
do dnia
odbioru
dokumentu, a w każdym razie nie
dłużej niż 90 dni od daty wydania tego
dokumentu. Po upływie tego okresu
identyfikatory biometryczne zostają
natychmiast usunięte lub zniszczone.

11.

Art. 11

Artykuł 11
Ochrona
danych
osobowych
i odpowiedzialność
1. Bez uszczerbku dla rozporządzenia
(UE) 2016/679 państwa członkowskie
zapewniają
bezpieczeństwo,
integralność, autentyczność i poufność
danych
gromadzonych
i przechowywanych
na użytek
niniejszego rozporządzenia.

Art.
80a
projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
przedmiotowy
m projektem

Art. 80a. 1. Dane w postaci odcisków
linii papilarnych pobranych w celu
wydania karty pobytowej lub karty
stałego pobytu przechowuje się w
rejestrach, o których mowa w art. 79
pkt 2 lub 4, do czasu wpisania do tych
rejestrów potwierdzenia odbioru tych
kart przez organ, który je wydał, nie
dłużej niż 90 dni od daty wydania tych
kart .
2. W przypadku wydania decyzji o
odmowie wydania karty pobytowej lub
karty stałego pobytu lub decyzji o
odmowie ich wymiany, dane w postaci
odcisków
linii
papilarnych
przechowuje się w rejestrach, o
których mowa w art. 79 pkt 2 lub 4, do
czasu wpisania informacji o wydaniu
tych decyzji do rejestrów, gdy decyzje
te stały się prawomocne.

Projektowane przepisy ustawy o
wjeździe obywateli UE przewidują
również dodanie art. 80a, który
stanowi, iż odciski linii papilarnych
pobranych w celu wydania karty
pobytowej lub karty stałego pobytu
będą przechowywane w rejestrach kart
pobytowych oraz kart stałego pobytu
do czasu wpisania do tych rejestrów
potwierdzenia odbioru tych kart przez
organ, który je wydał, nie dłużej niż 90
dni od daty wydania tych kart.
Powyższe stanowi dostosowanie
polskich przepisów do uregulowań art.
10 ust. 3 rozporządzeniem Rady (UE)
2019/1157.

N
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2. Na
użytek
niniejszego
rozporządzenia organy odpowiedzialne
za wydawanie dowodów osobistych
i dokumentów pobytowych uznaje się
za administratora, o którym mowa
w art. 4 ust. 7 rozporządzenia (UE)
2016/679, i są one odpowiedzialne za
przetwarzanie danych osobowych.
3. Państwa członkowskie zapewniają,
aby organy nadzoru mogły w pełni
wykonywać swoje zadania, o których
mowa
w rozporządzeniu
(UE)
2016/679, w tym
miały dostęp
do wszystkich danych osobowych
i wszelkich niezbędnych informacji,
a także do pomieszczeń lub sprzętu
do przetwarzania
danych
prowadzonego przez właściwe organy.
4. Współpraca
z usługodawcami
zewnętrznymi
nie
wyklucza
odpowiedzialności
państwa
członkowskiego, która może wynikać
z prawa Unii lub prawa krajowego
z tytułu
naruszenia
obowiązków
w odniesieniu do danych osobowych.
5. Informacje w formie nadającej się
do odczytu maszynowego umieszcza
się na dowodzie osobistym lub
dokumencie pobytowym wyłącznie
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
oraz prawem krajowym wydającego
państwa członkowskiego.

T

6. Dane
biometryczne
przechowywane na nośniku danych
dowodów osobistych i dokumentów

N

Art. 28 ust. 2 i
Art. 52 ust. 2
projektu
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
przedmiotowy
m projektem

Jw.
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pobytowych
są
wykorzystywane
wyłącznie zgodnie z prawem Unii
i prawem krajowym przez odpowiednio
upoważniony personel właściwych
organów krajowych i agencji unijnych
dla potrzeb weryfikacji:
a) autentyczności dowodu osobistego
lub dokumentu pobytowego;
b) tożsamości jego posiadacza za
pomocą bezpośrednio dostępnych
porównywalnych
cech
w przypadkach,
gdy
okazanie
dowodu osobistego lub dokumentu
pobytowego
jest
wymagane
przepisami.
7. Państwa członkowskie prowadzą
i przekazują Komisji co roku wykaz
właściwych organów mających dostęp
do danych
biometrycznych
przechowywanych na nośniku danych,
o którym mowa w art. 3 ust. 5
niniejszego rozporządzenia. Komisja
publikuje w internecie zestawienie
takich wykazów krajowych.
12.

Art. 12

Artykuł 12
Monitorowanie
Do dnia 2 sierpnia 2020 r. Komisja
określa
szczegółowy
program
monitorowania skutków, rezultatów
i wpływu niniejszego rozporządzenia,
w tym
jego
wpływu
na prawa
podstawowe.
W programie monitorowania określa się
środki, za pomocą których dane i inne
niezbędne
dowody
mają
być
gromadzone,
a także
przedziały
czasowe, w jakich ma się to odbywać.
Wskazuje się w nim również działania,

N
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jakie mają być podejmowane przez
Komisję i przez państwa członkowskie
w celu gromadzenia i analizowania
danych oraz innych dowodów.
Państwa członkowskie dostarczają
Komisji dane i inne dowody niezbędne
do takiego monitorowania.
13.

Art. 13

Artykuł 13
Sprawozdawczość i ocena
1. Odpowiednio po upływie dwóch,
a następnie 11 lat od daty rozpoczęcia
stosowania niniejszego rozporządzenia
Komisja przedkłada Parlamentowi
Europejskiemu,
Radzie
i Europejskiemu
Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu
sprawozdanie
z jego
wdrożenia,
w szczególności
w odniesieniu
do ochrony
praw
podstawowych
i danych osobowych.
2. Sześć lat po dacie rozpoczęcia
stosowania niniejszego rozporządzenia,
a następnie co sześć lat, Komisja
dokonuje jego oceny i przedstawia
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie
i Europejskiemu
Komitetowi
Ekonomiczno-Społecznemu
sprawozdanie z głównymi ustaleniami.
Sprawozdanie
dotyczy
w szczególności:
a) wpływu niniejszego rozporządzenia
na prawa podstawowe;
b) mobilności obywateli Unii;
c) skuteczności
weryfikacji
biometrycznej
w zapewnianiu
bezpieczeństwa
dokumentów
podróży;

N
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korzystania
z kart
d) możliwego
pobytowych
jako
dokumentów
podróży;
e )możliwej
dalszej
wizualnej
harmonizacji dowodów osobistych;
f) konieczności
wprowadzenia
wspólnych
zabezpieczeń
tymczasowych
dokumentów
potwierdzających tożsamość w celu
polepszenia ich uznawalności.
3. Państwa członkowskie i właściwe
agencje unijne przekazują Komisji
informacje
niezbędne
do przygotowania tych sprawozdań.
14.

Art. 14

Artykuł 14
Dodatkowe specyfikacje techniczne
1. W celu zapewnienia, w stosownych
przypadkach, aby dowody osobiste
i dokumenty pobytowe, o których
mowa w art. 2 lit. a) i c), były zgodne
z przyszłymi minimalnymi normami
dotyczącymi zabezpieczeń, Komisja
określa w drodze aktów wykonawczych
dodatkowe specyfikacje techniczne
dotyczące:
a) dodatkowych
zabezpieczeń
i wymagań,
łącznie
z normami
dotyczącymi wzmocnionej ochrony
przed przerabianiem, podrabianiem
i fałszowaniem;
b) specyfikacji technicznych nośnika
identyfikatorów biometrycznych, o
którym mowa w art. 3 ust. 5, i ich
zabezpieczenia,
w tym
uniemożliwienia nieuprawnionego
dostępu i ułatwienia zatwierdzania;
c) wymagań dotyczących jakości oraz
wspólnych
norm
technicznych

N

26

odnoszących
się
do wizerunku
i odcisków palców.
Te akty wykonawcze przyjmuje się
zgodnie z procedurą sprawdzającą, o
której mowa w art. 15 ust. 2.
2. Zgodnie z procedurą, o której mowa
w art. 15 ust. 2, można podjąć decyzję,
że specyfikacje, o których mowa
w niniejszym artykule, mają być
niejawne i nie podlegać publikacji. W
takim przypadku są one udostępniane
wyłącznie wyznaczonym przez państwa
członkowskie
podmiotom
odpowiedzialnym za drukowanie oraz
osobom należycie upoważnionym przez
dane państwo członkowskie lub
Komisję.
3. Każde
państwo członkowskie
wyznacza
jeden
podmiot
odpowiedzialny
za
drukowanie
dowodów osobistych i jeden podmiot
odpowiedzialny za drukowanie kart
pobytowych
członków
rodziny
obywateli Unii oraz podaje nazwy
takich organów Komisji i pozostałym
państwom członkowskim. Państwa
członkowskie są uprawnione do zmiany
takich wyznaczonych organów oraz
informują o tym odpowiednio Komisję
i pozostałe państwa członkowskie.
Państwa członkowskie mogą również
postanowić o wyznaczeniu jednego
podmiotu
odpowiedzialnego
za
drukowanie
zarówno
dowodów
osobistych, jak i kart pobytowych
członków rodzin obywateli Unii, oraz
podają nazwę tego podmiotu Komisji
i pozostałym państwom członkowskim.
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Co najmniej dwa państwa członkowskie
mogą również podjąć decyzję o
wyznaczeniu jednego podmiotu do tych
celów, o czym informują odpowiednio
Komisję
i pozostałe
państwa
członkowskie.
15.

Art. 15

16.

Art. 16

Artykuł 15
Procedura komitetowa
1. Komisję
wspomaga
komitet
powołany
na mocy
art.
6
rozporządzenia (WE) nr 1683/95.
Komitet
ten
jest
komitetem
w rozumieniu rozporządzenia (UE)
nr 182/2011.
2. W
przypadku
odesłania
do niniejszego ustępu stosuje się art. 5
rozporządzenia (UE) nr 182/2011. W
przypadku gdy komitet nie wyda opinii,
Komisja nie przyjmuje projektu aktu
wykonawczego i zastosowanie ma art. 5
ust. 4 akapit trzeci rozporządzenia (UE)
nr 182/2011.
Artykuł 16
Wejście w życie
Niniejsze rozporządzenie wchodzi
w życie dwudziestego dnia po jego
opublikowaniu
w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej.
Niniejsze rozporządzenie stosuje się
od dnia 2 sierpnia 2021 r.
Niniejsze
rozporządzenie
wiąże
w całości i jest bezpośrednio stosowane
we
wszystkich
państwach
członkowskich.

N
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TABELA ZGODNOŚCI
TYTUŁ PROJEKTU

Projekt ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

TYTUŁ WDRAŻANEGO AKTU PRAWNEGO/
WDRAŻANYCH AKTÓW PRAWNYCH

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
PRZEPISY UNII EUROPEJSKIEJ

L.p.
Jedn.
Red.

Treść przepisu UE

Koniecz
ność
wdrożen
ia

Jedn.
Red.

Treść przepisu/ów projektu

Uzasadnienie uwzględnienia
w projekcie przepisów
wykraczających poza minimalne
wymogi prawa UE

T/N
CZĘŚĆ DRUGA
PRAWA OBYWATELSKIE
TYTUŁ I Postanowienia ogólne
Artykuł 9 Definicje
1.

Art. 9

2.

Art. 9 lit.
a

Na użytek niniejszej części i bez
uszczerbku dla tytułu III stosuje się
następujące definicje:
T
a) Na użytek niniejszej części i bez
uszczerbku dla tytułu III stosuje się
następujące definicje:
a) „członkowie rodziny” oznaczają
następujące osoby, bez względu na
obywatelstwo,
objęte
zakresem
podmiotowym przewidzianym w art. 10
niniejszej Umowy:
(i) członków rodziny obywateli Unii lub
członków
rodziny
obywateli

Art. 1 pkt 6
Art. 2 pkt 3 lit.
d i pkt 4 lit. c
ustawy z dnia
14 lipca 2006
r.
o wjeździe na
terytorium
Rzeczypospoli
tej
Polskiej,
pobycie oraz

Art. 1 Ustawa określa zasady i warunki
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego
terytorium:
(…)
6)
członków rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o których
mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy
Wystąpienia,
zwanych
dalej

Przepisy projektu ustawy o zmianie
ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin
oraz niektórych innych ustaw, zwany
dalej „projektem ustawy o wjeździe
obywateli UE” mają na celu
zapewnienie
stosowania
przez
Rzeczpospolitą Polską Umowy o
1

Zjednoczonego
Królestwa
w
rozumieniu art. 2 pkt 2 dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady
2004/38/WE (5);
(ii) osoby, inne niż te zdefiniowane w
art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE,
których obecność jest konieczna dla
obywateli
Unii
lub
obywateli
Zjednoczonego Królestwa do tego, by ci
obywatele
Unii
lub
obywatele
Zjednoczonego Królestwa nie zostali
pozbawieni prawa pobytu przyznanego
im na podstawie niniejszej części;

wyjeździe
z
tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i
członków ich
rodzin, zwanej
dalej „ustawą o
wjeździe
obywateli UE”
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

„członkami
rodziny
obywateli
Zjednoczonego Królestwa; (…)
Art. 2. Użyte w ustawie określenia
oznaczają:
3) obywatel UE - cudzoziemca:
d)
obywatela
Zjednoczonego
Królestwa;
4)
członek rodziny:
c)
w przypadku członka rodziny
obywatela UE, o którym mowa w pkt 3
lit. d – cudzoziemca, o którym mowa w
art. 9 lit. a Umowy Wystąpienia;

wystąpieniu
Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej, zwanej dalej „Umową
wystąpienia”, w zakresie zasad
wjazdu i pobytu obywateli tego
państwa, członków ich rodzin oraz
innych osób objętych zakresem
stosowania tej umowy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie
przejściowym, który zakończy się z
dniem 31 grudnia 2020 r. w okresie
następującym
po
okresie
przejściowym
będą
miały
zastosowanie przepisy Części II
Umowy wystąpienia, regulujące w
stosunkach
ze
Zjednoczonym
Królestwem utrzymanie (w kształcie
określonym w tych przepisach)
uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu
przez osoby, które dotąd były
uprawnione do korzystania ze
swobody przepływu osób, i które z tej
swobody korzystały. W konsekwencji
po zakończeniu okresu przejściowego
z
rozwiązań
ustawowych
dedykowanych swobodzie przepływu
osób nie będą mogli korzystać
wszyscy obywatele Zjednoczonego
Królestwa, członkowie ich rodzin oraz
inne osoby wywodzące swoje
uprawnienia
z
dyrektywy
2004/38/WE, a tylko ci obywatele
tego państwa, członkowie ich rodzin
oraz inne osoby objęte zakresem
Części II Umowy wystąpienia i
spełniające warunki w niej określone.
Stąd też przewiduje się zmiany w
2

przepisach ustawy o wjeździe
obywateli UE oraz w ustawie o
cudzoziemcach, które będą stanowiły
wykonanie postanowień Umowy
wystąpienia w omawianym wyżej
zakresie. Te zmiany ustawowe
powinny wejść w życie z dniem 1
stycznia 2021 r., a zatem z pierwszym
dniem następującym po okresie
przejściowym ustanowionym w art.
126 Umowy wystąpienia.
Przepis art. 18 Umowy wystąpienia
przewiduje
dla
Zjednoczonego
Królestwa i dla państw członkowskich
Unii Europejskiej dwie możliwości
związane z wydawaniem dokumentów
w związku z utrzymaniem uprawnień
w dalszym okresie. Art. 18 ust. 1
Umowy wystąpienia zezwala na to,
aby państwo przyjmujące („host
State”) przewidziało nowy status
pobytowy
dla
obywateli
Zjednoczonego Królestwa, członków
ich rodzin i innych osób (odpowiednio
w przypadku samego Zjednoczonego
Królestwa
jako
państwa
przyjmującego – dla obywateli Unii,
członków ich rodzin i innych osób).
Natomiast art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia zezwala na to, aby
państwo przyjmujące wydawało
osobom posiadającym uprawnienia
wynikające z przepisów Tytułu II
Części II Umowy wystąpienia
dokumenty pobytu, zgodnie z
warunkami określonymi w dyrektywie
2004/38/WE,
z
tym
tylko
zastrzeżeniem, że dokumenty te mają
3

zawierać „oświadczenie” (adnotację),
że zostały wydane zgodnie z Umową
wystąpienia. Wzajemna relacja obu
przepisów jest taka, że państwo
przyjmujące musi zdecydować się na
jeden z wariantów, tj. jeśli nie
zdecyduje się na odrębny status
pobytowy, to musi przewidzieć
wydawanie
dokumentów
na
warunkach określonych w dyrektywie
2004/38/WE („shall have the right to
receive”).
Projektodawca
nie
zdecydował się nadawać nowego
statusu pobytowego obywatelom
Zjednoczonego Królestwa, członkom
ich rodzin i innym osobom, o których
mowa w Umowie wystąpienia.
Zamiast tego postanowił objąć wyżej
wymienione
kategorie
osób
uregulowaniami ustawy o wjeździe
obywateli UE.
W
ocenie
projektodawcy
korzystniejszym rozwiązaniem byłoby
to, które jest przewidziane w art. 18
ust. 4 Umowy wystąpienia. W chwili
obecnej, na podstawie przepisów
ustawy o wjeździe obywateli UE,
obywatelom UE wydawane są dwa
rodzaje
dokumentów,
tj.
zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE oraz dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu,
zaś członkom ich rodzin dwa inne
rodzaje dokumentów – karta pobytu
członka rodziny obywatela UE i karta
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE. Zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
jest
dowodem
realizacji
4

administracyjnego
obowiązku
nałożonego
przez
państwo
członkowskie na podstawie art. 8 ust.
1 dyrektywy 2004/38/WE na
obywatela Unii posiadającego prawo
pobytu. Jego odpowiednikiem w
przypadku
członka
rodziny
posiadającego prawo pobytu jest karta
pobytu członka rodziny obywatela
UE,
która
odpowiada
karcie
pobytowej członka rodziny obywatela
Unii, o której mowa w art. 10 ust. 1
dyrektywy 2004/38/WE. Natomiast
dokument potwierdzający prawo
stałego
pobytu
odpowiada
dokumentowi poświadczającemu stały
pobyt obywatela Unii, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 dyrektywy
2004/38/WE,
zaś
jego
odpowiednikiem
w
przypadku
członka rodziny posiadającego prawo
stałego pobytu jest karta stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE
odpowiadająca karcie stałego pobytu,
o której mowa w art. 20 ust. 1
dyrektywy 2004/38/WE. W ocenie
projektodawcy pojęcie „dokument
pobytu” („residence document”), o
którym mowa w art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia, należy utożsamić z
każdym dokumentem wydawanym
obywatelom Unii i członkom ich
rodzin na podstawie przepisów
wdrażających
dyrektywę
2004/38/WE. Oznacza to , że dla
spełnienia
zobowiązania
wynikającego z tego przepisu Umowy
wystąpienia wystarczy wydawanie
ww.
dokumentów z
wyraźną
5

adnotacją, z której będzie wynikać że
wydanie
dokumentu
następuje
zgodnie z Umową wystąpienia.
Dodatkowo uprawnienia z Umowy
wystąpienia, o których mowa w art. 9
ust. 2-4, zostały rozciągnięte również
na osoby, które nie mieszczą się w
pojęciu członka rodziny w rozumieniu
art. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/38/WE, a
zatem na osoby odpowiadające tym, o
których mowa w art. 3 ust. 2 ww.
dyrektywy (art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia posługuje się pojęciem
„other persons”). Konieczne jest
zatem wprowadzenie rozwiązań
prawnych
pozwalających
na
udzielanie ww. osobom zezwolenia na
pobyt
czasowy na
podstawie
odpowiedniego przepisu ustawy o
cudzoziemcach (są to projektowane
przepisy art. 160 pkt 4-6). Zezwolenia
na pobyt czasowy udzielane na
podstawie dodawanych niniejszą
ustawą przepisów art. 160 pkt 1 i 3
ustawy o cudzoziemcach mają na celu
m. in. wdrożenie art. 3 ust. 2
dyrektywy 2004/38/WE. Karta pobytu
wydawana ww. osobom również
będzie zawierać stosowną adnotację, z
której będzie wynikało, iż jest
wydawana beneficjentom Umowy
wystąpienia. Celem ustanowienia
wymogu zawierania takiej adnotacji
jest
jednoznaczna
identyfikacja
beneficjentów Umowy wystąpienia, a
opisane wyżej rozwiązanie realizuje
ten cel.
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3.

Art. 9 lit.
b

b)
„pracownicy
przygraniczni”
oznaczają obywateli Unii lub obywateli
Zjednoczonego Królestwa, którzy
prowadzą
działalność
zarobkową
zgodnie z art. 45 lub 49 TFUE w
jednym lub większej liczbie państw, w
których nie zamieszkują;

Pojęcie pracownika przygranicznego
nie zostało zdefiniowane w projekcie
ustawy o wjeździe obywateli UE.

N

W projekcie ustawy w art. 15 w ust. 1
projektodawca
posługuje
się
następującym
określeniem
„pracownika przygranicznego” w
kontekście określanego w tym
przepisie obowiązku zarejestrowania
pobytu:
Art.
15.
Jeżeli
obywatel
Zjednoczonego Królestwa będący
pracownikiem przygranicznym, o
którym mowa w art. 9 lit. b Umowy
Wystąpienia, przed dniem 31 grudnia
2020 r. wykonywał pracę lub
prowadził inną działalność zarobkową
we własnym imieniu i na własny
rachunek
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie
podlegał obowiązkowi rejestracji
pobytu, po tym dniu nadal wykonuje
pracę lub prowadzi taką działalność na
tym terytorium i jednocześnie na nim
nie zamieszkuje, jest obowiązany
zarejestrować swój pobyt w terminie
do dnia 31 grudnia 2021 r.

Artykuł 10
Zakres podmiotowy
4.

Art. 10
ust. 1

1.Bez uszczerbku dla tytułu III niniejsza
część
ma
zastosowanie
do
następujących osób:
a) obywateli Unii, którzy korzystali z
prawa pobytu w Zjednoczonym
Królestwie zgodnie z prawem Unii
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego i potem w dalszym ciągu
w nim zamieszkują;
b) obywateli Zjednoczonego Królestwa,
którzy korzystali z prawa pobytu w

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz
Art. 2 pkt 3 lit.
d i pkt 4 lit. c
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 1 Ustawa określa zasady i warunki
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego
terytorium:
3a)
obywateli
Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o których mowa w art. 10
ust. 1 lit. b i d Umowy o Wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
7

państwie członkowskim zgodnie z
prawem Unii przed zakończeniem
okresu przejściowego i potem w
dalszym ciągu w nim zamieszkują;
c) obywateli Unii, którzy korzystali z
uprawnień
pracowników
przygranicznych w Zjednoczonym
Królestwie zgodnie z prawem Unii
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego i potem w dalszym ciągu
z nich korzystają;
d) obywateli Zjednoczonego Królestwa,
którzy
korzystali
z
uprawnień
pracowników przygranicznych w co
najmniej
jednym
państwie
członkowskim zgodnie z prawem Unii
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego i potem w dalszym ciągu
z nich korzystają;
e) członków rodzin osób, o których
mowa w lit. a)–d), jeżeli spełniają jeden
z następujących warunków: (i)
zamieszkiwali
w
państwie
przyjmującym zgodnie z prawem Unii
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego i potem w dalszym ciągu
w nim zamieszkują; (ii) byli
bezpośrednio spokrewnieni z osobą, o
której mowa w lit. a)–d), i
zamieszkiwali
poza
państwem
przyjmującym przed zakończeniem
okresu przejściowego, jeżeli spełniają
warunki określone w art. 2 pkt 2
dyrektywy 2004/38/WE w chwili
ubiegania się o pobyt na podstawie
niniejszej części w celu dołączenia do
osoby, o której mowa w lit. a)–d)
niniejszego ustępu; (iii)są dziećmi osób
lub przysposobionymi przez osoby, o

Energii Atomowej, zwanej dalej
„Umową Wystąpienia”, zwanych dalej
„obywatelami
Zjednoczonego
Królestwa”,
6)
członków rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o których
mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f Umowy
Wystąpienia,
zwanych
dalej
„członkami
rodziny
obywateli
Zjednoczonego Królestwa
Art. 2 - jw.

8

których mowa w lit. a)–d), urodzonymi
lub przysposobionymi po zakończeniu
okresu przejściowego, w państwie
przyjmującym lub poza jego terytorium,
oraz spełniają warunki określone w art.
2 pkt 2 lit. c) dyrektywy 2004/38/WE w
chwili ubiegania się o pobyt na
podstawie niniejszej części w celu
dołączenia do osoby, o której mowa w
lit. a)–d) niniejszego ustępu, oraz
spełniają jeden z następujących
warunków: — oboje rodzice są
osobami, o których mowa w lit. a)–d);
— jedno z rodziców jest osobą, o której
mowa w lit. a)–d), a drugie jest
obywatelem państwa przyjmującego;
lub — jedno z rodziców jest osobą, o
której mowa w lit. a)–d), i sprawuje
wyłączną lub wspólną pieczę nad
dzieckiem, zgodnie z mającymi
zastosowanie
przepisami
prawa
rodzinnego państwa członkowskiego
lub Zjednoczonego Królestwa, w tym z
mającymi zastosowanie przepisami
prawa prywatnego międzynarodowego,
zgodnie z którym piecza nad dzieckiem
ustanowiona na mocy prawa państwa
trzeciego jest uznawana w państwie
członkowskim lub w Zjednoczonym
Królestwie,
w
szczególności
uwzględniając dobro dziecka i bez
uszczerbku
dla
normalnego
funkcjonowania
takich
mających
zastosowanie
przepisów
prawa
prywatnego międzynarodowego (7); f)
członków
rodziny,
którzy
zamieszkiwali
w
państwie
przyjmującym zgodnie z art. 12 i 13, art.
16 ust. 2 oraz art. 17 i 18 dyrektywy
9

6.

Art. 10
ust. 2

2004/38/WE przed, zakończeniem
okresu przejściowego i potem w
dalszym ciągu w nim zamieszkują.
2.Osoby objęte zakresem art. 3 ust. 2 lit.
a) i b) dyrektywy 2004/38/WE, których
pobyt ułatwiło państwo przyjmujące
zgodnie ze swoim prawodawstwem
krajowym przed zakończeniem okresu
przejściowego zgodnie z art. 3 ust. 2 tej
dyrektywy, zachowują prawo pobytu w
państwie przyjmującym zgodnie z
niniejszą
częścią,
jeżeli
nadal
zamieszkują w państwie przyjmującym
po zakończeniu okresu przejściowego.

T

Art. 160 pkt 4 i
5 ustawy o
cudzoziemcac
h w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

Art. 160. Zezwolenia na pobyt czasowy
można udzielić:
(…)
4)
cudzoziemcowi
będącemu
członkiem rodziny zamieszkującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatela Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d
Umowy Wystąpienia innym niż ten, o
którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium
obywateli
państw
członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin, który przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wspólnie z tym obywatelem – ze
względu na:
a)
zależność finansową od niego
lub
pozostawanie
z
nim
w
gospodarstwie domowym w kraju, z
którego przybył cudzoziemiec, lub
b)
poważne względy zdrowotne
wymagające osobistej opieki ze strony
tego obywatela
– jeżeli temu cudzoziemcowi udzielono
zezwolenia, o którym mowa w pkt 1,
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego, o którym mowa w art.
126 Umowy Wystąpienia, albo po jego
zakończeniu w związku z wnioskiem
złożonym przed zakończeniem tego
okresu jako członkowi rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa
10

7.

Art. 10
ust. 3

3.Ust. 2 stosuje się również do osób
objętych zakresem art. 3 ust. 2 lit. a) i b)
dyrektywy
2004/38/WE,
które
wystąpiły o ułatwienie wjazdu i pobytu
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego i których pobyt ułatwia
państwo przyjmujące zgodnie ze swoim
prawodawstwem
krajowym
po
zakończeniu okresu przejściowego.

T

Art. 160 pkt 4 i
5 ustawy o
cudzoziemcac
h w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
oraz gdy spełnia on wymogi, o których
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2;
5)
cudzoziemcowi
prowadzącemu życie rodzinne w
rozumieniu Konwencji o ochronie praw
człowieka i podstawowych wolności,
sporządzonej w Rzymie dnia 4
listopada 1950 r., z zamieszkującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o
którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d
Umowy Wystąpienia, z którym
przebywa wspólnie na tym terytorium,
jeżeli temu cudzoziemcowi udzielono
zezwolenia, o którym mowa w pkt 3,
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego, o którym mowa w art.
126 Umowy Wystąpienia, albo po jego
zakończeniu w związku z wnioskiem
złożonym przed zakończeniem tego
okresu z uwagi na prowadzenie życia
rodzinnego
z
obywatelem
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy
spełnia on wymogi, o których mowa w
art. 159 ust. 1 pkt 2;
jw.
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8.

Art. 10
ust. 4

4.Bez uszczerbku dla prawa pobytu,
jakie zainteresowane osoby mogą same
posiadać, państwo przyjmujące zgodnie
ze swoim prawodawstwem krajowym i
zgodnie z art. 3 ust. 2 lit. b) dyrektywy
2004/38/WE ułatwia wjazd i pobyt
partnera, z którym osoba, o której mowa
w ust. 1 lit. a)–d) niniejszego artykułu,
pozostaje
w
stałym,
należycie
poświadczonym związku, w przypadku
gdy partner ten zamieszkiwał poza
państwem
przyjmującym
przed
zakończeniem okresu przejściowego,
pod warunkiem że związek ten miał
stały charakter przed zakończeniem
okresu przejściowego i nadal istnieje w
chwili ubiegania się o pobyt przez
partnera na podstawie niniejszej części.

T

Art. 160 pkt 6
ustawy
o
cudzoziemcac
h w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

9.

Art. 10
ust. 5

5.W przypadkach, o których mowa w
ust. 3 i 4, państwo przyjmujące
dokonuje
szczegółowej
oceny
osobistych
okoliczności
zainteresowanych osób i uzasadnia
każdą odmowę wjazdu lub pobytu
wobec tych osób.

T

Art. 3 ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 9 i
Art.
107
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 160 Zezwolenia na pobyt czasowy
można udzielić:
(…)
6) cudzoziemcowi prowadzącemu
życie
rodzinne
w
rozumieniu
Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonej
w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., z
zamieszkującym
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia, z którym przebywa
wspólnie na tym terytorium, jeżeli
cudzoziemiec spełnia warunki, o
których mowa w art. 10 ust. 4 Umowy
Wystąpienia, oraz wymogi, o których
mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2.
Art. 3. 1. Do postępowań w sprawach
uregulowanych w ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), o ile
ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 9. Organy administracji publicznej
są obowiązane do należytego i
wyczerpującego informowania stron o
okolicznościach
faktycznych
i
prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków
będących przedmiotem postępowania
administracyjnego. Organy czuwają
nad tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie
poniosły
szkody
z
powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu
12

udzielają im niezbędnych wyjaśnień i
wskazówek.
Art. 107. § 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji
publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy
od niej odwołanie oraz o prawie do
zrzeczenia się odwołania i skutkach
zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego
pracownika organu upoważnionego do
wydania decyzji, a jeżeli decyzja
wydana została w formie dokumentu
elektronicznego
kwalifikowany
podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do
której może być wniesione powództwo
do sądu powszechnego, sprzeciw od
decyzji
lub
skarga
do
sądu
administracyjnego - pouczenie o
dopuszczalności
wniesienia
powództwa, sprzeciwu od decyzji lub
skargi oraz wysokości opłaty od
powództwa lub wpisu od skargi lub
sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one
charakter stały, albo podstawie do
wyliczenia opłaty lub wpisu o
charakterze stosunkowym, a także
możliwości ubiegania się przez stronę o
zwolnienie od kosztów albo przyznanie
prawa pomocy.
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§ 2. Przepisy szczególne mogą określać
także inne składniki, które powinna
zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji
powinno w szczególności zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za
udowodnione, dowodów, na których się
oparł, oraz przyczyn, z powodu których
innym
dowodom
odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej, zaś
uzasadnienie prawne - wyjaśnienie
podstawy
prawnej
decyzji,
z
przytoczeniem przepisów prawa.
§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia
decyzji, gdy uwzględnia ona w całości
żądanie strony; nie dotyczy to jednak
decyzji
rozstrzygających
sporne
interesy stron oraz decyzji wydanych na
skutek odwołania.
§ 5. Organ może odstąpić od
uzasadnienia decyzji również w
przypadkach,
w
których
z
dotychczasowych
przepisów
ustawowych wynikała możliwość
zaniechania
lub
ograniczenia
uzasadnienia ze względu na interes
bezpieczeństwa Państwa lub porządek
publiczny.
Artykuł 11
Ciągłość pobytu
10.

Art. 11

Na użytek art. 9 i 10 na ciągłość pobytu
nie mają wpływu nieobecności, o
których mowa w art. 15 ust. 2. Prawa
stałego pobytu nabytego na podstawie
dyrektywy
2004/38/WE
przed
zakończeniem okresu przejściowego
nie uznaje się za utracone w wyniku

T

Art.
65o
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

Art. 65o. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu lub kartę stałego
pobytu,
wydane
obywatelowi
Zjednoczonego
Królestwa
albo
członkowi
rodziny
obywatela
Zjednoczonego Królestwa, można
unieważnić, w przypadku gdy obywatel
Zjednoczonego Królestwa albo członek
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nieobecności w państwie przyjmującym
przez okres określony w art. 15 ust. 3.

rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa
opuścił
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres
przekraczający 5 lat.

TYTUŁ II
Prawa i obowiązki
Rozdział 1
Prawa związane z pobytem, dokumenty pobytu
Artykuł 13
Prawo pobytu
11.

Art. 13
ust. 1

1. Obywatele Unii i obywatele
Zjednoczonego Królestwa mają prawo
pobytu w państwie przyjmującym z
uwzględnieniem
ograniczeń
i
warunków określonych w art. 21, 45 lub
49 TFUE oraz art. 6 ust. 1, art. 7 ust. 1
lit. a), b) lub c), art. 7 ust. 3, art. 14, art.
16 ust. 1 lub art. 17 ust. 1 dyrektywy
2004/38/WE.

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c
Art. 65a i Art.
65b ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

jw.
Art. 65a. Do postępowań w sprawie
prawa pobytu lub prawa stałego pobytu
obywateli Zjednoczonego Królestwa
oraz członków rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa stosuje się
przepisy rozdziału 3 i rozdziału 4, z
zastrzeżeniem przepisów niniejszego
rozdziału.
Art.
65b.
1.
Obywatelom
Zjednoczonego Królestwa wydaje się:
1)
w przypadku posiadania prawa
pobytu
–
zaświadczenie
o
zarejestrowaniu pobytu;
2)
w przypadku posiadania prawa
stałego
pobytu
–
dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu.
2.
Członkom rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa wydaje się:
1)
w przypadku posiadania prawa
pobytu – kartę pobytową;
2)
w przypadku posiadania prawa
stałego pobytu – kartę stałego pobytu.

Projektowane przepisy mają także na
celu zapewnienie stosowania przez
Rzeczpospolitą Polską Umowy o
wystąpieniu
Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej, zwanej dalej „Umową
wystąpienia”, w zakresie zasad
wjazdu i pobytu obywateli tego
państwa, członków ich rodzin oraz
innych osób objętych zakresem
stosowania tej umowy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie
przejściowym, który zakończy się z
dniem 31 grudnia 2020 r. w okresie
następującym
po
okresie
przejściowym
będą
miały
zastosowanie przepisy Części II
Umowy wystąpienia, regulujące w
stosunkach
ze
Zjednoczonym
Królestwem utrzymanie (w kształcie
określonym w tych przepisach)
uprawnień w zakresie wjazdu i pobytu
przez osoby, które dotąd były
uprawnione do korzystania ze
swobody przepływu osób, i które z tej
swobody korzystały. W konsekwencji
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po zakończeniu okresu przejściowego
z
rozwiązań
ustawowych
dedykowanych swobodzie przepływu
osób nie będą mogli korzystać
wszyscy obywatele Zjednoczonego
Królestwa, członkowie ich rodzin oraz
inne osoby wywodzące swoje
uprawnienia
z
dyrektywy
2004/38/WE, a tylko ci obywatele
tego państwa, członkowie ich rodzin
oraz inne osoby objęte zakresem
Części II Umowy wystąpienia i
spełniające warunki w niej określone.
Stąd też przewiduje się zmiany w
przepisach ustawy o wjeździe
obywateli UE oraz w ustawie o
cudzoziemcach, które będą stanowiły
wykonanie postanowień Umowy
wystąpienia w omawianym wyżej
zakresie. Te zmiany ustawowe
powinny wejść w życie z dniem 1
stycznia 2021 r., a zatem z pierwszym
dniem następującym po okresie
przejściowym ustanowionym w art.
126 Umowy wystąpienia.
Przepis art. 18 Umowy wystąpienia
przewiduje
dla
Zjednoczonego
Królestwa i dla państw członkowskich
Unii Europejskiej dwie możliwości
związane z wydawaniem dokumentów
w związku z utrzymaniem uprawnień
w dalszym okresie. Art. 18 ust. 1
Umowy wystąpienia zezwala na to,
aby państwo przyjmujące („host
State”) przewidziało nowy status
pobytowy
dla
obywateli
Zjednoczonego Królestwa, członków
ich rodzin i innych osób (odpowiednio
w przypadku samego Zjednoczonego
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Królestwa
jako
państwa
przyjmującego – dla obywateli Unii,
członków ich rodzin i innych osób).
Natomiast art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia zezwala na to, aby
państwo przyjmujące wydawało
osobom posiadającym uprawnienia
wynikające z przepisów Tytułu II
Części II Umowy wystąpienia
dokumenty pobytu, zgodnie z
warunkami określonymi w dyrektywie
2004/38/WE,
z
tym
tylko
zastrzeżeniem, że dokumenty te mają
zawierać „oświadczenie” (adnotację),
że zostały wydane zgodnie z Umową
wystąpienia. Wzajemna relacja obu
przepisów jest taka, że państwo
przyjmujące musi zdecydować się na
jeden z wariantów, tj. jeśli nie
zdecyduje się na odrębny status
pobytowy, to musi przewidzieć
wydawanie
dokumentów
na
warunkach określonych w dyrektywie
2004/38/WE („shall have the right to
receive”).
Projektodawca
nie
zdecydował się nadawać nowego
statusu pobytowego obywatelom
Zjednoczonego Królestwa, członkom
ich rodzin i innym osobom, o których
mowa w Umowie wystąpienia.
Zamiast tego postanowił objąć wyżej
wymienione
kategorie
osób
uregulowaniami ustawy o wjeździe
obywateli UE.
W
ocenie
projektodawcy
korzystniejszym rozwiązaniem byłoby
to, które jest przewidziane w art. 18
ust. 4 Umowy wystąpienia. W chwili
obecnej, na podstawie przepisów
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ustawy o wjeździe obywateli UE,
obywatelom UE wydawane są dwa
rodzaje
dokumentów,
tj.
zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE oraz dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu,
zaś członkom ich rodzin dwa inne
rodzaje dokumentów – karta pobytu
członka rodziny obywatela UE i karta
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE. Zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
jest
dowodem
realizacji
administracyjnego
obowiązku
nałożonego
przez
państwo
członkowskie na podstawie art. 8 ust.
1 dyrektywy 2004/38/WE na
obywatela Unii posiadającego prawo
pobytu. Jego odpowiednikiem w
przypadku
członka
rodziny
posiadającego prawo pobytu jest karta
pobytu członka rodziny obywatela
UE,
która
odpowiada
karcie
pobytowej członka rodziny obywatela
Unii, o której mowa w art. 10 ust. 1
dyrektywy 2004/38/WE. Natomiast
dokument potwierdzający prawo
stałego
pobytu
odpowiada
dokumentowi poświadczającemu stały
pobyt obywatela Unii, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 dyrektywy
2004/38/WE,
zaś
jego
odpowiednikiem
w
przypadku
członka rodziny posiadającego prawo
stałego pobytu jest karta stałego
pobytu członka rodziny obywatela UE
odpowiadająca karcie stałego pobytu,
o której mowa w art. 20 ust. 1
dyrektywy 2004/38/WE. W ocenie
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projektodawcy pojęcie „dokument
pobytu” („residence document”), o
którym mowa w art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia, należy utożsamić z
każdym dokumentem wydawanym
obywatelom Unii i członkom ich
rodzin na podstawie przepisów
wdrażających
dyrektywę
2004/38/WE. Oznacza to , że dla
spełnienia
zobowiązania
wynikającego z tego przepisu Umowy
wystąpienia wystarczy wydawanie
ww.
dokumentów z
wyraźną
adnotacją, z której będzie wynikać że
wydanie
dokumentu
następuje
zgodnie z Umową wystąpienia.
Dodatkowo uprawnienia z Umowy
wystąpienia, o których mowa w art. 9
ust. 2-4, zostały rozciągnięte również
na osoby, które nie mieszczą się w
pojęciu członka rodziny w rozumieniu
art. 2 pkt 2 dyrektywy 2004/38/WE, a
zatem na osoby odpowiadające tym, o
których mowa w art. 3 ust. 2 ww.
dyrektywy (art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia posługuje się pojęciem
„other persons”). Konieczne jest
zatem wprowadzenie rozwiązań
prawnych
pozwalających
na
udzielanie ww. osobom zezwolenia na
pobyt
czasowy na
podstawie
odpowiedniego przepisu ustawy o
cudzoziemcach (są to projektowane
przepisy art. 160 pkt 4-6). Zezwolenia
na pobyt czasowy udzielane na
podstawie dodawanych niniejszą
ustawą przepisów art. 160 pkt 1 i 3
ustawy o cudzoziemcach mają na celu
m. in. wdrożenie art. 3 ust. 2
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dyrektywy 2004/38/WE. Karta pobytu
wydawana ww. osobom również
będzie zawierać stosowną adnotację, z
której będzie wynikało, iż jest
wydawana beneficjentom Umowy
wystąpienia. Celem ustanowienia
wymogu zawierania takiej adnotacji
jest
jednoznaczna
identyfikacja
beneficjentów Umowy wystąpienia, a
opisane wyżej rozwiązanie realizuje
ten cel.
12.

Art. 13
ust. 2

2.Członkowie rodziny, którzy są
obywatelami Unii lub obywatelami
Zjednoczonego Królestwa, mają prawo
pobytu w państwie przyjmującym
zgodnie z art. 21 TFUE i art. 6 ust. 1,
art. 7 ust. 1 lit. d), art. 12 ust. 1 lub 3, art.
13 ust. 1, art. 14, art. 16 ust. 1 lub art. 17
ust. 3 i 4 dyrektywy 2004/38/WE, z
zastrzeżeniem ograniczeń i warunków
określonych w tych przepisach.

T

13.

Art. 13
ust. 3

3.Członkowie rodziny, którzy nie są ani
obywatelami Unii ani obywatelami
Zjednoczonego Królestwa, mają prawo
pobytu w państwie przyjmującym na
podstawie art. 21 TFUE i zgodnie z art.
6 ust. 2, art. 7 ust. 2, art. 12 ust. 2 lub 3,
art. 13 ust. 2, art. 14, art. 16 ust. 2, art.
17 ust. 3 lub 4 lub art. 18 dyrektywy
2004/38/WE,
z
zastrzeżeniem
ograniczeń i warunków określonych w
tych przepisach.

T

14.

Art. 13
ust. 4

4.Państwo przyjmujące nie może
nakładać ograniczeń ani warunków
dotyczących otrzymania, zachowania
lub utraty prawa pobytu na osoby, o

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c
Art. 65a i Art.
65b ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem
Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c
Art. 65a i Art.
65b ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem
Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c

jw.

jw.

jw.
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Art. 65a i Art.
65b ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

których mowa w ust. 1, 2 i 3, innych niż
ograniczenia i warunki przewidziane w
niniejszym tytule. Ograniczenia i
warunki przewidziane w niniejszym
tytule nie mogą być stosowane
uznaniowo gdy nie działa to na korzyść
zainteresowanej osoby.
Artykuł 14
Prawo do wyjazdu i wjazdu
15.

Art. 14
ust. 1

1.Obywatele
Unii
i
obywatele
Zjednoczonego Królestwa, członkowie
ich rodzin
oraz
inne osoby,
zamieszkujący na terytorium państwa
przyjmującego zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym tytule, mają
prawo do wyjazdu z państwa
przyjmującego i prawo do wjazdu do
niego, zgodnie z art. 4 ust. 1 i art. 5 ust.
1
akapit
pierwszy
dyrektywy
2004/38/WE, z ważnym paszportem lub
krajowym dokumentem tożsamości w
przypadku obywateli Unii i obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz z
ważnym paszportem w przypadku
członków ich rodzin i innych osób,
niebędących obywatelami Unii ani
Zjednoczonego Królestwa.

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem

jw.

Art. 9 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w tym ust. 3 w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Art. 9. 1. Obywatel UE może wjechać
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie ważnego dokumentu
podróży
lub
innego
ważnego
dokumentu potwierdzającego jego
tożsamość i obywatelstwo.
2.
Członek
rodziny
niebędący
obywatelem UE może wjechać na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie
ważnego
dokumentu
podróży oraz wizy, o ile przepisy
ustawy nie stanowią inaczej.
3. Obowiązek posiadania wizy, o
którym mowa w ust. 2, nie dotyczy:
1)
obywatela państwa, wobec
którego stosuje się częściowe lub
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całkowite
zniesienie
obowiązku
wizowego, zgodnie z rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2018/1806 z dnia 14 listopada 2018 r.
wymieniającym
państwa
trzecie,
których obywatele muszą posiadać wizy
podczas
przekraczania
granic
zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu
(Dz. Urz. UE L 303 z 28.11.2018, str.
39);
2)
członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, posiadającego wydany
przez inne państwo członkowskie UE,
państwo członkowskie Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stronę umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederację
Szwajcarską
lub
Zjednoczone
Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej
ważny
dokument
odpowiadający karcie pobytowej, o
której mowa w art. 30 lub art. 65b ust. 2
pkt 1 lub karcie stałego pobytu, o której
mowa art. 54 lub art. 65b ust. 2 pkt 2,
lub ważną kartę pobytu, o której mowa
w art. 226 pkt 1 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
16.

Art. 14
ust. 2

2.Od posiadaczy ważnego dokumentu
wydanego zgodnie z art. 18 lub 26 nie
wymaga
się
posiadania
wizy
wyjazdowej, wizy wjazdowej ani
równoważnych formalności.

T

Art. 9 ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w tym ust. 3 w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.
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17.

Art. 14
ust. 3

3.W
przypadku
gdy
państwo
przyjmujące wymaga od członków
rodziny, którzy dołączają do obywatela
Unii lub obywatela Zjednoczonego
Królestwa po zakończeniu okresu
przejściowego,
posiadania
wizy
wjazdowej,
państwo
przyjmujące
zapewnia takim osobom wszelkie
ułatwienia w uzyskaniu niezbędnych
wiz. Wizy takie są wydawane
nieodpłatnie, tak szybko jak to jest
możliwe, oraz przy zastosowaniu
procedury przyśpieszonej.

T

Art. 1 pkt 3a i
6, art. 2 pkt 3
lit. d i pkt 4 lit.
c ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
dodanym
niniejszym
projektem
oraz art 10 ust.
3 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Jw.
Art. 10. 3. Wizę wydaje lub odmawia jej
wydania konsul lub komendant
placówki
Straży
Granicznej
niezwłocznie po złożeniu wniosku,
zapewniając
członkowi
rodziny
wszelkie dopuszczalne przez przepisy
prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.

załącznik do
ustawy z dnia
16 listopada
2006 r. o
opłacie
skarbowej w
części III
kolumna 4 ust.
6

- w zakresie dotyczącym odstąpienia od
pobierania opłat
1) wiza dla członka rodziny obywatela
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub Konfederacji Szwajcarskiej, który
do niego dołącza lub z nim przebywa

Art. 113 ust. 1
ustawy z dnia z
dnia
25
czerwca 2015
r.
Prawo
konsularne

Art. 113. 1. Nie pobiera się opłaty
konsularnej za przyjęcie i rozpatrzenie
wniosku o wydanie wizy od członka
rodziny obywatela Unii Europejskiej w
rozumieniu art. 2 pkt 4 w związku z pkt
3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
wjeździe
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw
członkowskich
Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
U. z 2019 r. poz. 293).
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Artykuł 15
Prawo stałego pobytu
18.

Art. 15
ust. 1

1.Obywatele
Unii
i
obywatele
Zjednoczonego
Królestwa
oraz
członkowie ich rodzin, którzy legalnie
zamieszkiwali
w
państwie
przyjmującym zgodnie z prawem Unii
przez nieprzerwany okres 5 lat lub przez
okres określony w art. 17 dyrektywy
2004/38/WE, mają prawo stałego
pobytu w państwie przyjmującym na
warunkach przewidzianych w art. 16,
17 i 18 dyrektywy 2004/38/WE. Okresy
legalnego pobytu lub pracy zgodnie z
prawem Unii, przypadające na czas
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego i po nim, wlicza się do
wymaganego okresu uprawniającego do
nabycia prawa stałego pobytu.

T

Art. 1 pkt 3a i
6, art. 2 pkt 3
lit. d i pkt 4 lit.
c oraz art 10
ust. 3, art. 42,
Art. 43, Art.
65a i Art. 65b
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

19.

Art. 15
ust. 2

2.Ciągłość pobytu dla potrzeb nabycia
prawa stałego pobytu określa się
zgodnie z art. 16 ust. 3 i art. 21
dyrektywy 2004/38/WE.

T

Art. 1 pkt 3a i
6, art. 2 pkt 3
lit. d i pkt 4 lit.
c, Art 10 ust. 3
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
Art. 47 ust. 1 i
2 ustawy o
wjeździe

jw.
Art. 42. Obywatel UE nabywa prawo
stałego pobytu po upływie 5 lat
nieprzerwanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas
którego spełniał co najmniej jedną z
przesłanek prawa pobytu określoną w
art. 16, art. 17, art. 19 ust. 1 lub 3 lub
art. 19a.
Art. 43. Członek rodziny niebędący
obywatelem UE nabywa prawo stałego
pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej z obywatelem UE lub z
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,
podczas którego spełniał co najmniej
jedną z przesłanek prawa pobytu
określoną w art. 18, art. 18a, art. 19 ust.
2 lub 3 lub art. 19a.
jw.

Art. 47. 1. Pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za
nieprzerwany, w przypadku gdy
przerwy w nim nie przekroczyły łącznie
6 miesięcy w roku.
2.
Pobytu
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie przerywa
opuszczenie tego terytorium na okres

24

dłuższy niż określony w ust. 1 z
powodu:
1) odbycia obowiązkowej służby
wojskowej albo
2) ważnej sytuacji osobistej, w
szczególności ciąży, porodu, choroby,
studiów,
szkolenia
zawodowego,
oddelegowania, która wymaga pobytu
poza tym terytorium, pod warunkiem że
okres ten jest nie dłuższy niż 12
kolejnych miesięcy.

20.

Art. 15
ust. 3

3.Utrata nabytego prawa stałego pobytu
może nastąpić jedynie w wyniku
nieobecności w państwie przyjmującym
przez okres przekraczający 5 kolejnych
lat.

T

Obywatele
Unii
i
obywatele
Zjednoczonego
Królestwa
oraz
członkowie ich rodzin, którzy przed
zakończeniem okresu przejściowego
legalnie zamieszkiwali w państwie
przyjmującym zgodnie z warunkami
określonymi w art. 7 dyrektywy

T

Art. 65a i Art.
65b, obywateli
UE ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
Art.
65o
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

Jw.

Art. 1 pkt 3a i
6, art. 2 pkt 3
lit. d i pkt 4 lit.
c oraz art 10
ust. 3
Art. 65a i Art.
65b, art. 42

jw.

jw.

Artykuł 16
Łączenie okresów
21.

Art. 16

25

oraz art. 43
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

2004/38/WE przez okres krótszy niż 5
lat, mają prawo do nabycia prawa
stałego
pobytu
na
warunkach
określonych w art. 15 niniejszej Umowy
po osiągnięciu wymaganego okresu
pobytu. Okresy legalnego pobytu lub
pracy zgodnie z prawem Unii,
przypadające
na
czas
przed
zakończeniem okresu przejściowego i
po nim, wlicza się do wymaganego
okresu uprawniającego do nabycia
prawa stałego pobytu.
Artykuł 17
Status i zmiany statusu
22.

Art. 17
ust. 1

1.Na prawo obywateli Unii i obywateli
Zjednoczonego
Królestwa
oraz
członków ich rodzin do powoływania
się bezpośrednio na postanowienia
zawarte w niniejszej części nie wpływa
zmiana statusu, na przykład zmiany
między statusami studenta, pracownika,
osoby pracującej na własny rachunek
czy biernej zawodowo. Osoby, które w
dniu zakończenia okresu przejściowego
korzystają z prawa pobytu jako
członkowie rodziny obywateli Unii lub
obywateli Zjednoczonego Królestwa,
nie mogą stać się osobami, o których
mowa w art. 10 ust. 1 lit. a)–d).

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c, Art. 16
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

jw.
Art. 16. Obywatelowi UE przysługuje
prawo pobytu przez okres dłuższy niż 3
miesiące, w przypadku gdy spełnia
jeden z następujących warunków:
1)
jest pracownikiem lub osobą
pracującą na własny rachunek na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
posiada wystarczające środki
finansowe do utrzymania siebie i
członków rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, oraz:
a)
posiada
ubezpieczenie
zdrowotne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493,
1578 i 1875), lub
b)
jest osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w
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rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, lub
c)
posiada
dokument
potwierdzający posiadanie prywatnego
ubezpieczenia
zdrowotnego,
pokrywającego wszelkie wydatki, które
mogą wyniknąć podczas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z potrzebą pomocy medycznej
lub leczeniem szpitalnym, w którym
ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia
kosztów
udzielonych
ubezpieczonemu
świadczeń
zdrowotnych bezpośrednio na rzecz
podmiotu
udzielającego
takich
świadczeń, na podstawie wystawionego
przez ten podmiot rachunku;
3)
studiuje lub odbywa szkolenie
zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej,
oraz:
a)
posiada wystarczające środki
finansowe do utrzymania siebie i
członków rodziny na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, oraz
b)
posiada
ubezpieczenie
zdrowotne w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach
opieki
zdrowotnej
finansowanych
ze
środków
publicznych, lub
c)
jest osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w
rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach
27

23.

Art. 17
ust. 2

2.Prawa przewidziane w niniejszym
tytule, przysługujące członkom rodziny
pozostającym na utrzymaniu obywateli
Unii lub obywateli Zjednoczonego
Królestwa przed zakończeniem okresu
przejściowego, zostają zachowane
nawet wówczas, gdy osoby te przestają
być osobami pozostającymi na
utrzymaniu.

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c, Art. 19
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem

opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych, lub
d)
posiada
dokument
potwierdzający posiadanie prywatnego
ubezpieczenia
zdrowotnego,
pokrywającego wszelkie wydatki, które
mogą wyniknąć podczas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z potrzebą pomocy medycznej
lub leczeniem szpitalnym, w którym
ubezpieczyciel zobowiązuje się do
pokrycia
kosztów
udzielonych
ubezpieczonemu
świadczeń
zdrowotnych bezpośrednio na rzecz
podmiotu
udzielającego
takich
świadczeń, na podstawie wystawionego
przez ten podmiot rachunku;
4)
jest małżonkiem obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.
Jw.
Art. 19. 1. Członek rodziny będący
obywatelem UE zachowuje prawo
pobytu
w przypadku rozwodu,
unieważnienia małżeństwa, śmierci lub
wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatela UE, o którym mowa
w art. 16 lub art. 17, lub obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Członek
rodziny
niebędący
obywatelem UE zachowuje prawo
pobytu w przypadku:
1)
śmierci obywatela UE, o
którym mowa w art. 16 lub art. 17 lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli przebywał z nim na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
nie krótszy niż rok przed dniem jego
śmierci;
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2)
rozwodu lub unieważnienia
małżeństwa z zamieszkującym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelem UE, o którym mowa w art.
16 lub art. 17 lub obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:
a)
małżeństwo trwało co najmniej
3 lata przed wszczęciem postępowania
w sprawie o rozwód lub o
unieważnienie małżeństwa, w tym rok
w czasie pobytu obywatela UE lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub
b)
jako były małżonek obywatela
UE lub obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej sprawuje opiekę nad jego
dziećmi, na podstawie porozumienia
między byłymi małżonkami lub na
podstawie orzeczenia sądu, lub
c)
przemawiają
za
tym
szczególnie istotne okoliczności, w tym
związane ze stosowaniem przemocy w
rodzinie w trakcie trwania małżeństwa,
lub
d)
jako były małżonek obywatela
UE lub obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej ma prawo do odwiedzin
małoletniego dziecka, na podstawie
porozumienia
między
byłymi
małżonkami
lub
na
podstawie
orzeczenia sądu, gdy z porozumienia
lub orzeczenia wynika, że odwiedziny
odbywają
się
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. W przypadku śmierci lub wyjazdu
obywatela UE, o którym mowa w art. 16
lub
art.
17,
lub
obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, z terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko
obywatela
UE
lub
obywatela
Rzeczypospolitej
Polskiej
przebywające i uczące się lub studiujące
na tym terytorium oraz rodzic
sprawujący nad nim opiekę, bez
względu na posiadane obywatelstwo,
zachowują prawo pobytu do czasu
zakończenia przez dziecko nauki lub
studiów.
Artykuł 18
Wydawanie dokumentów pobytu
24.

Art. 18
ust. 1

1.Państwo przyjmujące może nałożyć
na obywateli Unii lub obywateli
Zjednoczonego Królestwa, członków
ich rodzin oraz inne osoby, które
zamieszkują na jego terytorium zgodnie
z warunkami określonymi w niniejszym
tytule, obowiązek wystąpienia z
wnioskiem o nowy status pobytu
nadający
prawa
na
podstawie
niniejszego tytułu oraz o wydanie
dokumentu, który może mieć formę
elektroniczną, poświadczającego taki
status. Ubieganie się o taki status
pobytu
podlega
następującym
warunkom:
a)
celem
takiego
postępowania jest sprawdzenie, czy
wnioskodawca jest uprawniony do
prawa pobytu przewidzianego w
niniejszym tytule. W przypadku
stwierdzenia, że tak jest, wnioskodawca
ma prawo uzyskania statusu pobytu i
dokumentu poświadczającego ten
status; b) termin składania wniosków
przez osoby zamieszkujące w państwie
przyjmującym przed zakończeniem
okresu przejściowego nie może być

N

Polska
zdecydowała
się
na
zastosowanie
rozwiązań
przewidzianych w art. 18 ust. 4
Umowy wystąpienia
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krótszy niż 6 miesięcy od daty
zakończenia okresu przejściowego.
Termin składania wniosków przez
osoby, które mają prawo do rozpoczęcia
pobytu w państwie przyjmującym po
zakończeniu okresu przejściowego
zgodnie z niniejszym tytułem, wynosi 3
miesiące od ich przybycia do tego
państwa przyjmującego lub przypada na
datę upływu terminu, o którym mowa w
akapicie pierwszym, w zależności od
tego, która z tych dat jest późniejsza.
Zaświadczenie o złożeniu wniosku o
status pobytu wydaje się niezwłocznie;
c) termin składania wniosków, o którym
mowa w lit. b), przedłuża się
automatycznie o rok, jeżeli Unia
powiadomiła Zjednoczone Królestwo
lub
Zjednoczone
Królestwo
powiadomiło Unię, że problemy
techniczne uniemożliwiają państwu
przyjmującemu
zarejestrowanie
wniosku albo wydanie zaświadczenia o
złożeniu wniosku, o którym mowa w lit.
b). Państwo przyjmujące publikuje to
powiadomienie i w odpowiednim czasie
udostępnia zainteresowanym osobom
właściwe informacje publiczne; d) w
przypadku
niezachowania
przez
zainteresowane osoby terminu złożenia
wniosku, o którym mowa w lit. b),
właściwe organy oceniają wszystkie
okoliczności
i
przyczyny
niezachowania terminu i w przypadku
uzasadnionych
powodów
jego
niezachowania
umożliwiają
tym
osobom złożenie wniosku w rozsądnym
późniejszym terminie; e) państwo
przyjmujące
zapewnia,
aby
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postępowania
administracyjne
dotyczące wniosków przebiegały bez
zakłóceń i były przejrzyste i proste oraz
aby unikano niepotrzebnych obciążeń
administracyjnych;
f)
formularze
wniosków muszą być krótkie, proste,
przyjazne
dla
użytkownika
i
dostosowane do kontekstu niniejszej
Umowy; wnioski składane przez
rodziny w tym samym czasie rozpatruje
się
łącznie;
g)
dokumenty
poświadczające status pobytu wydaje
się nieodpłatnie lub za opłatą
nieprzekraczającą wysokości opłat
pobieranych od obywateli państwa
przyjmującego za wydanie podobnych
dokumentów; h) osoby, które przed
zakończeniem okresu przejściowego
posiadały ważny dokument stałego
pobytu wydany na podstawie art. 19 lub
20 dyrektywy 2004/38/WE lub ważny
krajowy
dokument
imigracyjny
nadający prawo stałego pobytu w
państwie przyjmującym, mają prawo do
wymiany tego dokumentu w terminie, o
którym mowa w lit. b) niniejszego
ustępu, na nowy dokumentu pobytu, na
wniosek i po sprawdzeniu ich
tożsamości, kontroli karalności i
kontroli bezpieczeństwa zgodnie z lit. p)
niniejszego ustępu oraz potwierdzeniu
ciągłości
pobytu;
takie
nowe
dokumenty
pobytu
wydaje
się
nieodpłatnie; i) weryfikacja tożsamości
wnioskodawców odbywa się na
podstawie ważnego paszportu lub
krajowego dokumentu tożsamości w
przypadku obywateli Unii i obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz na
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podstawie ważnego paszportu w
przypadku członków ich rodzin i innych
osób, które nie są obywatelami Unii ani
Zjednoczonego Królestwa; przyjęcie
takich dokumentów tożsamości nie jest
uzależnione od jakichkolwiek innych
kryteriów poza ważnością dokumentu.
Jeżeli właściwe organy państwa
przyjmującego zatrzymują dokument
tożsamości w czasie rozpatrywania
wniosku,
państwo
przyjmujące
niezwłocznie zwraca ten dokument na
wniosek osoby zainteresowanej, przed
podjęciem decyzji w sprawie wniosku;
j) dokumenty potwierdzające inne niż
dokumenty tożsamości, takie jak
dokumenty dotyczące stanu cywilnego,
można przedkładać w postaci kopii.
Oryginały
dokumentów
potwierdzających mogą być wymagane
tylko w szczególnych przypadkach, w
których
istnieją
uzasadnione
wątpliwości co do autentyczności
przedłożonych
dokumentów
potwierdzających;
k)
oprócz
dokumentów tożsamości, o których
mowa w lit. i) niniejszego ustępu,
państwo przyjmujące może jedynie
wymagać od obywateli Unii i obywateli
Zjednoczonego Królestwa przedłożenia
następujących
dokumentów
potwierdzających, o których mowa w
art. 8 ust. 3 dyrektywy 2004/38/WE: (i)
jeżeli
zamieszkują
w państwie
przyjmującym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit.
a) dyrektywy 2004/38/WE jako
pracownicy lub osoby pracujące na
własny rachunek – potwierdzenia
zatrudnienia od pracodawcy lub
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zaświadczenia o zatrudnieniu, bądź
dowodu, że pracują na własny
rachunek;
(ii) jeżeli zamieszkują w państwie
przyjmującym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit.
b) dyrektywy 2004/38/WE jako osoby
bierne zawodowo – dowodów, że
posiadają wystarczające zasoby dla
siebie i członków ich rodziny, aby nie
stanowić obciążenia dla systemu
pomocy
społecznej
państwa
przyjmującego w okresie pobytu, oraz
są objęci pełnym ubezpieczeniem
zdrowotnym
w
państwie
przyjmującym;
lub
(iii)
jeżeli
zamieszkują w państwie przyjmującym
zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. c) dyrektywy
2004/38/WE jako uczniowie lub
studenci – dowodu, że są zapisani do
instytucji
akredytowanej
lub
finansowanej
przez
państwo
przyjmujące na podstawie przepisów
prawnych lub praktyki administracyjnej
tego państwa, dowodu, że są objęci
pełnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
oraz
oświadczenia
lub
innego
równoważnego środka, że posiadają
wystarczające zasoby dla siebie i
członków rodziny, aby nie stanowić
obciążenia dla systemu pomocy
społecznej państwa przyjmującego w
okresie
ich
pobytu.
Państwo
przyjmujące nie może wymagać, aby
oświadczenie to zawierało określoną
kwotę zasobów. W odniesieniu do
warunków posiadania wystarczających
zasobów zastosowanie ma art. 8 ust. 4
dyrektywy 2004/38/WE; l) oprócz
dokumentów tożsamości, o których
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mowa w ppkt (i) niniejszego ustępu,
państwo przyjmujące może jedynie
wymagać od członków rodziny
objętych art. 10 ust. 1 lit. e) pkt (i) lub
art. 10 ust. 2 lub 3 niniejszej Umowy,
którzy zamieszkują w państwie
przyjmującym zgodnie z art. 7 ust. 1 lit.
d) lub art. 7 ust. 2 dyrektywy
2004/38/WE,
przedłożenia
następujących
dokumentów
potwierdzających, o których mowa w
art. 8 ust. 5 lub art. 10 ust. 2 dyrektywy
2004/38/WE:
(i)
dokumentu
poświadczającego
istnienie
więzi
rodzinnych
lub
zarejestrowanego
związku;
(ii)
zaświadczenia
o
rejestracji, a w przypadku braku
systemu rejestracji –innego dokumentu
potwierdzającego, że obywatel Unii lub
obywatel Zjednoczonego Królestwa, z
którym
zamieszkują,
faktycznie
zamieszkuje w państwie przyjmującym;
(iii) w przypadku zstępnych poniżej 21
roku życia lub pozostających na
utrzymaniu
oraz
w
przypadku
wstępnych
pozostających
na
utrzymaniu, a także w przypadku gdy
osoby takie są zstępnymi lub wstępnymi
współmałżonka lub zarejestrowanego
partnera – dowodu w postaci
dokumentu, że spełnione są warunki
określone w art. 2 ust. 2 lit. c) lub d)
dyrektywy 2004/38/WE; (iv) w
przypadku osób, o których mowa w art.
10 ust. 2 lub 3 niniejszej Umowy –
dokumentu
wydanego
przez
odpowiedni
organ
w
państwie
przyjmującym zgodnie z art. 3 ust. 2
dyrektywy 2004/38/WE. W odniesieniu
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do
warunku
posiadania
wystarczających zasobów dla członków
rodziny, którzy sami są obywatelami
Unii lub obywatelami Zjednoczonego
Królestwa, zastosowanie ma art. 8 ust. 4
dyrektywy 2004/38/WE; m) oprócz
dokumentów tożsamości, o których
mowa w lit. i) niniejszego ustępu,
państwo przyjmujące może jedynie
wymagać od członków rodziny
objętych art. 10 ust. 1 lit. e) pkt (ii) lub
art. 10 ust. 4 niniejszej Umowy
przedłożenia
następujących
dokumentów potwierdzających, o
których mowa w art. 8 ust. 5 lub art. 10
ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE: (i)
dokumentu poświadczającego istnienie
więzi rodzinnych lub zarejestrowanego
związku;
(ii)
zaświadczenia
o
rejestracji, a w przypadku braku
systemu rejestracji –innego dokumentu
potwierdzającego pobyt w państwie
przyjmującym obywatela Unii lub
obywatela Zjednoczonego Królestwa,
do którego dołączają w państwie
przyjmującym; (iii) w przypadku
współmałżonków lub zarejestrowanych
partnerów
–
dokumentu
potwierdzającego
istnienie
więzi
rodzinnej
lub
zarejestrowanego
związku
partnerskiego
przed
zakończeniem okresu przejściowego;
(iv) w przypadku zstępnych poniżej 21
roku życia lub pozostających na
utrzymaniu
oraz
w
przypadku
wstępnych
pozostających
na
utrzymaniu, a także w przypadku gdy
osoby takie są zstępnymi lub wstępnymi
współmałżonka lub zarejestrowanego
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partnera – dowodu w postaci
dokumentu, że osoby te były
spokrewnione z obywatelem Unii lub
obywatelem Zjednoczonego Królestwa
przed
zakończeniem
okresu
przejściowego oraz że spełniają
warunki określone w art. 2 ust. 2 lit. c)
lub d) dyrektywy 2004/38/WE
odnoszące się do wieku lub
pozostawania na utrzymaniu; (v) w
przypadku osób, o których mowa w art.
10 ust. 4 niniejszej Umowy – dowodu
istnienia stałego związku z obywatelem
Unii lub obywatelem Zjednoczonego
Królestwa przed zakończeniem okresu
przejściowego oraz trwania tego
związku po zakończeniu okresu
przejściowego; n) w przypadkach
innych niż określone w lit. k), l) i m)
państwo przyjmujące nie wymaga od
wnioskodawców
przedłożenia
dokumentów potwierdzających innych
niż takie, których wymaganie jest
absolutnie niezbędne i proporcjonalne
w celu wykazania, że spełnione są
warunki dotyczące prawa pobytu na
podstawie niniejszego tytułu; o)
właściwe
organy
państwa
przyjmującego
pomagają
wnioskodawcom wykazać, że spełniają
wymagane warunki, oraz zapobiec
błędom lub brakom w ich wnioskach;
zapewniają
one
wnioskodawcom
możliwość przedłożenia dodatkowych
dowodów oraz skorygowania wszelkich
niedociągnięć, błędów lub braków;
p) kontrole karalności i bezpieczeństwa
dotyczące wnioskodawców można
przeprowadzać
systematycznie
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25.

Art. 18
ust. 2

wyłącznie w celu sprawdzenia, czy
mogą mieć zastosowanie ograniczenia
określone w art. 20 niniejszej Umowy.
W tym celu od wnioskodawców można
wymagać złożenia oświadczenia w
sprawie wyroków skazujących za
przestępstwo,
odnotowanych
w
rejestrze karnym zgodnie z prawem
państwa skazującego, w czasie
składania
wniosku.
Państwo
przyjmujące może, jeżeli uzna to za
konieczne,
zastosować procedurę
określoną w art. 27 ust. 3 dyrektywy
2004/38/WE w odniesieniu do
kierowanych do innych państw zapytań
o informacje na temat wcześniejszych
przypadków notowań w rejestrach
karnych;
q) nowy dokument pobytu zawiera
oświadczenie, że został wydany
zgodnie z niniejszą Umową;
r) od decyzji o odmowie nadania statusu
pobytu wnioskodawcy przysługuje w
państwie
przyjmującym
środek
odwoławczy przed sądem, a w
stosownych
przypadkach
przed
organem administracyjnym. Procedury
odwoławcze umożliwiają zbadanie
zgodności z prawem decyzji oraz stanu
faktycznego i okoliczności, na których
opiera się kwestionowana decyzja.
Takie
procedury
odwoławcze
zapewniają, aby decyzja nie była
nieproporcjonalna.
2.W okresie, o którym mowa w ust. 1 lit.
b) niniejszego artykułu, oraz podczas
jego ewentualnego przedłużenia o rok
na podstawie lit. c) tego ustępu
wszystkie prawa przewidziane w

N

jw.
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26.

Art. 18
ust. 3

27.

Art. 18
ust. 4

niniejszej części uznaje się za mające
zastosowanie do obywateli Unii lub
obywateli Zjednoczonego Królestwa,
członków ich rodzin oraz innych osób
zamieszkujących
w
państwie
przyjmującym zgodnie z warunkami i
ograniczeniami określonymi w art. 20.
3.Do chwili podjęcia przez właściwe
organy ostatecznej decyzji w sprawie
wniosku, o którym mowa w ust. 1, oraz
do
chwili
wydania
orzeczenia
sądowego kończącego postępowanie w
sprawie środka odwoławczego od
odmownego
rozpatrzenia
takiego
wniosku przez właściwy organ
administracyjny
wszystkie
prawa
przewidziane w niniejszej części uznaje
się za mające zastosowanie do
wnioskodawcy, w tym art. 21 dotyczący
zabezpieczeń proceduralnych i prawa
do odwołania, z zastrzeżeniem
warunków określonych w art. 20 ust. 4.
4.W
przypadku
gdy
państwo
przyjmujące zdecyduje, że nie będzie
nakładać na obywateli Unii lub
obywateli Zjednoczonego Królestwa,
członków ich rodzin oraz innych osób,
zamieszkujących na terytorium państwa
przyjmującego zgodnie z warunkami
określonymi w niniejszym tytule,
obowiązku wystąpienia z wnioskiem o
nowy status pobytu, o którym mowa w
ust. 1, jako warunku legalnego pobytu,
osoby kwalifikujące się do prawa
pobytu na podstawie niniejszego tytułu
mają prawo do otrzymania zgodnie z
warunkami określonymi w dyrektywie
2004/38/WE dokumentu pobytu, który
może mieć formę elektroniczną,

jw.

N

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c ustawy o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszą
ustawą

jw.
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zawierającego oświadczenie, że został
wydany zgodnie z niniejszą Umową.
Artykuł 19
Wydawanie dokumentów pobytu w okresie przejściowym
28.

Art. 19
ust. 1

29.

Art. 19
ust. 2

30.

art. 19
ust. 3

31.

art. 19
ust. 4

32.

At.
19
ust. 5

1.W okresie przejściowym państwo
przyjmujące
może
umożliwić
dobrowolne składanie wniosków o
status pobytu lub dokument pobytu, o
których mowa w art. 18 ust. 1 i 4, od
daty wejścia w życie niniejszej Umowy.
2.Decyzje
o
pozytywnym
lub
odmownym
rozpatrzeniu
takich
wniosków podejmuje się zgodnie z art.
18 ust. 1 i 4. Decyzje na podstawie art.
18 ust. 1 stają się skuteczne dopiero po
zakończeniu okresu przejściowego.
3.W
przypadku
pozytywnego
rozpatrzenia wniosku na podstawie art.
18 ust. 1 przed zakończeniem okresu
przejściowego państwo przyjmujące nie
może uchylić decyzji nadającej status
pobytu przed zakończeniem okresu
przejściowego z przyczyn innych niż
określone w rozdziale VI i art. 35
dyrektywy 2004/38/WE.
4.W
przypadku
odmownego
rozpatrzenia
wniosku
przed
zakończeniem okresu przejściowego,
wnioskodawca może ponownie złożyć
wniosek w dowolnej chwili przed
upływem terminu określonego w art. 18
ust. 1 lit. b).
5.Bez uszczerbku dla ust. 4 procedury
odwoławcze na podstawie art. 18 ust. 1
lit. r) są dostępne od dnia wydania
decyzji o odmownym rozpatrzeniu
wniosku, o której mowa w ust. 2
niniejszego artykułu.

N

W okresie przejściowym obywatele
Zjednoczonego
Królestwa
oraz
członkowie ich rodzin są traktowani
jak obywatele UE oraz członkowie
rodzin obywateli UE.

N

jw.

N

jw.

N

jw.

N

jw.
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Artykuł 20
Ograniczenia prawa pobytu i wjazdu
33.

art. 20
ust. 1

1.Zachowanie obywateli Unii lub
obywateli Zjednoczonego Królestwa,
członków ich rodzin oraz innych osób,
korzystających z praw na podstawie
niniejszego tytułu, w przypadku gdy
zachowanie to miało miejsce przed
zakończeniem okresu przejściowego,
rozpatruje się zgodnie z rozdziałem VI
dyrektywy 2004/38/WE.

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c
Art. 10 ust. 2
pkt 6 i 7
Art. 10a ust. 1
pkt 2 i 3
Art. 10b ust. 1
pkt 6 i 7
Art. 11 ust. 1
pkt 2 i 4
Art. 31 ust. 1
pkt 2
Art. 35 ust. 1
pkt 2
Art. 36 ust. 1
pkt 1
Art. 56 ust. 1
pkt 2
Art. 60 ust. 1
pkt 2 i ust. 2
pkt 2
i Art. 66 ust. 1
pkt 1 i 2
art. 67 i art. 68
ust. 1
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem
i art. 68a ust. 3
ustawy
o

jw.
Art. 10. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania wizy, gdy:
6) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
7) wymagają tego względy zdrowia
publicznego.
Art. 10a. 1. Wizę cofa się, jeżeli po jej
wydaniu
powstały
następujące
okoliczności:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
3)
wymagają
tego
względy
zdrowia publicznego.
Art. 10b. Wizę unieważnia się, jeżeli w
chwili
jej
wydania
zachodziły
następujące okoliczności:
6)
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego
wymagały odmowy jej wydania, lub
7)
względy zdrowia publicznego
wymagały odmowy jej wydania.
Art. 11. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE można odmówić
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, gdy:
2) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
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wjeździe
obywateli UE

ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
4) wymagają tego względy zdrowia
publicznego.
Art. 31. 1. Obywatelowi UE odmawia
się zarejestrowania pobytu, a członkowi
rodziny niebędącemu obywatelem UE
odmawia się wydania karty pobytu
członka rodziny obywatela UE, w
przypadku gdy:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
Art. 35 1. Zarejestrowanie pobytu
unieważnia się w przypadku gdy:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
Art. 36. 1. Kartę pobytową unieważnia
się, w przypadku gdy:
1) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
Art. 56. 1. Odmawia się wydania
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE, w
przypadku gdy:
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
Art. 60. 1. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu unieważnia się, w
przypadku gdy:
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2)
wymagają
tego poważne
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego, lub
Art. 60. 2. Kartę stałego pobytu
unieważnia się, w przypadku gdy:
2)
wymagają
tego poważne
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego, lub
Art. 66. 1. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE, którzy nie posiadają
prawa stałego pobytu, może być
wydana decyzja o wydaleniu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w
przypadku gdy:
1) wymagają tego względy obronności
lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
2) ich pobyt na tym terytorium stanowi
zagrożenie dla zdrowia publicznego.
Art. 67. Obywatelowi UE lub
członkowi
rodziny
niebędącemu
obywatelem UE, którzy posiadają
prawo stałego pobytu, może być
wydana decyzja o wydaleniu, w
przypadku gdy ich pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
poważne zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego.
Art. 68. 1. Obywatelowi UE, który
posiada prawo stałego pobytu oraz
przebywa
na
terytorium
43

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
10 lat bezpośrednio poprzedzających
wydanie decyzji o wydaleniu, decyzja o
wydaleniu może być wydana tylko w
przypadku, gdy jego pobyt na tym
terytorium
stanowi
szczególnie
poważne zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa
państwa
albo
bezpieczeństwa
publicznego,
w
szczególności przez zagrożenie dla
pokoju, ludzkości, niepodległości lub
obronności Rzeczypospolitej Polskiej
lub ze względu na działalność
terrorystyczną,
handel
ludźmi,
seksualne wykorzystywanie osób,
nielegalny
handel
narkotykami,
nielegalny handel bronią, pranie
pieniędzy,
korupcję,
fałszowanie
środków płatniczych, przestępczość
komputerową
lub
przestępczość
zorganizowaną.
Art. 68a. 3. Wcześniejsza karalność nie
może stanowić samoistnej podstawy do
podjęcia decyzji o wydaleniu. Na
zagrożenia, o których mowa w ust. 1,
nie można się powoływać dla celów
gospodarczych.
34.

Art. 20
ust. 2

2.Zachowanie obywateli Unii lub
obywateli Zjednoczonego Królestwa,
członków ich rodzin oraz innych osób,
korzystających z praw na podstawie
niniejszego tytułu, w przypadku gdy
zachowanie to miało miejsce po
zakończeniu okresu przejściowego,
może stanowić przyczynę ograniczenia
prawa
pobytu
przez
państwo
przyjmujące lub prawa do wjazdu przez

N
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państwo miejsca pracy zgodnie z
prawodawstwem krajowym.

35.

Art. 20
ust. 3

3.Państwo przyjmujące lub państwo
miejsca pracy może przyjąć niezbędne
środki w celu odmowy, zniesienia lub
wycofania
dowolnego
prawa
przyznanego niniejszym tytułem w
przypadku nadużycia tych praw lub
oszustwa, zgodnie z art. 35 dyrektywy
2004/38/WE. Środki te podlegają
zabezpieczeniom
proceduralnym
przewidzianym w art. 21 niniejszej
Umowy.

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c
Art. 10 ust. 2
pkt 3-5
Art. 10a-art.
10b, Art. 11a,
Art. 31 ust. 2,
art. 35 ust. 1
pkt 1 i 4, Art.
36 ust. 1 pkt 2,
3 i 5, Art. 56
ust. 2, art. 60
ust. 1
pkt 1 i 3
i ust. 2 pkt 1, 3
i4
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w brzmieniu
nadanym
niniejszą
ustawą

jw.
Art. 10. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania wizy, gdy:
(…)
3)
w postępowaniu o wydanie
wizy:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
4)
ubiega się on o wydanie wizy
w celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie
członkowskim
Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu na
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tym terytorium oraz wyjazdu z niego,
lub
5)
związek
małżeński
z
obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
został
zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu
na nim i wyjazdu z niego, lub (…)
Art. 10a. 1. Wizę cofa się, jeżeli po jej
wydaniu
powstały
następujące
okoliczności:
1)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE wjechał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie
obowiązywania wpisu do wykazu, lub
2)
wymagają
tego
względy
obronności lub bezpieczeństwa państwa
lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego, lub
3)
wymagają
tego
względy
zdrowia publicznego.
2. Wizę cofa się z urzędu.
3. Wizę można cofnąć na wniosek
posiadacza.
Art. 10b. Wizę unieważnia się, jeżeli w
chwili
jej
wydania
zachodziły
następujące okoliczności:
1)
obowiązywał wpis danych
członka
rodziny
niebędącego
obywatelem UE do wykazu, lub
2)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE nie spełniał przesłanek
jej wydania, lub
3)
w postępowaniu o wydanie
wizy członek rodziny niebędący
obywatelem UE:
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a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
4)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE ubiegał się o wydanie
wizy w celu obejścia przepisów prawa
obowiązujących w innym państwie
członkowskim
Unii Europejskiej,
państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu na
tym terytorium oraz wyjazdu z niego,
lub
5)
związek małżeński członka
rodziny niebędącego obywatelem UE
został zawarty z obywatelem UE lub
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej
w
celu
obejścia
przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu
na nim i wyjazdu z niego, lub
6)
względy
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego
wymagały odmowy jej wydania, lub
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7)
względy zdrowia publicznego
wymagały odmowy jej wydania.
Art. 11a. 1. W decyzji o:
1)
odmowie wydania wizy w
przypadkach, o których mowa w art. 10
ust. 2 pkt 6 lub 7,
2)
cofnięciu wizy w przypadkach,
o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 2
lub 3,
3)
unieważnieniu
wizy
w
przypadkach, o których mowa w art.
10b pkt 6 lub 7,
4)
odmowie
wjazdu
w
przypadkach, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2 lub 4
–
uwzględnia
się
zasadę
proporcjonalności.
2. Decyzja o:
1)
odmowie wydania wizy w
przypadkach, o których mowa w art. 10
ust. 2 pkt 6,
2)
cofnięciu wizy w przypadkach,
o których mowa w art. 10a ust. 1 pkt 2,
3)
unieważnieniu
wizy
w
przypadkach, o których mowa w art.
10b pkt 6,
4)
odmowie
wjazdu
w
przypadkach, o których mowa w art. 11
ust. 1 pkt 2
– może być wydana wyłącznie osobie,
której zachowanie stanowi rzeczywiste,
aktualne i dostatecznie poważne
zagrożenie dla interesu społecznego,
przy czym wcześniejsza karalność tej
osoby nie może stanowić samoistnej
podstawy do wydania decyzji.
3. Na zagrożenie dla interesu
społecznego nie można się powoływać
dla celów gospodarczych..
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Art. 31. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania karty pobytowej, także gdy
jego związek małżeński z obywatelem
UE lub obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej został zawarty w celu obejścia
przepisów określających zasady i
warunki wjazdu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ich przejazdu przez to terytorium,
pobytu na nim i wyjazdu z niego..
Art. 35. 1. Zarejestrowanie pobytu
unieważnia się, w przypadku gdy:
1)
w
postępowaniu
o
zarejestrowanie pobytu obywatela UE,
wnioskodawca:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
(…)
4) obywatel UE zarejestrował swój
pobytu w celu obejścia przepisów
prawa obowiązujących w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii
i
Irlandii
Północnej
regulujących zasady wjazdu na
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terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.
Art. 36. 1. Kartę pobytową unieważnia
się, w przypadku gdy:
(…)
2)
w postępowaniu o wydanie
karty pobytowej wnioskodawca:
a)
złożył wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b)
zeznał nieprawdę lub zataił
prawdę albo podrobił lub przerobił
dokument w celu jego użycia jako
autentycznego lub takiego dokumentu
używał jako autentycznego, lub
3)
związek
małżeński
z
obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
został
zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu
na nim i wyjazdu z niego, lub
(…)
5)
członek rodziny uzyskał kartę
pobytową w celu obejścia przepisów
prawa obowiązujących w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.”;
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Art. 56. 2. Członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE odmawia
się wydania karty stałego pobytu także
wtedy, gdy związek małżeński z
obywatelem UE lub obywatelem
Rzeczypospolitej
Polskiej
został
zawarty w celu obejścia przepisów
określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej,
ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu
na nim i wyjazdu z niego.
Art. 60. 1. Dokument potwierdzający
prawo stałego pobytu unieważnia się, w
przypadku gdy:
1) w postępowaniu o wydanie
dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu, wnioskodawca:
a)
złożył
wniosek
zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub
takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub
(…)
3) obywatel UE nabył prawo stałego
pobytu w celu obejścia UE lub
przepisów prawa obowiązujących w
innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji
Szwajcarskiej
lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
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Brytanii
i
Irlandii
Północnej
regulujących zasady wjazdu na
terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.
2. Kartę stałego pobytu unieważnia się,
w przypadku gdy:
1) w postępowaniu o wydanie karty
stałego pobytu wnioskodawca:
a)
złożył
wniosek
zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub
fałszywe informacje lub dołączył do
niego dokumenty zawierające takie
dane lub informacje, lub
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę
albo podrobił lub przerobił dokument w
celu jego użycia jako autentycznego lub
takiego dokumentu używał jako
autentycznego, lub
(…)
3) związek małżeński z obywatelem UE
lub obywatelem Rzeczypospolitej
Polskiej został zawarty w celu obejścia
przepisów określających zasady i
warunki wjazdu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
ich przejazdu przez to terytorium,
pobytu na nim i wyjazdu z niego, lub
4)
członek rodziny niebędący
obywatelem UE nabył prawo stałego
pobytu w celu obejścia przepisów
prawa obowiązujących w innym
państwie
członkowskim
Unii
Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym
lub
Konfederacji
Szwajcarskiej
regulujących zasady wjazdu na
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terytorium Unii Europejskiej, pobytu
oraz wyjazdu z tego terytorium.
36.

4.Państwo przyjmujące lub państwo
miejsca pracy może wydalić ze swojego
terytorium wnioskodawców, którzy
złożyli wnioski wprowadzające organ w
błąd lub stanowiące nadużycie, na
warunkach określonych w dyrektywie
2004/38/WE, w szczególności w art. 31
i 35, nawet przed wydaniem orzeczenia
sądowego kończącego postępowanie w
sprawie środka odwoławczego od
decyzji o odmownym rozpatrzeniu
takiego wniosku.

W
stosunku
do
obywateli
Zjednoczonego
Królestwa
oraz
członków ich rodzin będących
beneficjentami Umowy Wystąpienia,
będą miały zastosowanie takie same
zasady dotyczące wydaleń jak dla
obywateli UE i członków ich rodzin.

N

Artykuł 21
Zabezpieczenia proceduralne i prawo do odwołania
37

Zabezpieczenia proceduralne określone
w art. 15 i rozdziale VI dyrektywy
2004/38/WE mają zastosowanie w
odniesieniu do wszelkich decyzji
państwa
przyjmującego
ograniczających prawa pobytu osób, o
których mowa w art. 10 niniejszej
Umowy.

T

Art. 1 pkt 3a i 6
oraz art. 2 pkt
3 lit. d i pkt 4
lit. c

Jw.

Art. 3 ust. 1
Art.
4-6
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
(w tym art. 6
pkt
3
w
brzmieniu
nadanym
niniejszym
projektem)

Art. 3. 1. Do postępowań w sprawach
uregulowanych w ustawie stosuje się
przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960
r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60), o ile
ustawa nie stanowi inaczej.
Art. 4. Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców jest organem wyższego
stopnia w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks
postępowania administracyjnego w
stosunku do wojewody w sprawach
określonych w ustawie.
Art. 5. Organ właściwy w sprawach
uregulowanych w ustawie może
odstąpić od uzasadnienia decyzji lub
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postanowienia wydanych w tych
sprawach, w całości lub w części, jeżeli
wymagają
tego
względy
bezpieczeństwa państwa.
Art. 6. Organy właściwe w sprawach
uregulowanych
w
ustawie
są
obowiązane do pouczenia obywatela
UE i członka rodziny w języku dla nich
zrozumiałym o:
1) zasadach i trybie postępowania w
tych sprawach;
2) przysługujących im prawach i
ciążących na nich obowiązkach;
3) treści decyzji, na podstawie których
odmawia się wjazdu, wydania wizy,
cofa się lub unieważnia wizę, odmawia
się zarejestrowania pobytu lub
unieważnia się zarejestrowanie pobytu;
4) treści decyzji, na podstawie których
odmawia się wydania dokumentów
określonych w ustawie lub unieważnia
się te dokumenty;
5) treści decyzji o wydaleniu;
6) trybie i terminie wnoszenia
odwołania lub innych zwykłych
środków zaskarżenia.
Art. 10 ust. 3 5 ustawy o
wjeździe
obywateli UE

Art. 10. 3. Wizę wydaje lub odmawia jej
wydania konsul lub komendant
placówki
Straży
Granicznej
niezwłocznie po złożeniu wniosku,
zapewniając
członkowi
rodziny
wszelkie dopuszczalne przez przepisy
prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.
4. Odmowa wydania wizy przez
konsula następuje w drodze decyzji.
5. Od decyzji o odmowie wydania wizy
wydanej przez konsula przysługuje
odwołanie do ministra właściwego do
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spraw zagranicznych, a od decyzji o
odmowie wydania wizy, wydanej przez
komendanta
placówki
Straży
Granicznej - do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.
Art. 13 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 13. 1. Decyzje o odmowie wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz decyzje o unieważnieniu wizy
wydaje komendant placówki Straży
Granicznej.
2. Od decyzji komendanta placówki
Straży
Granicznej
przysługuje
odwołanie do Komendanta Głównego
Straży Granicznej.

art. 71 ustawy
o
wjeździe
obywateli UE
w tym ust. 2 w
brzmieniu
nadany
niniejszym
projektem
i
dodany ust. 2a
i 2b

Art. 71. 1. W decyzji o wydaleniu
obywatelowi UE lub członkowi rodziny
niebędącemu obywatelem UE nakazuje
się
opuszczenie
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie
nie krótszym niż 31 dni.
2. W decyzji, o której mowa w ust. 1,
nie określa się terminu opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
albo określa się termin krótszy niż 31
dni, gdy wymaga tego stopień
zagrożenia
dla
obronności
lub
bezpieczeństwa państwa albo ochrony
bezpieczeństwa
i
porządku
publicznego.
2a. W decyzji, o której mowa w ust. 1,
w której nie określono terminu
opuszczenia
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wskazuje się
państwo, do którego następuje
wydalenie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE.

55

2b. Decyzja, o której mowa w ust. 1, w
której
nie
określono
terminu
opuszczenia
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podlega
przymusowemu wykonaniu.
3. Przymusowe wykonanie decyzji o
wydaleniu zarządza się także, gdy
obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE nie opuścili
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie określonym w decyzji o
wydaleniu.
Art. 9
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 9. Organy administracji publicznej
są obowiązane do należytego i
wyczerpującego informowania stron o
okolicznościach
faktycznych
i
prawnych, które mogą mieć wpływ na
ustalenie ich praw i obowiązków
będących przedmiotem postępowania
administracyjnego. Organy czuwają nad
tym, aby strony i inne osoby
uczestniczące w postępowaniu nie
poniosły
szkody
z
powodu
nieznajomości prawa, i w tym celu
udzielają im niezbędnych wyjaśnień i
wskazówek.

Art.
107
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 107. § 1. Decyzja zawiera:
1) oznaczenie organu administracji
publicznej;
2) datę wydania;
3) oznaczenie strony lub stron;
4) powołanie podstawy prawnej;
5) rozstrzygnięcie;
6) uzasadnienie faktyczne i prawne;
7) pouczenie, czy i w jakim trybie służy
od niej odwołanie oraz o prawie do
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zrzeczenia się odwołania i skutkach
zrzeczenia się odwołania;
8) podpis z podaniem imienia i
nazwiska oraz stanowiska służbowego
pracownika organu upoważnionego do
wydania decyzji, a jeżeli decyzja
wydana została w formie dokumentu
elektronicznego
kwalifikowany
podpis elektroniczny;
9) w przypadku decyzji, w stosunku do
której może być wniesione powództwo
do sądu powszechnego, sprzeciw od
decyzji
lub
skarga
do
sądu
administracyjnego - pouczenie o
dopuszczalności
wniesienia
powództwa, sprzeciwu od decyzji lub
skargi oraz wysokości opłaty od
powództwa lub wpisu od skargi lub
sprzeciwu od decyzji, jeżeli mają one
charakter stały, albo podstawie do
wyliczenia opłaty lub wpisu o
charakterze stosunkowym, a także
możliwości ubiegania się przez stronę o
zwolnienie od kosztów albo przyznanie
prawa pomocy.
§ 2. Przepisy szczególne mogą określać
także inne składniki, które powinna
zawierać decyzja.
§ 3. Uzasadnienie faktyczne decyzji
powinno w szczególności zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za
udowodnione, dowodów, na których się
oparł, oraz przyczyn, z powodu których
innym
dowodom
odmówił
wiarygodności i mocy dowodowej, zaś
uzasadnienie prawne - wyjaśnienie
podstawy
prawnej
decyzji,
z
przytoczeniem przepisów prawa.
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§ 4. Można odstąpić od uzasadnienia
decyzji, gdy uwzględnia ona w całości
żądanie strony; nie dotyczy to jednak
decyzji
rozstrzygających
sporne
interesy stron oraz decyzji wydanych na
skutek odwołania.
§ 5. Organ może odstąpić od
uzasadnienia decyzji również w
przypadkach,
w
których
z
dotychczasowych
przepisów
ustawowych wynikała możliwość
zaniechania
lub
ograniczenia
uzasadnienia ze względu na interes
bezpieczeństwa Państwa lub porządek
publiczny.
Art.
109
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 109. § 1. Decyzję doręcza się
stronom na piśmie lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
§ 2.
W przypadkach wymienionych
w art. 14 § 2 decyzja może być stronom
ogłoszona ustnie.

Art.
127
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 127. § 1. Od decyzji wydanej w
pierwszej instancji służy stronie
odwołanie tylko do jednej instancji.
§ 2. Właściwy do rozpatrzenia
odwołania jest organ administracji
publicznej wyższego stopnia, chyba że
ustawa
przewiduje
inny organ
odwoławczy.
§ 3. Od decyzji wydanej w pierwszej
instancji
przez
ministra
lub
samorządowe kolegium odwoławcze
nie służy odwołanie, jednakże strona
niezadowolona z decyzji może zwrócić
się do tego organu z wnioskiem o
ponowne rozpatrzenie sprawy; do
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wniosku tego stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące odwołań od decyzji.
Art.
129
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 129. § 1. Odwołanie wnosi się do
właściwego organu odwoławczego za
pośrednictwem organu, który wydał
decyzję.
§ 2. Odwołanie wnosi się w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia
decyzji stronie, a gdy decyzja została
ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia
stronie.
§ 3. Przepisy szczególne mogą
przewidywać
inne
terminy
do
wniesienia odwołania.

Art.
130
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art. 130. § 1. Przed upływem terminu
do wniesienia odwołania decyzja nie
ulega wykonaniu.
§ 2. Wniesienie odwołania w terminie
wstrzymuje wykonanie decyzji.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w
przypadkach, gdy:
1) decyzji został nadany rygor
natychmiastowej wykonalności (art.
108);
2) decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu z mocy ustawy.
§ 4. Decyzja podlega wykonaniu przed
upływem terminu do wniesienia
odwołania, jeżeli jest zgodna z
żądaniem wszystkich stron lub jeżeli
wszystkie strony zrzekły się prawa do
wniesienia odwołania.

Art.
136
Kodeksu
postępowania

Art. 136. § 1. Organ odwoławczy może
przeprowadzić na żądanie strony lub z
urzędu dodatkowe postępowanie w celu
uzupełnienia dowodów i materiałów w
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administracyjn
ego

sprawie albo zlecić przeprowadzenie
tego postępowania organowi, który
wydał decyzję.
§ 2. Jeżeli decyzja została wydana z
naruszeniem przepisów postępowania, a
konieczny do wyjaśnienia zakres
sprawy ma istotny wpływ na jej
rozstrzygnięcie, na zgodny wniosek
wszystkich stron zawarty w odwołaniu,
organ odwoławczy przeprowadza
postępowanie wyjaśniające w zakresie
niezbędnym do rozstrzygnięcia sprawy.
Jeżeli
przyczyni
się
to
do
przyspieszenia postępowania, organ
odwoławczy
może
zlecić
przeprowadzenie
określonych
czynności
postępowania
wyjaśniającego organowi, który wydał
decyzję.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się także w
przypadku, gdy jedna ze stron zawarła
w
odwołaniu
wniosek
o
przeprowadzenie
przez
organ
odwoławczy
postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy, a pozostałe
strony wyraziły na to zgodę w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia im
zawiadomienia o wniesieniu odwołania,
zawierającego
wniosek
o
przeprowadzenie
przez
organ
odwoławczy
postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
do rozstrzygnięcia sprawy.
§ 4. Przepisów § 2 i 3 nie stosuje się,
jeżeli przeprowadzenie przez organ
odwoławczy
postępowania
wyjaśniającego w zakresie niezbędnym
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do rozstrzygnięcia sprawy
nadmiernie utrudnione.

byłoby

Art.
140
Kodeksu
postępowania
administracyjn
ego

Art.
140.
W
sprawach
nieuregulowanych w art. 136-139 w
postępowaniu
przed
organami
odwoławczymi mają odpowiednie
zastosowanie przepisy o postępowaniu
przed organami pierwszej instancji.

Art. 3 § 1 i 2
pkt 1 i 2
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 3. § 1. Sądy administracyjne
sprawują
kontrolę
działalności
administracji publicznej i stosują środki
określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji
publicznej przez sądy administracyjne
obejmuje orzekanie w sprawach skarg
na:
1) decyzje administracyjne;
2)
postanowienia
wydane
w
postępowaniu administracyjnym, na
które służy zażalenie albo kończące
postępowanie, a także na postanowienia
rozstrzygające sprawę co do istoty;
(…)

Art. 15 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 15. § 1. Naczelny Sąd
Administracyjny:
1) rozpoznaje środki odwoławcze od
orzeczeń
wojewódzkich
sądów
administracyjnych,
stosownie
do
przepisów ustawy;
2) podejmuje uchwały mające na celu
wyjaśnienie przepisów prawnych,
których
stosowanie
wywołało
rozbieżności w orzecznictwie sądów
administracyjnych;
3) podejmuje uchwały zawierające
rozstrzygnięcie zagadnień prawnych
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budzących poważne wątpliwości w
konkretnej
sprawie
sądowoadministracyjnej;
4) rozstrzyga spory, o których mowa w
art. 4;
5) rozpoznaje inne sprawy należące do
właściwości
Naczelnego
Sądu
Administracyjnego na mocy odrębnych
ustaw.
Art. 52 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 52. § 1. Skargę można wnieść po
wyczerpaniu środków zaskarżenia,
jeżeli służyły one skarżącemu w
postępowaniu
przed
organem
właściwym w sprawie, chyba że skargę
wnosi prokurator, Rzecznik Praw
Obywatelskich lub Rzecznik Praw
Dziecka.

Art. 53 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 53. § 1. Skargę wnosi się w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia
skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie
albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2
pkt 4a.

art. 54 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 54. § 1. Skargę do sądu
administracyjnego wnosi się za
pośrednictwem
organu,
którego
działanie, bezczynność lub przewlekłe
prowadzenie
postępowania
jest
przedmiotem skargi.
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Art. 177 § 1
ustawy z dnia
30
sierpnia
2002 r. Prawo
o
postępowaniu
przed sądami
administracyjn
ymi

Art. 177. § 1. Skargę kasacyjną wnosi
się do sądu, który wydał zaskarżony
wyrok lub postanowienie, w terminie
trzydziestu dni od dnia doręczenia
stronie
odpisu
orzeczenia
z
uzasadnieniem.

Art. 1 ustawy z
dnia 25 lipca
2002 r. –
Prawo
o
ustroju sądów
administracyjn
ych.

Art. 1. § 1. Sądy administracyjne
sprawują wymiar sprawiedliwości przez
kontrolę działalności administracji
publicznej oraz rozstrzyganie sporów
kompetencyjnych i o właściwość
między organami jednostek samorządu
terytorialnego,
samorządowymi
kolegiami odwoławczymi i między tymi
organami a organami administracji
rządowej.
§ 2. Kontrola, o której mowa w § 1,
sprawowana jest pod względem
zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie
stanowią inaczej.

Rozdział 2
Prawa pracowników i osób pracujących na własny rachunek
Artykuł 26
Wydawanie dokumentu potwierdzającego prawa pracowników przygranicznych
38.

Art. 26

Państwo miejsca pracy może nałożyć na
obywateli
Unii
i
obywateli
Zjednoczonego
Królestwa,
posiadających prawa jako pracownicy
przygraniczni na podstawie niniejszego
tytułu, obowiązek wystąpienia o
wydanie dokumentu potwierdzającego,
że takie prawa posiadają na podstawie

T

Art. 15 ustawy
o
zmianie
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art.
15.
1.
Jeżeli
obywatel
Zjednoczonego Królestwa będący
pracownikiem przygranicznym, o
którym mowa w art. 9 lit. b Umowy
Wystąpienia, przed dniem 31 grudnia
2020 r. wykonywał pracę lub prowadził
inną działalność zarobkową we
własnym imieniu i na własny rachunek
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i nie podlegał obowiązkowi rejestracji
pobytu, po tym dniu nadal wykonuje
pracę lub prowadzi taką działalność na
tym terytorium i jednocześnie na nim
nie zamieszkuje, jest obowiązany
zarejestrować swój pobyt w terminie do
dnia 31 grudnia 2021 r.
2. Do rejestracji pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa, o którym
mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
przepisy art. 65c–65g oraz przepisy
wydane na podstawie art. 65h ustawy
zmienianej w art. 1.

niniejszego tytułu. W takim przypadku
obywatele
Unii
i
obywatele
Zjednoczonego Królestwa mają prawo
do uzyskania takiego dokumentu.

CZĘŚĆ CZWARTA
OKRES PRZEJŚCIOWY
Artykuł 126
Okres przejściowy

39.

Art. 126

Obowiązuje okres przejściowy lub
okres wdrażania, który rozpoczyna się z
dniem wejścia w życie niniejszej
Umowy i kończy się w dniu 31 grudnia
2020 r.

T

Art. 25 ustawy
o
zmianie
ustawy
o
wjeździe
obywateli UE

Art. 25. Ustawa wchodzi w życie z
dniem 1 stycznia 2021 r. z wyjątkiem
art. 1 w zakresie zmiany w art. 8a ust. 2,
art. 9 ust. 3, art. 20 ust. 1, art. 21 ust. 14, art. 22, art. 25 we wprowadzeniu do
wyliczenia, art. 25a, art. 26, art. 27 ust.
3, art. 28-30, art. 31 ust. 1 i 2, art. 32,
art. 33 ust. 1, 1a, 1b, 2-7, art. 33a–33c,
art. 34, art. 36 ust. 1, art. 37, art. 37a–
37d, art. 38, art. 39, art. 41, art. 48 ust.
2, art. 49, art. 50–53a, art. 54, art. 55, art.
56 ust. 1 i 2, art. 57, art. 58, art. 58a, art.
59, art. 60 ust. 2 i 3, art. 61, art. 61a, art.
61b, art. 62, art. 63, art. 65, art. 79 pkt 2
i 4, art. 80 pkt 1 lit. a, d i f, pkt 2 lit. a, b
i d, pkt 3 lit. a, pkt 4 lit. a, b i d, art. 80a,
art. 81 pkt 2-4 oraz art. 5 w zakresie
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zmiany w art. 43 ust. 2 i 4, które
wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia
2021 r.
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ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI
w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

L.p.

Jedn. red.
Art. 1 projektu
(dot. ustawy o
wjeździe
obywateli UE)
1. Art. 1 pkt 3
projektu
(dot. art. 2a ust. 1,
ust. 2
wprowadzenie do
wyliczenia i pkt 1
ustawy o wjeździe
obywateli UE w
ustawie o wjeździe
obywateli UE)

Treść przepisu projektu
W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023) wprowadza się
następujące zmiany:
w art. 2a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do osób, o których mowa w art. 1, stosuje się przepisy art. 11,
przepisy wydane na podstawie art. 12 ust. 1 i 3, art. 49-56, przepisy
wydane na podstawie art. 57 ust. 1, art. 260–266, art. 288–292, art. 293
pkt 1, 4 i 5, art. 294, art. 296–298, art. 338, przepisy wydane na podstawie
art. 339 ust. 1, art. 342–345, art. 347, przepisy wydane na podstawie art.
394 ust. 6, art. 395 ust. 1, art. 396, art. 397, art. 402, art. 404, art. 405, art.
407, art. 410-426, przepisy wydane na podstawie art. 427, art. 428 ust. 1
pkt 2 lit. a i k oraz pkt 3-5, art. 429 ust. 1 pkt 7, 8, 9a i 12 oraz ust. 2, art.
430 ust. 1, 2 pkt 5 i 7 oraz ust. 6 i 7, art. 432, art. 439-441, art. 444-447,
art. 449, art. 449b–456 oraz przepisy wydane na podstawie art. 457 ust. 1 i
art. 458 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.”,
b) w ust. 2:
– wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Do osób, o których mowa w art. 1 pkt 4–6, stosuje się ponadto
przepisy:”,
– pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) art. 3 pkt 20-22, art. 58, art. 59, art. 60 ust. 1 pkt 17 i 17a, art. 66 ust.
1-3, art. 67-71, art. 73, art. 74, art. 74a, art. 77 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. a i e
oraz ust. 7 i 8, art. 78, art. 79, przepisy wydane na podstawie art. 80 ust. 1,
art. 96, przepisy wydane na podstawie art. 97 ust. 1, art. 360-379, art. 428
ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 429 ust. 1 pkt 1, art. 443 ust. 1 pkt 5 i ust. 2, art. 448
oraz art. 449a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;”,

Uzasadnienie wprowadzenia przepisu

Art. 2a ust. 1 wymieniający przepisy ustawy o cudzoziemcach, które
będą miały zastosowanie do obywateli UE oraz członków ich rodzin,
został uzupełniony o wskazanie wśród tych przepisów także art. 11
oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 12 ust. 1 i
3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Powyższa zmiana
pozwoli na przeprowadzanie przez Straż Graniczną wywiadów
środowiskowych oraz ustalanie miejsca pobytu małżonków lub innych
członków rodziny obywatela UE, w celu stwierdzenia, m.in. czy
obywatele UE oraz członkowie ich rodzin nie nadużywają prawa
poprzez zawieranie fikcyjnych małżeństw. Obowiązujące obecnie
przepisy, tj. art. 31 ust. 2 oraz art. 56 ust. 2 ustawy o wjeździe
obywateli UE, pozwalają na odmowę wydania karty pobytowej oraz
karty stałego pobytu, w przypadku gdy związek małżeński został
zawarty dla pozoru. Równocześnie jednak należy zauważyć, że brak
jest przepisów, które ustalałyby mechanizmy weryfikacji powyższego
faktu. Zaproponowana zmiana pozwoli Straży Granicznej na
wykrywanie ewentualnych nadużyć prawa w tym zakresie. Ponadto w
art. 2a ust. 1 zaproponowano także odesłanie do przepisów
regulujących kwestię wydawania polskiego dokumentu tożsamości
cudzoziemca, czyli do art. 260-266 ustawy o cudzoziemcach. Praktyka
stosowania ustawy o wjeździe obywateli UE wskazuje na potrzebę
wprowadzenia tego typu rozwiązań w szczególności w odniesieniu do
małoletnich obywateli UE urodzonych w Polsce i przebywających tu
bez opieki.
W projektowanym art. 2a ust. 1 przewiduje się również, że do
obywateli UE oraz członków ich rodzin będą miały zastosowanie
przepisy art. 288-292 ustawy o cudzoziemcach. Wprowadzenie
powyższego rozwiązania pozwoli na stosowanie przepisów ustawy o
cudzoziemcach w zakresie kontroli legalności pobytu w stosunku do
obywateli UE oraz członków ich rodzin, tak aby zapewnić skuteczną
kontrolę prawidłowego realizowania prawa do swobody przepływu
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osób oraz realizowania obowiązków zaprojektowanych w art. 37c oraz
art. 61b ustawy wjeździe obywateli UE.
Dodatkowe zmiany w art. 2a ust. 1 wynikają z rezygnacji z odesłań do
przepisów ustawy o cudzoziemcach i wprowadzenia w ustawie o
wjeździe obywateli UE regulacji dotyczących wydalania obywateli UE
i członków rodzin niebędących obywatelami UE oraz wprowadzenia
odrębnego rozdziału 5a regulującego kwestie postępowania w sprawie
zatrzymania obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub
zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Znajdujące się w
obecnie obowiązującym art. 2a ust. 1 odesłanie do art. 336 ust. 3, art.
337 ust. 1, art. 340 oraz art. 341 ustawy o cudzoziemcach zostało
zastąpione poprzez wprowadzenie w ustawie o wjeździe obywateli UE
dodatkowych przepisów, tj. art. 74a ust. 5, art. 74aa, art. 74ab ust. 1 i 2.
Rezygnacja z odesłania do art. 346 ustawy o cudzoziemcach wynika z
faktu, że został on uchylony ustawą z dnia 24 listopada 2017 r. o
zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2018 r. poz. 107). Z kolei rezygnacja z odesłań do art. 394 ust. 1-5,
art. 395 ust. 2, art. 398-400d, art. 401 ust. 1-6 oraz art. 403 ustawy o
cudzoziemcach jest związana z dodaniem w ustawie o wjeździe
obywateli UE nowego rozdziału 5a regulującego kwestie postępowania
w sprawie zatrzymania obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub
zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców.
Projektowane zmiany art. 2a ust. 1 wynikają również z pominięcia
odesłań do przepisów ustawy o cudzoziemcach, które nie powinny
mieć zastosowania do obywateli UE oraz członków rodziny
niebędących obywatelami UE – wykreślono odesłania art. 395 ust. 2,
art. 398, art. 400 pkt 2 oraz art. 400a-400c ustawy o cudzoziemcach.
Ostatnią zmianą w art. 2a ust. 1 jest wprowadzenia odesłania do
zaprojektowanego nowego pkt 9a w art. 429 ust. 1 ustawy o
cudzoziemcach.
Zmiana w art. 2a ust. 2 w ustawie o wjeździe obywateli UE
polega na modyfikacji zdania wstępnego poprzez wskazanie, że do
członków rodziny wymienionych w art. 2 pkt 4 – 6 ustawy o wjeździe
obywateli UE będą miały zastosowanie określone przepisy ustawy o
cudzoziemcach. Dodatkowo wyliczenie, o którym mowa w art. 2a ust.
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2 pkt 1 zostało uzupełnione o art. 60 ust. 1 pkt 17a - to jest o nowy cel
wizy dla członków rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa, który
to przepis został dodany na mocy ustawy z dnia 28 października 2020 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw
ogłoszonej w Dz. U. z 2020 r. poz. 2023. Ponadto wprowadzono
odesłanie do nowego art. 74a – określającego termin wydania wizy
krajowej przez konsula. Dotychczas zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o
cudzoziemcach, w zakresie nieuregulowanym przepisami działu IV do
wydawania, cofania lub unieważniania wiz krajowych lub przedłużania
okresu ich ważności lub okresu pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej objętego tymi wizami stosowane były
bezpośrednio przepisy kodeksu wizowego. Powyższa zmiana jest także
wynikiem ww. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, za pośrednictwem
której wprowadzono szczególne terminy rozpatrywania spraw o
wydanie wizy krajowej – 15 dni z możliwością wydłużenia do 60 dni, z
uwagi na konieczność przeprowadzenia bardziej rozbudowanej
weryfikacji ryzyka migracyjnego przez konsula, zarówno w stosunku
do cudzoziemca wnioskującego o wizę krajową, jak i też częstokroć
uzyskania dodatkowych informacji o prawidłowości działań podmiotu
przyjmującego w kraju (pracodawcy, jednostki prowadzącej studia
pierwszego lub drugiego stopnia) z uwagi na fakt, iż wiza krajowa
uprawnia do pobytu długoterminowego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
Wyliczenie przewidziane w ww. art. 2a ust. 2 zostało także uzupełnione
o art. 443 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach. Przepis ten przewiduje, że
dane członków rodziny obywateli UE niebędących obywatelami UE
umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen usuwa się w
przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym
mowa w art. 77a ustawy o wjeździe obywateli UE, do czasu ustania
okoliczności uzasadniających to zawieszenie. W związku z powyższym
konieczne stało się uwzględnienie go w ww. wyliczeniu.
2. Art. 1 pkt 4
projektu
(dot. art. 3 ust. 3
ustawy o wjeździe

w art. 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W sprawach należących do właściwości wojewody, uregulowanych w
ustawie, nie stosuje się przepisu art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r.
o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1464).”;

Zmiana brzmienia przepisu ma charakter porządkujący i dotyczy
aktualizacji wskazanego w przepisie aktu prawnego.
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obywateli UE)
3. Art. 1 pkt 6
projektu
(dot. dodawanego
w art. 7 ust. 3 w
ustawie o wjeździe
obywateli UE)
4. Art. 1 pkt 7
projektu
(dot. art. 8 pkt 14
ustawy o wjeździe
obywateli UE)
5. Art. 1 pkt 20
projektu
(dot. art. 23
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

w art. 7 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wnioski składane w postępowaniu przed konsulem oraz dokumenty
sporządzone w języku obcym, służące za dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie ustawy przed konsulem, składa się w języku
polskim lub języku wskazanym przez konsula.”;

Zmiana ma na celu ujednolicenie przepisu ustawy o wjeździe obywateli
UE z analogicznym przepisem ustawy o cudzoziemcach (art. 8 ust. 3)
oraz wyeliminowanie rozbieżności w postępowaniach w sprawie
wydawania wiz prowadzonych na podstawie ustawy o cudzoziemcach
oraz ustawy o wjeździe obywateli UE.

w art. 8 pkt 14 otrzymuje brzmienie:
„14) wizerunek twarzy.”;

Zmiana ma na celu ujednolicenie przepisu ustawy o wjeździe obywateli
UE z brzmieniem analogicznych przepisów ustawy o cudzoziemcach
(np. art. 13 pkt 24, art. 15, art. 241) oraz wyeliminowanie rozbieżności
co do zakresu przechowywanych danych obywateli UE oraz członków
ich rodzin.

art. 23 otrzymuje brzmienie:
Art. 23. 1. Przed zarejestrowaniem pobytu obywatela UE lub przed
wydaniem karty pobytowej organ prowadzący postępowanie w sprawie o
zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej zwraca się do
komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego
Policji i Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z wnioskiem o
przekazanie informacji, czy wjazd obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
ich pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego.
2. Organ prowadzący postępowanie w sprawie zarejestrowania pobytu lub
wydania karty pobytowej przekazuje, wraz z wnioskiem, o którym mowa
w ust. 1, kopie wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1,
komendantowi
oddziału
Straży
Granicznej,
komendantowi
wojewódzkiemu Policji i Szefowi Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego.
3. Organy obowiązane do przekazania informacji, o których mowa w ust.
1, przekazują informację, o której mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od
dnia otrzymania wniosku.
4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w
ust. 3, może być przedłużony do 60 dni, o czym organ obowiązany do
przekazania informacji zawiadamia organ prowadzący postępowanie w

Przepis reguluje kwestię przekazywania przez komendanta oddziału
Straży Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji i Szefa Agencji
Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
organowi
prowadzącemu
postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pobytu obywatela UE lub o
wydanie karty pobytowej informacji, czy wjazd obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i ich pobyt na tym terytorium mogą stanowić
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa lub porządku publicznego. Dotychczas obowiązujące
przepisy stanowiły, że przekazanie takiej informacji następuje
niezwłocznie. Zaproponowana zmiana ma na celu precyzyjne
wskazanie terminu na przekazywanie ww. informacji. Powyższe jest
zgodne z analogicznymi rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie o
cudzoziemcach. Ponadto w ust. 6, w odniesieniu do obywateli UE oraz
członków rodziny niebędących obywatelami UE, którzy do dnia
złożenia wniosku nie ukończyli 13. roku życia, zaproponowano
odstąpienie od badania, czy ich wjazd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.
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sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytowej.
5. Jeżeli organ obowiązany do przekazania informacji, o której mowa w
ust. 1, nie przekaże informacji w terminach, o których mowa w ust. 3 lub
4, uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.
6. Przepisów ust. 1–5 nie stosuje się do obywatela UE oraz członka
rodziny niebędącego obywatelem UE, który do dnia złożenia wniosku nie
ukończył 13. roku życia.
7. Wymiana informacji między organem prowadzącym postępowanie a
organami, o których mowa w ust. 1, może odbywać się za pomocą
środków komunikacji elektronicznej.
8. W przypadku gdy Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców orzeka o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub wydaniu karty pobytowej jako
organ odwoławczy, a organ prowadzący postępowanie nie zwrócił się z
wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców występuje z tym wnioskiem do organów obowiązanych
do przekazania informacji, o których mowa w ust. 1. Przepisy ust. 2-7
stosuje się odpowiednio.”
6. Art. 1 pkt 22
(dot. art. 25 pkt 7 i
części wspólnej
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

7. Art. 1 pkt 23
projektu
(dot. dodawanego
art. 25a w ustawie
o wjeździe
obywateli UE)

w art. 25:
a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali
już małżeństwa w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki
wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego”,
b) część wspólna otrzymuje brzmienie:
„– organ prowadzący postępowanie ustala, czy związek małżeński został
zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu
przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego.”;
po art. 25 dodaje się art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. 1. W celu dokonania ustaleń, o których mowa w art. 25, organ
prowadzący postępowanie w sprawie o wydanie karty pobytowej może
zwrócić się z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego
lub ustalenie miejsca pobytu małżonków do komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, właściwego ze
względu na miejsce pobytu członka rodziny obywatela UE albo obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej.

Zmiany w art. 25 są konsekwencją dostosowania przepisów ustawy o
wjeździe obywateli UE do regulacji zawartych w ustawie o
cudzoziemcach w zakresie wprowadzenia przesłanki o zawieraniu
małżeństwa w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki
wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego

W art. 25a ust. 1 zawarto uregulowania pozwalające organowi
prowadzącemu postępowanie zwrócić się z wnioskiem do komendanta
oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży
Granicznej, właściwego ze względu na miejsce pobytu członka rodziny
niebędącego obywatelem UE lub obywatela Polski, o przeprowadzenie
wywiadu środowiskowego lub ustalenie miejsca pobytu małżonków, w
celu ustalenia, czy związek małżeński z obywatelem UE lub
obywatelem Polski nie został zawarty dla pozoru.
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2. Przy dokonywaniu ustaleń, o których mowa w ust. 1, oraz
przeprowadzaniu czynności, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, nie stosuje się przepisu art. 79
Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

Z kolei projektowany ust. 2 wyłącza stosowanie art. 79 Kodeksu
postępowania administracyjnego nakazującego informowanie strony o
podejmowanych przez organ czynnościach, przy czynnościach
mających na celu ustalenie, czy związek małżeński obywatela UE lub
obywatela Polski nie został zawarty dla pozoru.

8. Art. 1 pkt 24 (dot.
Art. 27 ust. 3
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

W art. 27 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne 10
lat.”;

9. Art. 1 pkt 28-30
projektu

art. 32 otrzymuje brzmienie:
„Art. 32. 1. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karta pobytowa podlegają wymianie w przypadku:
1)
zmiany danych w nich zamieszczonych;
2)
uszkodzenia;
3)
utraty zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej;
4)
zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej w stosunku do
wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu lub w tej karcie
pobytowej w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
ich posiadacza.
2. W przypadku upływu terminu ważności zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej wydaje się
nowe zaświadczenie lub kartę.”;

W art. 27 dodano ust. 3, który określa, iż zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE jest ważne 10 lat. Powyższe ma
na celu wyeliminowanie występujących obecnie wątpliwości, co do
okresu ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE. Ponadto jest także konsekwencją zmiany formatu wydawanych
zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, które obecnie są
niezabezpieczonymi dokumentami, na dokumenty zabezpieczone ze
zdjęciem.
Nadanie nowego brzmienia art. 32 w ust. 1 pkt 2 wynika z potrzeby
ujednolicenia ww. przepisu z brzmieniem analogicznych przepisów
ustawy o cudzoziemcach. W art. 32 ust. 1 pkt 3 przewidziano, iż
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz karta
pobytowa będą wymieniane w przypadku ich utraty, tak jak to ma
miejsce w przypadku karty pobytu – art. 241 ust. 1 pkt 3 ustawy o
cudzoziemcach. Obecnie zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o wjeździe
obywateli UE utrata ww. dokumentów stanowi podstawę do wydania
nowego dokumentu. Dodanie pkt 4 w ust. 1 wynika ze zmiany formatu
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE. Zgodnie z
proponowanymi w projekcie rozwiązaniami w zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE będzie umieszczane zdjęcie. Z
uwagi na powyższe konieczne jest wprowadzenie uregulowań
przewidujących wymianę ww. zaświadczenia ze względu na zmianę
wyglądu jego posiadacza utrudniającą ustalenie jego tożsamości.
Zmiana treści ust. 2 wynika z przeniesienia treści dotychczasowego pkt
1 do projektowanego ust. 1 pkt 3 i wprowadzenia rozwiązań
analogicznych jak w ustawie o cudzoziemcach odnośnie wydania
nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz
karty pobytowej w przypadku upływu terminu ich ważności. Zmiana
przepisu wynika z potrzeby dostosowania formatu ww. dokumentów
do wymogów przewidzianych w rozporządzeniu Rady (UE)
2019/1157.

(dot. art. 32- 34
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

w art. 33:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
„1a. Wniosek o wymianę zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej składa się w terminie 14 dni po
wystąpieniu przesłanek do ich wymiany, o których mowa w art. 32 ust. 1.
1b. Wniosek o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub nowej karty pobytowej składa się co najmniej na 30 dni
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przed upływem okresu ich ważności.”,
b)
ust. 2–4 otrzymują brzmienie:
„2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1a i 1b, składa się osobiście. Wymóg
osobistego stawiennictwa nie dotyczy:
1)
małoletniego obywatela UE;
2)
małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE, który
do dnia złożenia wniosku nie ukończył 6. roku życia.
3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w tym ze względu na stan
zdrowia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE,
można odstąpić od wymogu osobistego stawiennictwa, o którym mowa w
ust. 2.
4. Do wniosku o wymianę albo wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej dołącza się
aktualną fotografię obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE.”,
c)
po ust. 5 dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Wniosek, o którym mowa w ust. 1a i 1b, w przypadku obywatela UE
lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE będącego:
1)
osobą małoletnią – składają rodzice lub ustanowieni przez sąd
opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd
opiekunów;
2)
osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – składa opiekun
ustanowiony przez sąd lub inny organ;
3)
osobą małoletnią bez opieki – składa kurator.
7. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE ubiegającego się o
wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej, który do dnia złożenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1a i 1b, ukończył 6. rok życia, pobiera się
odciski linii papilarnych.”;
po art. 33 dodaje się art. 33a–33c w brzmieniu:
„Art. 33a. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem
UE, który utracił lub uszkodził zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub kartę pobytową, zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3
dni od dnia ich utraty lub uszkodzenia, organ, który wydał te dokumenty.
2. Obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE,
który zawiadomił o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej, wydaje się
nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające ten fakt.

Zmiany w art. 33 ustawy o wjeździe obywateli UE również wynikają
ze zmiany formatu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE oraz umieszczania w nim fotografii, a także z wprowadzenia
uregulowań przewidujących umieszczanie w karcie pobytowej obrazu
linii papilarnych. Zaproponowane w art. 33 ust. 1a i 1b zmiany są
wzorowane na rozwiązaniach przewidzianych w art. 230 ustawie o
cudzoziemcach, z kolei rozwiązania przyjęte w art. 33 ust. 2 – 7 ustawy
o wjeździe obywateli UE są analogiczne jak w projektowanym art. 21.
Dodatkowo ww. przepisy przewidują, iż dołączana do wniosków
fotografia powinna być aktualna.
Przepisy art. 33a – 33c ustawy o wjeździe obywateli UE są wzorowane
na regulacjach art. 232–234 ustawy o cudzoziemcach i są efektem
zmiany formatów dokumentów wydawanych obywatelom UE i
członkom rodziny niebędącym obywatelami UE.
Zmiana w art. 34 ustawy o wjeździe obywateli UE jest konsekwencją
wprowadzenia w art. 29 oraz art. 29a nowych uregulowań odnośnie
odbioru zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE i karty
pobytowej członka rodziny obywatela UE. Konieczne było wskazanie
odesłań do odpowiednich przepisów w zakresie odbioru nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE – odesłanie do
art. 29 i nowej karty pobytowej – odesłanie do art. 29a.

7

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI
w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest ważne do czasu wymiany
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.
4. Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na formularzu
zawierającym dane, o których mowa w art. 28 ust. 1, oraz podpis
zawiadamiającego.
Art. 33b. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE,
który odzyskał utracone zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub kartę pobytową, zawiadamia o tym fakcie, w terminie 3
dni od dnia ich odzyskania, organ, który wydał te dokumenty.
2. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE, który
otrzymał wymienione zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub kartę pobytową w miejsce utraconego zaświadczenia lub utraconej
karty, niezwłocznie zwraca odzyskane dokumenty organowi, który je
wydał.
Art. 33c. 1. Osoba, która znalazła cudze zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub kartę pobytową niezwłocznie przekazuje je
wojewodzie, komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji,
komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi
komisariatu Policji, innemu organowi administracji publicznej lub
konsulowi Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Podmioty, o których mowa w ust. 1, przekazują niezwłocznie
znalezione zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
znalezioną kartę pobytową organowi, który je wydał, w celu anulowania.”;

10. Art. 1 pkt 34-36
projektu
(dot. art. 37, art.
37a-art. 37d i
art. 41

art. 34 otrzymuje brzmienie:
„Art. 34. 1. Do odbioru nowego lub wymienionego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE stosuje się przepisy art. 29.
2. Do odbioru nowej lub wymienionej karty pobytowej stosuje się
przepisy art. 29a.”;
art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE
zwraca zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową organowi, który ją wydał, w przypadku gdy:
1)
nabył obywatelstwo polskie;
2)
wydano mu decyzję o unieważnieniu zarejestrowania pobytu lub

Przepis art. 37 otrzymał nowe brzmienie. W stosunku do obecnie
obowiązującego przepis ust. 1 uzupełniono o uregulowania dotyczące
zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE.
Dotychczas przepis ten odnosił się tylko do karty pobytowej. Przepis
uzupełniono o nowy wymóg zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej w przypadku nabycia
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ustawy o wjeździe
obywateli UE)

karty pobytowej;
3)
uzyskał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę
stałego pobytu.
2. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE zwraca
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia,
w którym:
1)
doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa
polskiego, lub
2)
decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2, stała się ostateczna, lub
3)
odebrał dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę
stałego pobytu.
3. Podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z
dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z
2020 r. poz. 1947) niezwłocznie zwraca zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub kartę pobytową organowi, który to
zaświadczenie lub tę kartę wydał.
4. Organ, któremu zwrócono zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub kartę pobytową, wydaje na wniosek obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE nieodpłatnie zaświadczenie
o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej ważne przez okres 30 dni.”;
po art. 37 dodaje się art. 37a–37d w brzmieniu:
„Art. 37a. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
kartę pobytową anuluje się w przypadku:
1)
gdy zostały utracone albo uszkodzone – z dniem zgłoszenia utraty
albo uszkodzenia do właściwego organu;
2)
gdy zachodzi potrzeba ich wymiany z powodu:
a)
zmiany wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej w stosunku do
wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu lub w tej karcie
pobytowej w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
ich posiadacza,
b)
zmiany danych w nich umieszczonych
– z dniem odbioru nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej;

obywatelstwa polskiego lub uzyskania dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu. Proponowana zmiana
jest konsekwencją zmiany formatu ww. zaświadczenia. Ponadto w ust.
2 doprecyzowano, kto i w jakim terminie jest obowiązany do zwrotu
ww. dokumentów. Treść ust. 3 stanowi zmodyfikowaną wersję
dotychczasowego art. 37 ust. 2 pkt 2 regulując kwestie zwrotu
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz karty
pobytowej w przypadku zgonu ich posiadacza. Zmiana polega na
aktualizacji przepisu przewidującego obowiązek niezwłocznego zwrotu
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej zmarłego
obywatela UE lub członka rodziny nie będącego obywatelem UE
organowi, który dokumenty te wydał. Zgodnie z dotychczasową
regulacją, obowiązek ten spoczywał na osobie obowiązanej do
zgłoszenia zgonu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1986
r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2011 r. poz. 1264 oraz z
2012 r. poz. 1529). Ustawa ta została zastąpiona przez ustawę z dnia 28
listopada 2014 r. - Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2020 r.
poz. 463). Zgodnie z art. 93 ust. 2 tej ustawy, zgłoszenia zgonu
dokonuje podmiot uprawniony do pochówku na podstawie art. 10 ust. 1
ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1473 oraz z 2020 r. poz. 284). W związku z
powyższym treść przepisu uwzględnia bezpośrednie odesłanie do ww.
ustawy. W ust. 4 wprowadzono nowe rozwiązanie przewidujące
wydawanie obywatelowi UE lub członkowi rodziny obywatela UE
nieodpłatnie zaświadczenia o zwrocie tych dokumentów.
Zaproponowane brzmienie przepisów jest wzorowane na art. 249
ustawy o cudzoziemcach.
Przepisy art. 37a–art. 37d ustawy o wjeździe obywateli UE regulujące
kwestie anulowania i zwrotu zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE i kart pobytowych są wzorowane na rozwiązaniach
przyjętych w art. 250, art. 251, art. 283 oraz art. 284 ustawy o
cudzoziemcach i mają na celu wyeliminowania z obrotu prawnego
dokumentów, którymi obywatel UE lub członek jego rodziny nie
powinien się już posługiwać lub które zostały utracone, uszkodzone lub
podlegają wymianie, bądź zwrotowi z innych względów. Powyższa
zmiana również jest konsekwencją zmiany formatów dokumentów
wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin.
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3)
nabycia przez obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE obywatelstwa polskiego – z dniem upływu terminu
zwrotu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej;
4)
zgonu posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej – z dniem uzyskania przez organ,
który je wydał, informacji o zgonie obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE;
5)
gdy zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karta pobytowa nie zostały zwrócone po wydaniu decyzji o ich
unieważnieniu.
Art. 37b. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę
pobytową anuluje:
1)
organ, który je wydał, w przypadku:
a)
nabycia przez posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej obywatelstwa polskiego,
b)
zgonu posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej,
c)
gdy decyzja o unieważnieniu zarejestrowania pobytu lub karty
pobytowej stała się ostateczna,
d)
przekazania cudzego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub cudzej karty pobytowej przez osobę, która je znalazła,
chyba że zostały one już unieważnione,
e)
zwrócenia odzyskanego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej, chyba że zostały one już
unieważnione;
2)
organ, który wymienia zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub kartę pobytową, w przypadku:
a)
zgłoszenia do właściwego organu ich uszkodzenia,
b)
odbioru nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej w przypadku zmiany danych w nich
zamieszczonych, lub ich uszkodzenia.

Potrzeba nadania nowego brzmienia art. 41 ustawy o wjeździe
obywateli UE, zawierającemu upoważnienie dla ministra właściwego
do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia, jest związana z
wprowadzeniem nowego formatu zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE oraz uregulowań pozwalających na
zamieszczanie w karcie pobytowej obrazu linii papilarnych. Wskutek
powyższego przepis ten został uzupełniony m. in. o: nowy wzór
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, sposób
pobierania odcisków linii papilarnych od członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w celu wydania karty pobytowej, wzory formularza
zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej, zaświadczenia o utracie lub
uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
lub karty pobytowej, zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej oraz
zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej. Powyższa
zmiana jest konsekwencją wprowadzania nowych uregulowań w art.
33a i art. 33b. W ust. 2 omawianego wyżej przepisu przewidziano
nowe wytyczne do wydania rozporządzenia.

Art. 37c. W przypadku gdy organ prowadzący kontrolę graniczną lub
kontrolę legalności pobytu ustali, że obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE posługuje się zaświadczeniem o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartą pobytową, które był
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obowiązany zwrócić na podstawie art. 37 ust. 1, organ ten:
1)
zatrzymuje takie zaświadczenie lub taką kartę;
2)
wydaje nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie
takiego zaświadczenia lub takiej karty;
3)
przesyła zatrzymane zaświadczenie lub zatrzymaną kartę
organowi, który je wydał;
4)
dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.
Art. 37d. 1. W przypadku gdy obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE, mimo ciążącego na nim obowiązku zwrotu
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej, nie zwrócił ich, lub w przypadku gdy zawiadomił o ich
utracie, organ, do którego należało je zwrócić, lub organ, który został
zawiadomiony o ich utracie, umieszcza informacje o takim zaświadczeniu
lub takiej karcie w Systemie Informacyjnym Schengen w celu ich zajęcia.
2. Organ, który na podstawie ust. 1, umieścił informacje o zaświadczeniu
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej w Systemie
Informacyjnym Schengen, usuwa te informacje, gdy zaświadczenie lub
karta zostaną zwrócone.”;
art. 41 otrzymuje brzmienie:
„Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
wzory:
a)
formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu,
b)
formularza wniosku o wydanie karty pobytowej,
c)
formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
d)
formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty
pobytowej,
e)
formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,
f)
zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,
g)
zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej,
h)
zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,
11

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI
w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

i)
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
j)
karty pobytowej;
2)
dokumenty, które dołącza się do wniosku o zarejestrowanie
pobytu lub wydanie karty pobytowej;
3)
liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące
fotografii dołączanych do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela
UE, wniosku o wydanie karty pobytowej, wniosku o wymianę lub
wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE i
wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej;
4)
sposób pobierania odcisków linii papilarnych członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w celu umieszczenia ich w karcie
pobytowej;
5)
sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej i
przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej;
6)
sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do
spraw wewnętrznych uwzględni:
1)
konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1;
2)
dane osobowe w zakresie niezbędnym do zarejestrowania pobytu,
wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE oraz wydania lub wymiany karty pobytowej;
3)
potrzebę zapewnienia sprawności rejestracji pobytu obywatela
UE, wydania karty pobytowej oraz możliwości skutecznej weryfikacji
przesłanek dokonania tych czynności;
4)
zapewnienie możliwości sprawnego wyeliminowania wadliwego
dokumentu.”;
11. Art. 1 pkt 39
projektu
(dot. dodawanego
art. 43a w ustawie
o wjeździe

po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu:
„Art. 43a. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE
będący małżonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej nabywa prawo
stałego pobytu po upływie 3 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego spełniał co najmniej jedną z
przesłanek prawa pobytu określoną w art. 18, art. 18a, art. 19 ust. 2 lub 3

Dodawany art. 43a wprowadza nowe rozwiązanie pozwalające na
nabywanie przez obywateli UE będących małżonkami obywateli
polskich prawa stałego pobytu po 3 latach nieprzerwanego pobytu w
Polsce, podczas którego spełniali co najmniej jedną z przesłanek prawa
pobytu określoną w art. 18, art. 18a, art. 19 ust. 2 lub 3 lub art. 19a.
Dotychczas obowiązujące przepisy nie przewidywały żadnych
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obywateli UE)

12. Art. 1 pkt 46
projektu
(dot. art. 55
ustawy o wjeździe
obywateli UE)
13. Art. 1 pkt 48 i 49
projektu
(dot. art. 57art. 58a ustawy o
wjeździe
obywateli UE)

lub art. 19a.”;

46)
art. 55 otrzymuje brzmienie:
„Art. 55. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu i karta stałego
pobytu są ważne przez okres 10 lat.”;

48)
art. 57 i art. 58 otrzymują brzmienie:
„Art. 57. Do wymiany lub wydania nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 32.
Art. 58. Do wniosku o wymianę albo wydanie nowego dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu stosuje
się odpowiednio przepisy art. 33 ust. 1a–7.”;
49)
po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:
„Art. 58a. 1.W przypadku utraty lub uszkodzenia dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu stosuje
się odpowiednio przepisy art. 33a ust. 1–3, art. 33b i art. 33c.
2. Zawiadomienia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu dokonuje się na formularzu
zawierającym dane, o których mowa w art. 52 ust. 1, oraz podpis
zawiadamiającego.”;

preferencyjnych zasad udzielania prawa stałego pobytu dla małżonków
obywateli polskich. Zaproponowane rozwiązanie zostało wprowadzone
na wzór uregulowań przewidzianych w art. 195 ust. 1 pkt 4 ustawy o
cudzoziemcach, który przewiduje możliwość uzyskania zezwolenia na
pobyt stały przez małżonka obywatela polskiego będącego obywatelem
państwa trzeciego po 3 latach pobytu w Polsce. Zaproponowana
zmiana ma na celu zrównanie sytuacji prawnej małżonków obywateli
polskich będących obywatelami państwa trzeciego z małżonkami
obywateli polskich będącymi obywatelami UE.
W art. 55 ustawy o wjeździe obywateli UE określono, iż dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu i karta stałego pobytu są ważne
przez okres 10 lat. Dotychczasowa regulacja prawna dotyczyła tylko
kart stałego pobytu.

Przepis art. 57 ustawy o wjeździe obywateli UE otrzymał nowe
brzmienie w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 32 niniejszej
ustawy, a także potrzebą ujednolicenia z analogicznymi przepisami
ustawy o cudzoziemcach oraz w celu zapewnienia spójności tych
przepisów. Powyższa zmiana jest także efektem wprowadzenia nowych
formatów dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom
ich rodzin.
Niniejszy projekt nadaje nowe brzmienie art. 58 ustawy o wjeździe
obywateli UE. W miejsce dotychczasowych uregulowań dotyczących
wymiany lub wydania nowych dokumentów potwierdzających prawo
stałego pobytu wprowadzono odesłanie do przepisów art. 33 ust. 1a-7,
które regulują kwestie wymiany oraz wydania nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej.
W związku ze zmianą formatów dokumentów wydawanych
obywatelom UE oraz członkom ich rodzin konieczne było
wprowadzenie regulacji dotyczących zawiadamiania o utracie lub
uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
obywatela UE oraz karty stałego pobytu. Powyższe nastąpiło w
projektowanym art. 58a, w którym to przepisie projektodawca
zamieścił odesłanie do regulacji zawartych art. 33a ust. 1-3, art. 33b i
art. 33c.
Zmiana art. 59 ustawy o wjeździe obywateli UE została
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14. Art. 1 pkt 50
projektu
(dot. art. 61
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

15. Art. 1 pkt 51 i 52
projektu
(dot. art. 61 i art.
65 ustawy o
wjeździe
obywateli UE)

Art. 61. 1. Obywatel UE lub członek rodziny obywatela UE zwraca
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub kartę stałego pobytu
organowi, który go wydał, gdy:
1)
nabył obywatelstwo polskie;
2)
wydano
mu
decyzję
o
unieważnieniu
dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
2. Do zwrotu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 37 ust. 2 pkt 1 i 2
oraz ust. 3 i 4.”;
51) po art. 61 dodaje się art. 61a i art. 61b w brzmieniu:
„Art. 61a. Do anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu stosuje się odpowiednio przepisy art. 37a,
art. 37b i art. 37d.
Art. 61b. W przypadku gdy organ prowadzący kontrolę graniczną lub
kontrolę legalności pobytu ustali, że obywatel UE lub członek rodziny
niebędący obywatelem UE posługuje się dokumentem potwierdzającym
prawo stałego pobytu lub kartą stałego pobytu, które był obowiązany
zwrócić na podstawie art. 61 ust. 1, organ ten:
1)
zatrzymuje taki dokument lub kartę;
2)
wydaje nieodpłatnie zaświadczenie potwierdzające zatrzymanie
takiego dokumentu lub takiej karty;
3)
przesyła zatrzymany dokument lub zatrzymaną kartę organowi,
który je wydał;
4)
dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1–3.”;
52)
art. 65 otrzymuje brzmienie:
„Art. 65. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia:
1)
wzory:

zaproponowana w związku z dodaniem w tej ustawie art. 53a
dotyczącego odbioru karty stałego pobytu, w konsekwencji czego
konieczne stało się wprowadzenie regulacji w zakresie odbioru nowego
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego
pobytu. Powyższe nastąpiło poprzez odesłanie do art. 29 niniejszego
projektu regulującego odbiór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
oraz art. 29a niniejszego projektu regulującego odbiór karty stałego
pobytu.
Nadano także nowe brzmienie art. 61 ustawy o wjeździe obywateli UE
regulującemu kwestię zwrotu dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu oraz karty stałego pobytu. Treść projektowanego art. 61
została ujednolicona z brzmieniem art. 37, który reguluje zwrot
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz karty
pobytowej w przypadku ich unieważnienia.

Nowoprojektowane przepisy art. 61a i art. 61b regulują kwestie
anulowania i zwrotu dokumentów potwierdzających prawo stałego
pobytu i kart stałego pobytu. Zaproponowane uregulowania są
analogiczne do przepisów dotyczących zaświadczeń o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE oraz kart pobytowych i są wzorowane na
przepisach ustawy o cudzoziemcach. Potrzeba wprowadzenia ww.
przepisów jest konsekwencją zmiany formatów wydawanych
dokumentów.
Potrzeba nadania nowego brzmienia art. 65 zawierającemu
upoważnienie dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych do
wydania rozporządzenia, wynika z wprowadzenia uregulowań
przewidujących zamieszczanie w kartach stałego pobytu obrazu linii
papilarnych. Zakres upoważnienia został rozszerzony między innymi o
sposób pobierania odcisków linii papilarnych członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w celu wydania karty stałego pobytu,
sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie
potwierdzającym prawo stałego pobytu obywatela UE oraz w karcie
stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty stałego
pobytu, o określenie wzorów: formularza zgłoszenia utraty lub
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a)
formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu,
b)
formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu,
c)
formularza wniosku o wymianę albo wydanie nowego dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu,
d)
formularza wniosku o wymianę albo wydanie nowej karty stałego
pobytu,
e)
formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
f)
zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
g)
zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
h)
zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
2)
wzory dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty
stałego pobytu;
3)
liczbę fotografii i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące
fotografii dołączanych do wniosku o wydanie lub wymianę dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
4)
sposób pobierania odcisków linii papilarnych członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w celu umieszczenia ich w karcie stałego
pobytu;
5)
sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie
potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu i
przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do
spraw wewnętrznych uwzględni:
1)
konieczność zapewnienia czytelności i kompletności wzorów, o
których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2;
2)
dane osobowe w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu;
3)
potrzebę zapewnienia sprawności wydania lub wymiany
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu oraz możliwości skutecznej weryfikacji przesłanek dokonania tych

uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
obywatela UE lub karty stałego pobytu, zaświadczenia o utracie lub
uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
obywatela UE lub karty stałego pobytu, zaświadczenia o zwrocie
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE lub
karty stałego pobytu oraz zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela UE lub
karty stałego pobytu. W ust. 2 ww. przepisu wprowadzono nowe
wytyczne do wydania rozporządzenia.
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16. Art. 1 pkt 60
projektu
(dot. art. 73 ust. 1 i
3 ustawy o
wjeździe
obywateli UE)

czynności;
4)
zapewnienie możliwości sprawnego wyeliminowania wadliwego
dokumentu.”
w art. 73:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Decyzję o wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE wydaje:
1) z urzędu – komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant
placówki Straży Granicznej, który stwierdził istnienie przesłanki
uzasadniającej wydanie decyzji o wydaleniu;
2) na wniosek wojewody, Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, organu
Krajowej Administracji Skarbowej, komendanta wojewódzkiego lub
komendanta powiatowego (miejskiego) Policji – komendant oddziału
Straży Granicznej lub komendant placówki Straży Granicznej właściwy ze
względu na siedzibę organu występującego z wnioskiem albo miejsce
pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki
Straży Granicznej odnotowuje wydanie decyzji o wydaleniu w
dokumencie podróży obywatela UE albo członka rodziny niebędącego
obywatelem UE oraz niezwłocznie informuje o tym organ, który wystąpił
z wnioskiem o jej wydanie.”;

W art. 73 ust. 1 zaproponowano zmianę organu właściwego do
wydawania decyzji o wydaleniu obywateli UE oraz członków rodziny
niebędących obywatelami UE. Podobnie jak przewiduje to ustawa o
cudzoziemcach decyzja o wydaleniu obywateli UE oraz członków
rodzin niebędących obywatelami UE będzie wydawana, z urzędu lub
na wniosek, przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub
komendanta placówki Straży Granicznej. Zgodnie z obecnie
obowiązującym porządkiem prawnym decyzja o wydaleniu z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wydawana przez wojewodę, z
urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta
Głównego Straży Granicznej, organu Krajowej Administracji
Skarbowej, Komendanta Głównego Policji. Przekazanie uprawnień do
wydawania decyzji o wydaleniu wyłącznie organom Straży Granicznej
ma na celu likwidację podziału kompetencji do orzekania w sprawach
zobowiązania do powrotu cudzoziemców przez Straż Graniczną i do
orzekania w sprawach wydalenia obywateli UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE przez wojewodę. Wprowadzenie
przedmiotowych uregulowań ma dodatkowo na celu uproszczenie
procedur w sprawach wydaleń obywateli UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE, przyspieszenie postępowania w tych
sprawach i ujednolicenie orzecznictwa z tego zakresu. Proponowane
rozwiązania mają również na celu poprawę efektywności działań
Straży Granicznej, ponieważ jeden organ będzie orzekał o wydaleniu
oraz o ewentualnym wykonaniu tych decyzji. Ponadto proponowana
zmiana odciąży wojewodów. Organem wyższego stopnia, w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do
decyzji wydanych przez komendanta oddziału Straży Granicznej lub
komendanta placówki Straży Granicznej w sprawach o wydalenie
będzie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Zaproponowane
rozwiązanie jest analogiczne do rozwiązania zastosowanego w
przedmiotowym zakresie w ustawie o cudzoziemcach. Powyższe
pozwoli na zachowanie spójności systemowej z rozwiązaniami, które
są stosowane powszechnie i które zostały sprawdzone w praktyce, a
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17. Art. 1 pkt 61
projektu
(dot. art. 73a
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

18. Art. 1 pkt 62
projektu
(dot. dodawanego
art. 73d w ustawie
o wjeździe
obywateli UE)
19. Art. 1 pkt 63
projektu
(dot. art. 74 ust. 4
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

art. 73a otrzymuje brzmienie:
„Art. 73a. 1. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant
placówki Straży Granicznej, który wydał decyzję o wydaleniu obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, pobiera od niego
odciski linii papilarnych oraz sporządza jego fotografię.
2. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki Straży
Granicznej, który pobrał odciski linii papilarnych obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, przekazuje Komendantowi
Głównemu Policji ich obraz, dane osobowe obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE oraz dane osobowe i informacje, o
których mowa w art. 430 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach.”;
po art. 73c dodaje się art. 73d w brzmieniu:
„Art. 73d. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego, w stosunku do komendanta oddziału
Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej w
sprawach o wydalenie lub o uchylenie decyzji o wydaleniu obywatela UE
lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE jest Szef Urzędu do
Spraw Cudzoziemców.”;
w art. 74 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Komendant oddziału Straży Granicznej lub komendant placówki
Straży Granicznej, który wydał decyzję o wydaleniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE, informuje organ gminy
właściwy ze względu na miejsce zameldowania na pobyt stały lub pobyt
czasowy trwający ponad 3 miesiące obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE o opuszczeniu przez niego terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonaniem decyzji o
wydaleniu.”;

które jednoczenie nie zaniżają poziomu gwarancji wywodzonych z
dyrektywy 2004/38/WE
W art. 73 ust. 1 pkt 2 ujednolicono katalog organów, które będą miały
możliwość wnioskowania o wydalenie obywateli UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE z art. 310 ust. 1 pkt 2 ustawy o
cudzoziemcach, aby zachować opisaną wyżej spójność systemową.
Nadanie nowego brzmienia art. 73 ust. 3 wynika ze zmiany organu
właściwego do wydawania decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE
oraz członków rodzin niebędących obywatelami UE.
Brzmienie art. 73a zostało zmodyfikowane ze względu na zmianę
organu właściwego do wydawania decyzji w sprawie wydalenia
obywateli UE oraz członków rodzin niebędących obywatelami UE.
Treść przepisu była wzorowana na art. 324 ustawy o cudzoziemcach i
analogicznie, jak ww. regulacje, ma na w celu zachowania spójności
systemowej.
Natomiast regulacja przewidziana dotychczas w art. 73a ust. 2 została
przeniesiona do projektowanego art. 8a.

Przepis art. 73d ustanawia Szefa Urzędu organem wyższego stopnia, w
rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, w stosunku do
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki
Straży Granicznej w sprawach o wydalenie lub o uchylenie decyzji o
wydaleniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE.
Nadanie nowego brzmienia art. 74 ust. 4 wynika ze zmiany organu
właściwego do wydawania decyzji w sprawie wydalenia obywateli UE
oraz członków rodzin niebędących obywatelami UE.
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20. Art. 1 pkt 64
projektu
(dot. dodawanych
w art. 74a ust. 4 i
5 w ustawie o
wjeździe
obywateli UE)
21. Art. 1 pkt 65
projektu
(dot. dodawanych
art. 74aa i art.
74ab w ustawie o
wjeździe
obywateli UE)
22. Art. 1 pkt 68
projektu
(dot. dodawanego
rozdziału 5a w
ustawie o wjeździe
obywateli UE)

w art. 74a po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5:
„4. Koszty, o których mowa w ust. 1, ustala się, gdy decyzja o wydaleniu
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE stała się
ostateczna, a w przypadku wydania takiej decyzji przez organ wyższego
stopnia – gdy decyzja ostateczna została doręczona, chyba że podlega ona
natychmiastowemu wykonaniu.
5. Należności z tytułu kosztów, o których mowa w ust.1, przedawniają się
z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym decyzja
o ustaleniu wysokości kosztów stała się ostateczna.”;
po art. 74a dodaje się art. 74aa i 74ab w brzmieniu:
„Art. 74aa. Koszty, o których mowa w art. 74a ust. 1, ponosi odpowiednio
obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE.
Art. 74ab.1. Organ Straży Granicznej, który wydał decyzję o ustaleniu
wysokości kosztów, o których mowa w art. 74a ust. 1, może zmienić tę
decyzję, jeżeli koszty te uległy zmianie po wydaniu decyzji. Decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu.
2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, służy odwołanie do Komendanta
Głównego Straży Granicznej.”;
po rozdziale 5 dodaje się rozdział 5a w brzmieniu:
„Rozdział 5a
Postępowanie w sprawie zatrzymania obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub
zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców
Art. 78a 1. Obywatel UE lub członek rodziny niebędący obywatelem UE,
wobec którego zachodzą okoliczności uzasadniające wydanie mu decyzji
o wydaleniu, w której nie określa się terminu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub określa się termin krótszy niż 31 dni albo
który uchyla się od wykonania obowiązków określonych w tej decyzji,
może być zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin.
2. Obywatel UE albo lub członek rodziny niebędący obywatelem UE
może zostać także zatrzymany na okres nie dłuższy niż 48 godzin w celu
przymusowego wykonania decyzji o wydaleniu.
3. Zatrzymania cudzoziemca dokonuje Straż Graniczna lub Policja, a w
przypadku, o którym mowa w ust. 2 – Straż Graniczna.
4. Organy, o których mowa w ust. 3, niezwłocznie pobierają odciski linii
papilarnych od obywatela UE albo członka rodziny niebędącego
obywatelem UE i przekazują Komendantowi Głównemu Policji dane

Zmiana w art. 74a polega na dodaniu dwóch nowych ustępów
regulujących kwestie kosztów związanych z wydaniem i
przymusowym wykonaniem decyzji o wydaleniu. Brzmienie ust. 4 jest
wzorowane na art. 336 ust. 2a ustawy o cudzoziemcach, co pozwoli
zachować spójność systemową z rozwiązaniami, które są stosowane
powszechnie i które zostały sprawdzone w praktyce. Z kolei dodawany
ust. 5 zastąpił odesłanie do art. 336 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach
znajdujące się dotychczas w art. 2a ust. 1 ustawy o wjeździe obywateli
UE.
Dodanie w ustawie o wjeździe obywateli UE art. 74aa i art. 74ab
dotyczących decyzji o ustaleniu wysokości kosztów wydalenia wynika
z rezygnacji z odesłań do art. 337 ust. 1, art. 340 oraz art. 341 ustawy o
cudzoziemcach przewidzianych dotychczas w art. 2a ust. 1 ustawy o
wjeździe obywateli UE.

Dodawany nowy rozdział 5a reguluje postępowanie w sprawie
zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, umieszczenia go w strzeżonym ośrodku lub
zastosowania wobec niego aresztu dla cudzoziemców. Zawarte w nim
uregulowania dotyczą zatrzymania obywatela UE albo członka rodziny
niebędącego obywatelem UE, umieszczenia oraz zwolnienia go ze
strzeżonym ośrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu dla
cudzoziemców. Przepisy te są wzorowane na rozwiązaniach ustawy o
cudzoziemcach i zastępują dotychczasowe odesłanie do ustawy o
cudzoziemcach przewidziane w art. 2a ust. 1 ustawy o wjeździe
obywateli UE. W konsekwencji, w art. 2a ust. 1 pozostały odesłania do
przepisów ustawy o cudzoziemcach, których nie można było przenieść
na grunt ustawy o wjeździe obywateli UE, tj. przepisów wydanych na
podstawie art. 394 ust. 6, art. 395 ust. 1, art. 396, art. 397, przepisów
wydanych na podstawie art 401 ust. 7, art. 402, art. 404, art. 405, art.
407, art. 410-426 oraz przepisów wydanych na podstawie art. 427.
Projektowany art. 78a reguluje kwestie zatrzymania obywatela UE albo
członka rodziny niebędącego obywatelem UE i odzwierciedla
rozwiązania przewidziane w art. 394 ustawy o cudzoziemcach, ażeby
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osobowe i informacje, o których mowa w art. 430 ust. 6 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.
5. Po zatrzymaniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE:
1) Policja – niezwłocznie przekazuje go do dyspozycji właściwego ze
względu na miejsce jego zatrzymania organu Straży Granicznej, składając
jednocześnie wniosek o wydanie decyzji o wydaleniu;
2) Straż Graniczna w zależności od okoliczności:
a) występuje do sądu z wnioskiem o umieszczenie obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub o
zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców, lub
b) doprowadza obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE do granicy albo portu lotniczego albo morskiego państwa,
do którego następuje doprowadzenie.
6. Zatrzymanego obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE zwalnia się:
1) jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania nie zostali oni
przekazani do dyspozycji sądu i jednocześnie nie został złożony wniosek o
umieszczenie ich w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich
aresztu dla cudzoziemców lub
2) jeżeli w ciągu 24 godzin od chwili przekazania do dyspozycji sądu nie
doręczono im postanowienia o umieszczeniu w strzeżonym ośrodku albo o
zastosowaniu wobec nich aresztu dla cudzoziemców, lub
3) na polecenie sądu, lub
4) jeżeli ustanie przyczyna zatrzymania, o której mowa w art. 78a ust. 1 i
2.
Art. 78b. Obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
umieszcza się w strzeżonym ośrodku, jeżeli:
1) istnieje prawdopodobieństwo wydania decyzji o wydaleniu, w której
nie będzie określony terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo będzie określony termin krótszy niż 31 dni, lub
2) wydano decyzję o wydaleniu, w której nie określono terminu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo określony termin
jest krótszy niż 31 dni i istnieje konieczność zabezpieczenia jej
przymusowego wykonania, lub
3) nie opuścili oni terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie
określonym w decyzji o wydaleniu.

zachować spójność systemową z rozwiązaniami, które są stosowane
powszechnie i które zostały sprawdzone w praktyce.
Art. 78b z kolei określa przypadki, w których umieszcza się obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym
ośrodku.
Natomiast art. 78c określa sytuacje, w których umieszcza się obywatela
UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE w areszcie dla
cudzoziemców.
Proponowane brzmienie art. 78d-78g ust. 1, 2 oraz 4-6 jest analogiczne
do rozwiązań przewidzianych w odpowiednio w art. 400, art. 401, art.
403 oraz art. 406 ustawy o cudzoziemcach, z tą różnicą, że
zrezygnowano z wprowadzenia do porządku prawnego regulacji
określającej przedłużenie okresu pobytu wobec obywatela UE albo
członka rodziny niebędącego obywatelem UE przebywającego w
strzeżonym ośrodku albo areszcie dla cudzoziemców. Z kolei treść
projektowanego art. 78g ust. 3 wzorowana jest na rozwiązaniach
przyjętych w art. 254 § 2 Kodeksu postępowania karnego.
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Art. 78c.1. Areszt dla cudzoziemców stosuje się w przypadkach, o których
mowa w art. 78b, gdy istnieje ryzyko, że obywatel UE lub członek rodziny
niebędącego obywatelem UE nie podporządkuje się zasadom pobytu
obowiązującym w strzeżonym ośrodku.
2. Areszt dla cudzoziemców wykonuje się w pomieszczeniach strzeżonych
ośrodków lub w pomieszczeniach Straży Granicznej przeznaczonych dla
osób zatrzymanych.
Art. 78d. Postanowienia o umieszczeniu obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec nich aresztu dla cudzoziemców nie wydaje się, jeżeli
mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia.
Art. 78e. 1. Sąd po wysłuchaniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE wydaje postanowienie o umieszczeniu ich w
strzeżonym ośrodku lub o zastosowaniu wobec nich aresztu dla
cudzoziemców.
2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje, na wniosek organu
Straży Granicznej, sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce
aktualnego pobytu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE.
3. Wniosek o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie
wobec nich aresztu dla cudzoziemców zawiera:
1) następujące dane obywatela UE i członka rodziny niebędącego
obywatelem UE:
a) imię (imiona), nazwisko, płeć oraz imiona rodziców;
b) datę, miejsce i państwo urodzenia;
c) obywatelstwo;
2) dotychczasowe miejsce zamieszkania;
3) stałe miejsce zamieszkania za granicą;
4) podstawę prawną wniosku;
5) wskazanie okresu, na jaki umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub
stosuje się wobec nich areszt dla cudzoziemców;
6) uzasadnienie.
4. Sąd rozpatrując wniosek o umieszczenie w strzeżonym ośrodku
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE wraz z
małoletnim pozostającym pod ich opieką kieruje się także dobrem tego
małoletniego.
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5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, wzór wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o
zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców, uwzględniając
konieczność zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań w sprawie
umieszczenia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem
UE w strzeżonym ośrodku albo zastosowania wobec nich aresztu dla
cudzoziemców.
Art. 78f. 1. Sąd w postanowieniu o umieszczeniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub o
zastosowaniu wobec niego aresztu dla cudzoziemców wskazuje okres
pobytu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców nie
dłuższy jednak niż 3 miesiące.
2. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje zażalenie do
sądu okręgowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia. Sąd
rozpatruje zażalenie w terminie 7 dni.
Art. 78g. 1. Postanowienie o zwolnieniu obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu
dla cudzoziemców wydaje niezwłocznie, z urzędu lub na wniosek
obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE, organ
Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla
cudzoziemców, w przypadku:
1) ustania przyczyny uzasadniającej stosowanie tych środków lub
2) stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 78d, lub
3) stwierdzenia okoliczności innych niż określone w art. 78d,
uniemożliwiających stosowanie tych środków, lub
4) zastosowania wobec obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE tymczasowego aresztowania albo innego środka
prawnego skutkującego pozbawieniem wolności, lub
5) stwierdzenia, że ze względów prawnych lub faktycznych, wykonanie
decyzji o wydaleniu nie jest możliwe.
2. Na postanowienie organu Straży Granicznej o odmowie uwzględnienia
wniosku o zwolnienie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców
przysługuje zażalenie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.
Zażalenie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze względu na
siedzibę organu Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub
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23. Art. 1 pkt 69
projektu
(dot. art. 79
ustawy o wjeździe
obywateli UE)

areszt dla cudzoziemców, za pośrednictwem organu Straży Granicznej,
któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt dla cudzoziemców.
3. Zażalenie, o którym mowa w ust. 2, przysługuje tylko wtedy, gdy
wniosek o zwolnienie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców
został złożony po upływie co najmniej 1 miesiąca od dnia wydania
postanowienia o umieszczeniu obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku lub zastosowaniu
wobec niego aresztu dla cudzoziemców lub zwolnienia obywatela UE albo
członka rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka lub
z aresztu dla cudzoziemców.
4. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt
dla cudzoziemców, niezwłocznie przekazuje zażalenie do sądu
rejonowego. Sąd rozpoznaje zażalenie w terminie 7 dni.
5. Obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
umieszczonego w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców
zwalnia się w przypadku:
1) upływu okresu pobytu określonego w postanowieniu, o którym mowa
w art. 78f ust. 1, lub
2) wydania postanowienia lub zarządzenia o zwolnieniu obywatela UE lub
członka rodziny niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka albo
z aresztu dla cudzoziemców, lub
3) doręczenia obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu
obywatelem UE decyzji o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności decyzji
o wydaleniu.
6. Organ Straży Granicznej, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt
dla cudzoziemców, niezwłocznie informuje sąd, który wydał
postanowienie, o zwolnieniu
obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE ze strzeżonego ośrodka albo z aresztu dla
cudzoziemców.”;
art. 79 otrzymuje brzmienie:
„Art. 79. W sprawach dotyczących obywateli UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE prowadzi się w systemie informatycznym
następujące rejestry:
1) pobytu obywatela UE;
2) kart pobytowych;
3) dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu;

Nadanie nowego brzmienia art. 79 jest związane z wprowadzeniem w
ustawie o wjeździe obywateli UE przepisów dotyczących wydawania
zaświadczeń, o których mowa w art. 41a. W konsekwencji należało
uzupełnić ustawę o uregulowania dotyczące prowadzenia rejestru
wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 41a i wskazać organ
prowadzący ten rejestr.
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24. Art. 1 pkt 70
projektu
(dot. dodawanego
art. 79a w ustawie
o wjeździe
obywateli UE)
25. Art. 1 pkt 71
projektu
(dot. art. 80 pkt 2
lit. b ustawy o
wjeździe
obywateli UE)

4) kart stałego pobytu;
5) wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 41a.”;
po art. 79 dodaje się art. 79a w brzmieniu:
„Art. 79a. Rejestry w sprawach dotyczących obywateli UE i członków
rodzin niebędących obywatelami UE prowadzą:
1) wojewoda i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, każdy w swoim
zakresie – w przypadku rejestrów, o których mowa w art. 79 pkt 1-4;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych – w przypadku rejestru, o
którym mowa w art. 79 pkt 5.”;
w art. 80:
a)
w pkt 1:
–
lit. a otrzymuje brzmienie:
„a)
informacje o wnioskach dotyczących zarejestrowania pobytu,
wydania nowego i wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,”,
–
lit. d otrzymuje brzmienie:
„d)
informacje o wydaniu nowego lub wymianie zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu,”,
–
w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w
brzmieniu:
„f)
informacje o dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu
ważności zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu,
g)
obraz linii papilarnych – w przypadku obywateli Zjednoczonego
Królestwa;”,
b)
w pkt 2:
–
lit. a i b otrzymują brzmienie:
„a)
wnioskach o wydanie karty pobytowej, wydanie nowej karty
pobytowej i wymianę karty pobytowej,
b)
dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności
karty pobytowej,”,
–
w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w
brzmieniu:
„d)
obrazie linii papilarnych;”,
c)
w pkt 3:
–
lit. a i b otrzymują brzmienie:

Nadanie nowego dodanie art. 79a jest związane z wprowadzeniem w
ustawie o wjeździe obywateli UE przepisów dotyczących wydawania
zaświadczeń, o których mowa w art. 41a. W konsekwencji należało
uzupełnić ustawę o uregulowania dotyczące prowadzenia rejestru
wydanych zaświadczeń, o których mowa w art. 41a i wskazać organ
prowadzący ten rejestr.
Zmiany przewidziane w art. 80 dotyczą zakresu danych
przechowywanych w rejestrach kart pobytowych oraz kart stałego
pobytu prowadzonych na podstawie ustawy o wjeździe.
Zmiany w art. 80 pkt 2 są efektem zmiany terminologii w przepisach
ustawy o wjeździe obywateli UE. Dotychczasowy „termin upływu
ważności” został zastąpiony „datą upływu okresu ważności”. Powyższe
odpowiada terminologii przyjętej w tym zakresie w ustawie o
cudzoziemcach. Zaproponowany zabieg ma na celu zapewnienie
spójności terminologii w polskim prawie migracyjnym

23

ODWRÓCONA TABELA ZGODNOŚCI
w zakresie objętym przedmiotem projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw

„a)
wnioskach o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu, wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu i wymianę dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu,
b)
dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,”,
–
w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w
brzmieniu:
„d)
obrazie linii papilarnych – w przypadku obywateli
Zjednoczonego Królestwa;”,
d)
w pkt 4:
–
lit. a i b otrzymuje brzmienie:
„a)
wnioskach o wydanie karty stałego pobytu, wydanie nowej karty
stałego pobytu i wymianę karty stałego pobytu,
b)
dacie wydania, numerze, serii i dacie upływu okresu ważności
karty stałego pobytu,”,
–
w lit. c kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w
brzmieniu:
„d)
obrazie linii papilarnych;”,
e)
po pkt 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5)
w rejestrze, o którym mowa w art. 79 pkt 5, przechowuje się
informacje o:
a)
organie, który wydał zaświadczenie, o którym mowa w art. 41a,
b)
dacie wydania zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a,
c)
dacie unieważnienia zaświadczenia, o którym mowa w art. 41a.”;
26. Art. 3
(dot. art. 1u st. 3
w zakresie
dodawanego pkt
4a i zmienionego
ust. 4 oraz 87 ust.
2 pkt 1 ustawy o
promocji
zatrudnienia i
instytucjach rynku
pracy)

Art. 3. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409 i 2023) wprowadza
się następujące zmiany:
1) w art. 1:
a) w ust. 3 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelowi polskiemu, jako członek rodziny w rozumieniu art.
2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin;”

W art. 1 w ust. 3 wprowadzone zostały zmiany mające na celu objęcie
zakresem stosowania tej ustawy cudzoziemców towarzyszących na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu, jako
członków rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o których
mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o wjeździe obywateli UE
(projektowany art. 1 ust. 3 pkt 4a). W konsekwencji powyższego
należało także dokonać modyfikacji w obrębie art. 1 ust. 4, w celu
objęcia ww. kategorii osób zasiłkami i innymi świadczeniami z tytułu
bezrobocia uregulowanymi w ww. ustawie o promocji zatrudnienia
(…). Proponowane rozwiązanie jest konsekwencją rozszerzenia
zakresu podmiotowego ustawy o wjeździe obywateli UE na członków
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b) w ust. 4 wyrazy „pkt 3 i 4” zastępuje się wyrazami „pkt 3, 4 i 4a”.
2) w art. 87:
b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art.
151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 158 ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art.
176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań
naukowych lub prac rozwojowych lub przebywający na tym terytorium na
podstawie art. 21 ustawy z dnia ……. 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków
ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ……);”.

27. Art. 4 projektu
(dot. Części III

Art. 4. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1546, 1565 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:
3)
w załączniku do ustawy w części III:

rodziny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, którzy powracają do
Polski po skorzystaniu ze swobody przepływu osób w innym państwie
członkowskim UE.
W art. 87 ust. 2 pkt 1 wprowadzono podstawy zwolnienia z wymogu
posiadania zezwolenia na pracę cudzoziemców posiadających
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznościami,
o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach lub przebywających na terytorium Polski na
podstawie art. 21 projektowanej ustawy. Projekt przewiduje bowiem
udzielanie zezwolenia na pobyt czasowy, jednorazowo, na okres 5 lat,
brytyjskim pracownikom delegowanym do końca okresu przejściowego
na terytorium Polski, nie objętym Umową Wystąpienia, w celu
umożliwienia im kontynuowania zamieszkiwania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym zmiany celu pobytu, po zakończeniu
okresu przejściowego przewidzianego w Umowie Wystąpienia, z
perspektywą uzyskania zezwolenia na pobyt stały. Uprawnienie do
wykonywania pracy bez zezwolenia na pracę umożliwi tym osobom
kontynuację pobytu w Polsce na zasadzie analogicznej do
beneficjentów Umowy wystąpienia oraz obywateli UE korzystających
ze swobody przemieszczania się w Polsce, w zakresie dostępu do
polskiego rynku pracy. Z w/w względów zasadne jest także przyznanie
takiego dostępu tym osobom w okresie pobytu uważanego za legalny,
przewidzianego w art. 21 projektu, tj. do końca 2021r., w którym to
okresie mogą złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy na podstawie projektowanego art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o
cudzoziemcach. Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie
osobom fizycznym ze Zjednoczonego Królestwa kontynuacji
zamieszkiwania oraz wykonywania pracy w Polsce, do czego byli
dotychczas uprawnieni jako obywatele UE, natomiast nie ma na celu
przyznania podmiotom mającym siedzibę w Wielkiej Brytanii,
kontynuacji prawa do świadczenia usług na terytorium Polski oraz
delegowania w tym celu pracowników, co wchodzi w zakres
negocjowanego porozumienia dotyczącego przyszłych relacji pomiędzy
Unią Europejską a Wielką Brytanią.
W ustawie tej przewiduje się zwolnienie z opłaty skarbowej za
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy o
cudzoziemcach) oraz zezwolenia na pobyt stały (art. 195 ust. 1 pkt 10
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ust. 2 kolumna 4
pkt 1 i 4 ustawy o
opłacie skarbowej)

28. Art. 5 projektu
(dot. art. 43 ust. 2 i
4 ustawy o
ewidencji
ludności)

a)
w ust. 2 w kolumnie 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1)
zezwolenie, o którym mowa w art. 160 pkt 4, 5 lub 6, art. 176 i
art. 186 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach”;
b)
w ust. 3 w kolumnie 4 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4)
na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 12 grudnia 2013
r. o cudzoziemcach”.

W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019
r. poz. 1397 i 2294 oraz z 2020 r. poz. 695) wprowadza się następujące
zmiany:
1)
w art. 40 w ust. 2 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust.
1-2a”;
2)
w art. 41:
a)
po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu :
„2a. Przepis ust. 2 stosuje się także do członka rodziny obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293 oraz z 2020 r. poz. 2023 i …).”,
b)
w ust. 3 i 4 wyrazy „ust. 1 i 2” zastępuje się wyrazami „ust. 12a”;
3)
w art. 43:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokonując
zameldowania na pobyt stały, przedstawia ważne zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu, a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit.
e i f tej Umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę
stałego pobytu.”,
b)
w ust. 2 wyrazy „ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej” oraz wyrazy „ważną kartę stałego pobytu członka

ustawy o cudzoziemcach) brytyjskim pracownikom delegowanym do
końca okresu przejściowego na terytorium Polski, nie objętym Umową
Wystąpienia. Za zasadne uznano zastosowanie przy udzielaniu w/w
zezwoleń pobytowych tych samych zasad, które przyjęto wobec
obywateli brytyjskich będących beneficjentami Umowy Wystąpienia,
oraz które mają zastosowanie wobec obywateli UE korzystających ze
swobody przemieszczania się na terytorium Polski, od których nie
pobiera się opłaty skarbowej w sprawach prawa pobytu i prawa stałego
pobytu na terytorium Polski.
Projektowane zmiany w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397, z późn. zm.) dotyczące
obowiązku meldunkowego cudzoziemców, uwzględniają rozszerzenie
na mocy projektu definicji członka rodziny, przewidzianej w ustawie o
wjeździe obywateli UE na członka rodziny obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w projektowanym art. 2 pkt 4 lit. b tej ustawy,
wydawanie obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich
rodzin, będącym beneficjentami Umowy wystąpienia, zamieszkującym
w Polsce, dokumentów pobytowych przewidzianych w projektowanym
art. 65b w/w ustawy, jak również wynikają z wprowadzanej w ustawie
o wjeździe obywateli UE zmiany nazewnictwa dokumentów
wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin.
W art. 41 dodano przepis 2a, z którego wynika, że obowiązek
meldunkowy, o którym mowa w ust. 2 stosuje się także do członka
rodziny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 2
pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin.
Z kolei w art. 43 dodano przepis – nowy ust. 1a – który stanowi, że
obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy wystąpienia
dokonujący zameldowania na pobyt stały przedstawia ważne
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu a członek jego rodziny, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 lit. e i f tej Umowy przedstawia ważną kartę
pobytową lub ważną kartę stałego pobytu.
Użyte w art. 43 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji
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29. Art. 6 projektu pkt
10 – 18 i pkt 19
(dot. Art. 186 ust.
1 pkt 8 i ust. 4,
art. 188 ust. 1,
art. 190 pkt 4,
art. 191 ust. 1 pkt
5,
art. 192 ust. 4,
art. 195 ust. 1 pkt
10 i ust. 2a – 2c,
art. 197 ust. 3a,
art. 199 ust. 2 pkt
3,
art. 236 pkt 1b i 1c
ustawy o
cudzoziemcach)

rodziny obywatela Unii Europejskiej” zastępuje się odpowiednio
wyrazami „ważną kartę pobytową” oraz „ważną kartę stałego pobytu”,
c)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy o Wystąpieniu
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, dokonując
zameldowania się na pobyt czasowy, przedstawia ważne zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu albo ważny dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu a członek jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit.
e i f tej Umowy, przedstawia ważną kartę pobytową lub ważną kartę
stałego pobytu.”,
d)
w ust. 4 wyrazy „ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela
Unii Europejskiej” oraz wyrazy „ważną kartę stałego pobytu członka
rodziny obywatela Unii Europejskiej” zastępuje się odpowiednio
wyrazami „ważną kartę pobytową” oraz „ważną kartę stałego pobytu”.
W ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r.
poz. 35 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:
10)
w art. 186:
a)
w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyraz „lub” oraz pkt 8 w brzmieniu:
„8)
jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez
pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
b)
po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepis ust. 1 pkt 8 ma zastosowanie, jeżeli cudzoziemiec złożył
wniosek o udzielenie tego zezwolenia nie później niż do dnia 31 grudnia
2021 r.”;
11)
w art. 188 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „lub
4” zastępuje się przecinkiem i wyrazami „4 lub 8”;
12)
w art. 190 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się
pkt 4 w brzmieniu:
„4)
5 lat – jednorazowo, w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust.
1 pkt 8.”;
13)
w art. 191 w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i

ludności pojęcia „ważna karta pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej” oraz „ważna karta stałego pobytu członka rodziny
obywatela Unii Europejskiej” planuje się zastąpić odpowiednio
sformułowaniem „ważna karta pobytowa” oraz „ważna karta stałego
pobytu”.
Nowozaprojektowany ust. 3a w art. 43 precyzuje, jakie dokumenty
przedstawia obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b Umowy
wystąpienia dokonujący zameldowania się na pobyt czasowy.

W art. 186 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach przewiduje się dodanie pkt
10 przewidującego udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
obywatelom Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, którzy do dnia 31 grudnia 2020r. wykonywali na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownicy delegowani przez
pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Proponowane rozwiązanie ma na celu umożliwienie osobom fizycznym
ze Zjednoczonego Królestwa kontynuacji zamieszkiwania w Polsce, do
czego byli dotychczas uprawnieni jako obywatele UE, natomiast nie
ma na celu przyznania podmiotom mającym siedzibę w Wielkiej
Brytanii, kontynuacji prawa do świadczenia usług na terytorium Polski
oraz delegowania w tym celu pracowników, co wchodzi w zakres
negocjowanego porozumienia dotyczącego przyszłych relacji pomiędzy
Unią Europejską a Wielką Brytanią.
W ust. 4 art. 186 przewiduje się, iż z wnioskiem o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy dla brytyjskich pracowników
delegowanych będzie można wystąpić nie później niż do dnia 31
grudnia 2021r.
Zmiana w art. 188 ust. 1 ma na celu wprowadzenie regulacji dotyczącej
wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w
art. 186 ust. 1 pkt 8, do których będzie należeć posiadanie
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dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1
pkt 8.”;
14)
w art. 192 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności, o
których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8, cofa się cudzoziemcowi w
przypadkach, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5 i 8 lub art. 101 pkt
2.”;
15)
w art. 195:
a)
w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się
wyraz „lub” oraz pkt 10 w brzmieniu:
„10)
jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia, który do dnia 31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik delegowany przez
pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
spełnia łącznie następujące warunki:
a)
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i
nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem
wniosku, w tym na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8,
b)
posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego
na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających
na jego utrzymaniu,
c)
posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
b)
ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w
ust. 1 pkt 6 lit. c lub pkt 10, stosuje się przepis art. 114 ust. 2.”,
c)
po ust. 2a dodaje się ust. 2b i 2c w brzmieniu:
„2b. Wymóg posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w
przypadku, o którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10, uważa się za
spełniony również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie
pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który

ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów
leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także posiadanie
źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie
kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego
utrzymaniu.
W art. 190 pkt 4 przewiduje się, iż zezwolenia na pobyt czasowy dla
brytyjskich pracowników delegowanych będzie się udzielać
jednorazowo, na okres 5 lat, w celu umożliwienia uzyskania po 5 latach
zamieszkiwania na terytorium Polski zezwolenia na pobyt stały na
podstawie dodawanego projektem pkt 10 w art. 195 ust. 1 ustawy o
cudzoziemcach.
W art. 191 ust. 1 pkt 5 przewiduje się wyłączenie z uregulowanych w
art. 100 ustawy ogólnych przesłanek odmowy udzielenia zezwolenia na
pobyt czasowy, w przypadku zezwolenia udzielanego brytyjskim
pracownikom delegowanym, przesłanek dotyczących zalegania z
uiszczeniem podatków lub niezwrócenia kosztów związanych z
wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do
powrotu. Przesłanki te nie mają bowiem zastosowania w odniesieniu do
prawa pobytu obywateli UE zamieszkujących na terytorium Polski.
W art. 192 ust. 4 przewiduje się natomiast przesłanki cofnięcia
zezwolenia na pobyt czasowy dla brytyjskich pracowników
delegowanych, uwzględniające zakres przesłanek odmowy udzielenia
tego zezwolenia.
W art. 195 ust. 1 pkt 10 przewiduje się wprowadzenie nowej przesłanki
udzielania zezwolenia na pobyt stały dla brytyjskich pracowników
delegowanych na terytorium Polski do końca okresu przejściowego,
którzy nie są objęci Umową Wystąpienia. Do warunków udzielenia
tego
zezwolenia
należałoby
przebywanie
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5
lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku, w tym na podstawie
przewidzianego projektem zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8, posiadanie źródła stabilnego i
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania
siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu oraz
posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27
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zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2c. Do ustalenia, czy cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 10,
przebywa nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje
się przepis art. 47 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin.”
16)
w art. 197 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Udzielenia zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi, o którym
mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10, odmawia się w przypadkach, o których
mowa w ust. 1 pkt 1–4 lub 7.”;
17)
w art. 199 w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i
dodaje się pkt 3 w brzmieniu:
„3)
art. 195 ust. 1 pkt 10, cofa się zezwolenie na pobyt stały w
przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub 5.”;
19)
w art. 236 po pkt 1a dodaje się pkt 1b i 1c w brzmieniu:
„1b)
wydania karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono
zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8;
1c)
wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu
udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 195 ust. 1 pkt
10;”

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków
publicznych
lub
potwierdzenie
pokrycia
przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. W ust. 2a przewiduje się jednocześnie, iż do ustalenia, czy
cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa
w ust. 1 pkt 10, posiada wymagany dochód, będzie się stosować
przepis art. 114 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, przewidujący
wysokość takiego dochodu. Zgodnie natomiast z ust. 2b wymóg
posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu w przypadku, o
którym mowa w art. 195 ust. 1 pkt 10, będzie się uważać za spełniony
również wówczas, gdy koszty utrzymania cudzoziemca będzie
pokrywał członek rodziny obowiązany do jego utrzymania, który
zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Do ustalenia, czy
cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, przebywał
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będzie się
stosować przepis art. 47 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin mający zastosowanie do obywateli UE.
W art. 197 ust. 3a przewiduje się przesłanki odmowy udzielenia
zezwolenia na pobyt stały udzielanego na podstawie art. 195 ust. 1 pkt
10, zgodne z ogólnymi przesłankami odmowy udzielenia zezwolenia na
pobyt stały, z wyjątkiem przesłanek dotyczących interesu
Rzeczypospolitej Polskiej, zawarcia związku małżeńskiego lub jego
istnienia w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki
wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich
przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego,
przesłanek dotyczących zalegania z uiszczeniem podatków lub nie
zwrócenia kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Przesłanki te nie mają bowiem
zastosowania w odniesieniu do prawa stałego pobytu obywateli UE
zamieszkujących na terytorium Polski.
W art. 236 pkt 1b i 1c przewiduje się odstępstwo od pobierania opłaty
za wydanie karty pobytu, w związku z udzieleniem zezwolenia na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8 oraz w
przypadku wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu
udzielono zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10.
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Za zasadne uznano zastosowanie przy wydawaniu w/w kart pobytu
oraz udzielaniu w/w zezwoleń pobytowych przewidzianych dla
brytyjskich pracowników delegowanych do końca okresu
przejściowego na terytorium Polski, nie objętych Umową Wystąpienia,
tych samych zasad, które przyjęto wobec obywateli brytyjskich
będących beneficjentami Umowy Wystąpienia, oraz które mają
zastosowanie wobec obywateli UE korzystających ze swobody
przemieszczania się na terytorium Polski, od których nie pobiera się
opłat za wydanie dokumentów pobytowych oraz opłaty skarbowej w
sprawach prawa pobytu i prawa stałego pobytu na terytorium Polski.
30. Art. 6
pkt 22 projektu
(dot. art. 429 ust. 1
pkt 2 i 9a ustawy o
cudzoziemcach)

31. Art. 18 projektu

32. Art. 19 projektu

33. Art. 24 projektu

w art. 429 w ust. 1:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wojewoda i Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, każdy w zakresie
swojej właściwości – w przypadku rejestrów, o których mowa w art. 428
ust. 1 pkt 2 lit. d-g oraz i;”,
b) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) komendant oddziału Straży Granicznej, komendant placówki Straży
Granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej i Szef Urzędu, każdy
w zakresie swojej właściwości – w przypadku rejestrów, o których mowa
w art. 428 ust. 1 pkt 2 lit. k;”
Art. 18. Organem właściwym do uchylenia decyzji o wydaleniu obywatela
UE albo członka rodziny niebędącego obywatelem UE wydanych przez
wojewodę lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie art.
73 ustawy zmienianej w art. 1 w przypadkach, o których mowa w art. 75
ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest
komendant placówki Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży
Granicznej właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela UE albo
członka rodziny niebędącego obywatelem UE.
Art. 19. W przypadku wykonania decyzji o wydaleniu wydanej na
podstawie art. 66–68 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu
dotychczasowym, stosuje się art. 74 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1
niniejszej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu
niektórych spraw w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej

Zmiana w art. 429 ust. 1 pkt 2 i 9a ustawy o cudzoziemcach jest
konsekwencją przejęcia przez Straż Graniczną kompetencji
wojewodów do wydawania decyzji o wydawaniu obywateli UE i
członków rodziny nie będących obywatelami UE.

Art. 18 projektu ustawy określa, że postępowania w sprawie uchylenia
wydanych przez wojewodę lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
decyzji o wydaleniu obywatela UE albo członka rodziny niebędącego
obywatelem UE, będzie prowadził komendant placówki Straży
Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej właściwy ze
względu na miejsce pobytu obywatela UE albo członka rodziny
niebędącego obywatelem UE.
Projektowany art. 19 stanowi, że w przypadku wykonania decyzji o
wydaleniu, wydanej na podstawie art. 66-68 ustawy o wjeździe
obywateli UE w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się art. 74 ust. 4
tej ustawy w brzmieniu dotychczasowym.
W art. 24 projektu zaproponowano uchylenie ustawy z dnia 15 marca
2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw w związku z wystąpieniem
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
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Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art.
50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622 i 1495).

Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia
umowy, o której mowa w art. 50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej
(Dz. U. z 2019 r. poz. 622 i 1495). Jest to ustawa, która m.in. reguluje
kwestię praw pobytowych obywateli Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej i członków ich rodzin w
Rzeczypospolitej Polskiej w sytuacji, gdyby Zjednoczone Królestwo
wystąpiło z UE i EURATOM bez zawarcia umowy regulującej warunki
tego wystąpienia. Jej wejście w życie było w całości uzależnione od
tego scenariusza. Z uwagi na fakt, iż Zjednoczone Królestwo wystąpiło
z UE i EURATOM na podstawie Umowy wystąpienia, zasadnym jest
uchylenie wskazanej wyżej ustawy.
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub
wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu
Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz. … ) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub
wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu.
§ 2. 1. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1, jest określony w załączniku
rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
IADMINISTRACJI

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

–2–

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia .................................... (poz. ...)

,

r.

(miejsce, data wydania / place, date of issue)

WOJEWODA

ZAŚWIADCZENIE Nr / CERTIFICATE No.

/

/

/BR

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw zaświadcza się, że:
In accordance with Article 9 (1) of the Act amending the act on entering the territory of the Republic
of Poland, residence and departure from this territory of nationals of Member States of the European
Union and their family members and amendment of certain other acts this is to certify that:

Imię (imiona) / Name (names):
Nazwisko (nazwiska) / Surname (surnames):
Data urodzenia / Date of birth:
Obywatelstwo / Nationality:
w dniu … r. złożył(-a) wniosek o …. na podstawie art. … ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
applied for … in accordance with Article … of the Act on entering the territory of the Republic of Poland,
residence and departure from this territory of nationals of Member States of the European Union and their
family members on … .

Niniejsze ważne zaświadczenie, wraz z ważnym dokumentem podróży, uprawnia do wielokrotnego
przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy. Wzór niniejszego zaświadczenia
został notyfikowany Komisji Europejskiej na podstawie art. 39 Kodeksu granicznego
Schengen.
This certificate, if valid together with a valid travel document, entitles to multiple crossing of the border
without the need to obtain a visa. The specimen of the certificate was notified to the European
Commission in accordance with Article 39 of the Schengen Borders Code.

Data upływu ważności zaświadczenia / Certificate’s expiry date:

Pieczęć organu
Official stamp

Pieczęć i podpis upoważnionego
pracownika organu
Official stamp and signature of authorized
person

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,
karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
lub o złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, stanowi wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 10 ustawy z dnia … o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 2020 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”.
Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia określającego wzór zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub
wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu. Przedmiotowy wzór stanowi załącznik do niniejszego rozporządzenia.
Problematyka ta nie jest aktualnie nigdzie uregulowana, a potrzeba opracowania
nowego aktu prawnego regulującego kwestie, o których mowa wyżej, wynika z konieczności
zapewnienia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty
Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową wystąpienia”, w zakresie zasad wjazdu i pobytu
obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania
tej umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie przejściowym, który zakończy
się z dniem 31 grudnia 2020 r.
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o obywateli UE przewidują, aby wojewoda wydawał
obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanemu dalej
„obywatelem Zjednoczonego Królestwa” oraz członkowi jego rodziny, którzy złożyli wnioski
o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu lub złożyli wniosek o
1

zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu do dnia 1 stycznia 2022 r. – zaświadczenie
potwierdzające złożenie tego wniosku ważne na okres 1 roku.
Zgodnie z przepisami ww. ustawy zaświadczenie wraz z ważnym dokumentem podróży
będzie uprawniało do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
W związku z tym, że zaświadczenie ma stanowić rodzaj tymczasowego dokumentu dla
obywatela Zjednoczonego Królestwa i członków jego rodziny, który ułatwia funkcjonowanie
w okresie oczekiwania na wydanie opisanych wyżej dokumentów, powinno być wydawane
jako zabezpieczony dokument o formacie określonym w akcie wykonawczym. Dane osobowe
oraz informacje zawarte w zaświadczeniu powinny być zgodne z art. 9 ust. 3 ustawy o zmianie
ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz
niektórych innych ustaw.
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 1 stycznia
2021r.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny
zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
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Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu lub karty stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o
zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Data sporządzenia
30 października 2020 r.
Źródło:
Delegacja zawarta w art. 10 ustawy z dnia ….
o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków
ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. poz. … )
Nr w wykazie prac ………………….

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Boguszyński – Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
tel. +48 22 60 115 20 | fax +48 22 60 149 14
sekretariat.daipm@mswia.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie
nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 10 ustawy z dnia …. o
zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …, zwanej dalej „ustawą o
zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia
wzoru zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o zarejestrowanie pobytu
lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
Problematyka ta nie jest aktualnie nigdzie uregulowana, a potrzeba opracowania nowego aktu prawnego regulującego kwestie,
o których mowa wyżej, wynika z konieczności zapewnienia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
w zakresie zasad wjazdu i pobytu obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych osób objętych zakresem stosowania
tej umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie przejściowym, który zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przepisy ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE przewidują, aby obywatelowi Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej, zwanemu dalej „obywatelem Zjednoczonego Królestwa” oraz członkowi jego rodziny, którzy złożyli
wnioski o wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu lub złożyli wniosek o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu do dnia 1 stycznia 2022 r., wojewoda wydawał zaświadczenie
potwierdzające złożenie tego wniosku ważne na okres 1 roku. Zgodnie z przepisami ww. ustawy zaświadczenie wraz z ważnym
dokumentem podróży będzie uprawniało do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.
W związku z tym, że zaświadczenie ma stanowić rodzaj tymczasowego dokumentu dla obywatela Zjednoczonego Królestwa i
członków jego rodziny, który ułatwia funkcjonowanie w okresie oczekiwania na wydanie opisanych wyżej dokumentów, powinno
być wydawane jako zabezpieczony dokument o formacie określonym w akcie wykonawczym. Dane osobowe oraz informacje
zawarte w zaświadczeniu powinny być zgodne z art. 9 ust. 3 ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz
niektórych innych ustaw.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami, bowiem zarówno Umowa wystąpienia jak i decyzja wykonawcza nr C(2020) 1114 będą musiały być respektowana
jednakowo we wszystkich państwach UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Wielkość

Źródło danych

Oddziaływanie
1

obywatele Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

ok. 6 900 osób
zamieszkujących
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

członkowie rodziny
obywateli Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

78 osób

wojewodowie

16 wojewodów

Szef Urzędu do
Cudzoziemców

Spraw

1 organ

Dane statystyczne Urzędu
do Spraw Cudzoziemców
wskazują, iż na dzień 1 stycznia
2020 r. 6271 obywateli
Zjednoczonego Królestwa
posiadało ważne dokumenty
wydane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów ustawy
o wjeździe obywateli UE, tj.
zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub dokumenty
potwierdzające prawo pobytu.
Ponadto w 2019 r. 1030
obywateli Zjednoczonego
Królestwa wystąpiło z
wnioskiem o zarejestrowanie
pobytu oraz 247 z wnioskiem o
wydanie dokumentu
potwierdzającego stały pobytu.
Można zatem zakładać,
iż z projektowanych rozwiązań
może skorzystać około 6900
obywateli Zjednoczonego
Królestwa.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2019 wskazują, iż:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 1128
osób posiadało kartę pobytu
członka rodziny obywatela UE
lub kartę stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.
Odsetek
obywateli
Zjednoczonego Królestwa wśród
wszystkich
obywateli
UE
zamieszkujących w Polsce to
około 7,18%. Zakładając, iż około
7% ogółu członków rodziny
obywateli UE to członkowie
rodziny
obywateli
Zjednoczonego Królestwa można
przypuszczać,
iż
z
proponowanych w projekcie
rozwiązań skorzysta około 78
osób.

Wydawanie obywatelom
Zjednoczonego Królestwa
zaświadczeń

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r.
poz. 35, z późn. zm.)

Wydawanie obywatelom
Zjednoczonego Królestwa i
członkom rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa
zaświadczeń
Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej

Wydawanie członkom rodzin
obywateli Zjednoczonego
Królestwa zaświadczeń
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Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
tego terytorium obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy zostanie
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
16) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
17) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
18) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
19) Caritas Polska;
20) Fundacji Panoptykon;
21) Fundacji Ocalenie;
22) Fundacji Multiocalenie;
23) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
24) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
25) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
26) Polskiej Organizacji Turystycznej;
27) Polskiej Izbie Turystyki;
28) Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej;
29) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
32) Forum Związków Zawodowych;
33) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
34) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Fundacji Republikańskiej;
36) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych.
3

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z …… r.)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0, 31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,31

budżet państwa – koszt
zakupu zaświadczeń wydawanych
obywatelom Zjednoczonego
Królestwa i członkom ich rodzin
potwierdzających złożenie
wniosku o wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu, karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu, lub złożenia
wniosku o zarejestrowanie pobytu
lub wydanie karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu

0,08

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,08

budżet państwa – niezbędne
zmiany w systemie
teleinformatycznym
obsługującym krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazu
w sprawach cudzoziemców w
celu wydawania ww. zaświadczeń

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

- 0,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- 0,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Dochody ogółem

Wydatki ogółem

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Budżet państwa
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.
Powyższe koszty nie będą wymagały zwiększenia limitów wydatków w ww. części budżetu państwa.
Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Skutki finansowe oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”. Podstawą szacunku były informacje
przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą wydawania
obywatelom Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin zaświadczenia o złożeniu wniosku o
wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, lub o złożeniu wniosku o
zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu lub karty stałego pobytu.
Koszt zakupu blankietów zaświadczeń wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz
członkom ich rodzin potwierdzających złożenie wniosku o wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu, karty pobytowej, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu, lub złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej,
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu, oraz konieczność
wprowadzenia zmian w systemie teleinformatycznym obsługującym krajowy zbiór rejestrów,
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców w związku z wprowadzeniem instytucji ww.
zaświadczenia wyniosą 310 000 zł. Należy podkreślić, iż na potrzeby niniejszego projektu ustawy
zostaną wykorzystane blankiety, które zostały zakupione i niewykorzystane w związku z przyjęciem
analogicznych rozwiązań prawnych ustawą z dnia 15 marca 2019 r. o uregulowaniu niektórych spraw
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w związku z wystąpieniem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej bez zawarcia umowy, o której mowa w art.
50 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 622).
Wskazane zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

-

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców ani na sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
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Wejście w życie rozporządzenia proponuje się ustalić na dzień 1 stycznia 2021 r. analogicznie jak termin wejścia przepisów
ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli
UE, w związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020
r. poz. 2023 i …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzory formularzy wniosków o:
a)

zarejestrowanie pobytu,

b)

wydanie karty pobytowej,

c)

wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE,

d)
2)

wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej;

wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej;

3)

wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej;

4)

wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej;

5)

wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej;

6)

1)

wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE;

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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7)

wzór karty pobytowej;

8)

dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie
karty pobytowej;

9)

liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których
mowa w pkt 1,

10) sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członka rodziny niebędącego
obywatelem UE;
11) sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej;
12) sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karty pobytowej.
§ 2. 1. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku nr
1 do rozporządzenia.
2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2
do rozporządzenia.
3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3
do rozporządzenia.
4. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4
do rozporządzenia.
5. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2,jest określony w załączniku nr 5 do
rozporządzenia.
6. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku załącznik
nr 6 do rozporządzenia.
7. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do
rozporządzenia.
8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do
rozporządzenia.
9. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do
rozporządzenia
10. Wzór karty pobytowej, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 10
do rozporządzenia.
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§ 3. 1. Do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się, w
przypadku, o którym mowa w:
1)

art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej „ustawą”:
a)

pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia
obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania
pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy, lub

b)

pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód
potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

art. 16 pkt 2 ustawy:
a)

dokument potwierdzający:
-

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

-

posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

-

uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b)

dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej;

3)

art. 16 pkt 3 ustawy:
a) zaświadczenie:
- jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, lub
- jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o skierowaniu na szkolenie zawodowe,
b) dokument potwierdzający:
-

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

-

posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

-

uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

c)

pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
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4)

art. 16 pkt 4 ustawy – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem
polskim;

5)

art. 18 ustawy – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydane
obywatelowi UE, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a ponadto:
a)

małżonek obywatela UE – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

b)

zstępni obywatela UE – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz
dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu
obywatela UE lub jego małżonka,

c)

wstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie więzi
rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela
UE lub jego małżonka,

d)

wstępnego małoletniego obywatela UE – dokument potwierdzający sprawianie
faktycznej opiekę nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający
utrzymanie małoletniego obywatela UE;

6)

art. 18a ustawy:
a)

małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
-

dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio
przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo
pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

b)

dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

małżonek

obywatela

Rzeczypospolitej

Polskiej

posiadającego

poprzednio

obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej:
-

dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

-

dokument

potwierdzający

posiadanie

poprzednio

przez

obywatela

Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa innego państwa członkowskiego Unii
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Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej,
b)

zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
–

dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio
przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo
pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

-

dokument

potwierdzający

istnienie

więzi

rodzinnych oraz

dokument

potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,
c)

wstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka
-

dokument potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio
przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiadał prawo
pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym
Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

–

dokument

potwierdzający

istnienie

więzi

rodzinnych

oraz

dokument

poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego małżonka,
d)

bezpośredni wstępny małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej – dokument
potwierdzający sprawianie faktycznej opiekę nad małoletnim obywatelem
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument poświadczający utrzymanie małoletniego
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
mogą być w szczególności:
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1)

zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który
wystawił kartę kredytową;

3)

zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4)

dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5)

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, wystawia się nie wcześniej niż na

miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
§ 4. 1. Do wniosku o:
1)

zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się pięć aktualnych
fotografii osoby, której wniosek dotyczy;

2)

wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub wymianę lub
wydanie nowej karty pobytowej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której
wniosek dotyczy.
2. Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące

wymagania:
1)

są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2)

mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3)

zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)

przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatelem UE od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5)

przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatelem UE, a
zwłaszcza źrenice, linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna
być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6)

przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle,
w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują
naturalny kolor jego skóry.
3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,

fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w ust. 1, może przedstawiać tę osobę w
okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z
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zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy.
Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§ 5. 1. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE składającego wydanie karty
pobytowej lub wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej pobiera się odciski linii
papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego
pobierania odcisków linii papilarnych.
2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest
jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych,
serdecznych albo pary kciuków.
3. W przypadku gdy członek rodziny niebędący obywatele UE ma tylko jedną dłoń lub
nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych
palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są
nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której
mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy pobranie od członka rodziny niebędącego obywatelem UE odcisków
linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.
§ 6. 1. Dane, które są umieszczane w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karcie pobytowej, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2. W przypadku gdy pobranie od członka rodziny niebędącego obywatelem UE odcisków
linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z
podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w
systemie teleinformatycznym.
3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej następuje za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 7. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową anuluje
się poprzez wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. c
ustawy, informacji o dacie i przyczynie anulowania.
§ 8. 1. Anulowane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karta
pobytowa, jeśli są dostępne dla pracownika organu, który anuluje te dokumenty, oznacza się
przez ich nacięcie w połowie jego dłuższego boku na odcinku nie krótszym niż 3 cm.
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2. Po oznaczeniu anulowane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub
karta pobytowa są zwracane ich posiadaczom lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu
zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą wolę zachowania unieważnionych
dokumentów.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia .................................... (poz. ...)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O ZAREJESTROWANIE POBYTU
Strona 1 z 7
....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving (the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 7
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 7
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 7
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O ZAREJESTROWANIE POBYTU
APPLICATION FOR REGISTERING THE RESIDENCE
DEMANDE D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR
dotyczący / concerning / concernant:
obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej / citizen of a European Union Member State / citoyen d'un État membre de l'Union
européenne
obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej / citizen of a non-EU European Economic Area
country / citoyen d'un État de l'Espace Économique européenne non membre de l'Union européenne
obywatela Konfederacji Szwajcarskiej/ nationals of the Swiss Confederation/ citoyen de la Confédération
suisse
członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub obywatela ww. państw, posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej lub ww. państw / family
member of the European Union citizen or the citizen of the above-mentioned states, who has the citizenship of the European Union or the abovementioned states / membre de familie d'un citoyen de l'Union européenne ou citoyen des États cités ci-dessus, qui possède la nationalité de l'Union
européenne ou d'un des États cités ci-dessus
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with X”) / (mettre un ”X” dans la case adéquate)

do / to / à .............................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:

* Patrz: POUCZENIE – str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
9. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of
birth (name of the country) / Pays de naissance
(appellation du pays):
10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
11. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

12. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ I
OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CONFIRMING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
2. Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Délivré par:
5. Liczba wpisanych osób / Number of entered persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS
OF THE PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE
DU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE – str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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D.

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

E.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

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

I. Pobyt związany z / Residence related with / Séjour lié:
(zaznaczyć znakiem “X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

wykonywaniem pracy lub innej działalności zarobkowej / job or other profit-making activity / au travail professionnel ou autre activité à but lucratif
odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego / studies or vocational training / à des études ou à une formation professionnelle
pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim / being married to a Polish citizen / au mariage avec un ressortissant polonais
innymi okolicznościami / other circumstances / autres circonstances:

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

II. Członkowie rodziny przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący na utrzymaniu wnioskodawcy / Family
members staying in the territory of the Republic of Poland, maintained by the applicant / Membres de famille demeurant sur le
territoire de la République de Pologne, à la pension du demandeur:*
Imię i nazwisko / Name and surname /
Prénom et nom

Płeć /
Sex Sexe*

Data urodzenia /
Date of birth / Date de
naissance

Stopień pokrewieństwa /
Degree of kin / Degré de
parenté

1.
2.
3.
4.
5.
6.

*

Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.

Obywatelstwo /
Citizenship / Nationalité

Miejsce zamieszkania /
Place of domicile /
Domicile
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. ............................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.

Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

*

Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de 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:

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname,
function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire
qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et

/

signature du destinataire de la décision:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Data zarejestrowania pobytu / Residence
registration date / Date d'enregistrement du séjour:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / Issued certificate of registering the residence of a European Union citizen /
Certificat d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union européenne délivré:
Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of issue / Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /day / jour

Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej /
Date and signature of the person receiving the certificate of registering the residence of a European Union citizen
/ Date et signature du destinataire du certificat d'enregistrement le séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7/ see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÈCIMEN DE SIGNATURE*

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część E pkt II wypełnia wnioskodawca ubiegający się o zarejestrowanie pobytu w przypadku, o którym mowa
w art. 16 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Part E point II should be filled in by the applicant applying for the registration of the residence in the case referred to in
Article 16(2) or Article 16(3) of the Act of 14th July 2006 on citizens of the European Union Member States and members
of their families entering, staying in and leaving the territory of the Republic of Poland.
La partie E point II sont à remplir par le demandeur d'enregistrement du séjour dans le cas visé à l'article 16 point 2 ou 3
de la loi du 14 juillet 2006 relative à l'entrée sur le territoire de la République de Pologne, au séjour et à la sortie de ce
territoire des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des membres de leurs familles.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolna, wolny.
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(er), single.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscrire „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „situation de familie”,
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to
his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou
qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas
dépasser le cadre.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 35 cm)

WNIOSEK O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ
APPLICATION FOR THE ISSUE OF THE RESIDENCE CARD
DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR

do / to............................................................................................................................................................
/à
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:
3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
9. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of
birth (name of the country) / Pays de naissance
(appelation du pays):
10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
11. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day / jour
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12. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE

1. Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Organ wydający / Issuing authority / Autiruté de
délivrance:
4. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

D.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU/ JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquat

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związany z przebywaniem z posiadającym prawo pobytu obywatelem państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub obywatelem Konfederacji
Szwajcarskiej, lub dołączeniem do niego /
stay in the territory of the Republic of Poland related with staying with or joining a citizen of a European Union Member State, citizen of a non-EU European
Economic Area country or citizen of the Swiss Confederation /
le séjour sur le territoire de la République de Pologne est lié à un séjour avec ressortissant de l'État membre de l'Union européenne ayant le droit de séjour,
ressortissant d'un État de l'Espace Économique Européen non membre de l'Union européenne ou ressortissant de la Confédération suisse, ou afin de la
rejoindre
(wskazać imię / imiona, nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo oraz miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, z którą członek
rodziny przebywa lub do której dołącza) /
(provide first name(s), surname, birth, date and citizenship, as well as the present place of stay in the territory of the Republic of Poland of the person with whom the family member
stays or whom he/she joins) / (indiquer prénom /
prénoms, nom, date de naissance et nationalité ainsi que lieu de séjour actuel sur le territoire de la République de Pologne de la personne avec laquelle le membre de la famille
séjourne ou laquelle il rejoint)

........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związany z przebywaniem z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub dołączaniem do niego/ stay
in the territory of the Republic of Poland related with staying with or joining a citizen of the Republic of Poland/ le séjour sur le territoire de la
République de Pologne est lié à un séjour avec ressortissant de la République de Pologne
(wskazać imię / imiona, nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo oraz miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, z którą członek
rodziny przebywa lub do której dołącza) / (provide first name(s), surname, birth, date and citizenship, as well as the present place of stay in the territory of the Republic
of Poland of the person with whom the family member stays or whom he/she joins) / (indiquer prénom /prénoms, nom, date de naissance et nationalité ainsi que lieu
de séjour actuel sur le territoire de la République de Pologne de la personne avec laquelle le membre de la famille séjourne ou laquelle il rejoint)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
inne okoliczności uzasadniające wniosek / other circumstances justifying the application / autres circonstances justifiant la demande:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. .......................................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application are true. /
Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.

Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

.............................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

.........................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

...........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie pobytowej (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania
odcisków palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking
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

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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname,
function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire
qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la
décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the
decision / Décision delivrée le:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et
signature du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)
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Wydana karta pobytowa / Issued residence card / Carte de séjour délivrée:

Seria / Series /
Série:
Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

Numer / Number /
Numéro:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance

Data i podpis osoby odbierającej kartę pobytowej / Date and signature of the person receiving the residence card /
Date et signature du destinataire de la carte de séjour:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU* / SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy) / (signature of the applicant) / (signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, obywatela Konfederacji
Szwajcarskiej, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli członek rodziny nie posiada obywatelstwa Unii
Europejskiej lub ww. państw.
The application concerns a family member of a citizen of a European Union Member State, citizen of a non-EU European
Economic Area country, citizen of the Swiss Confederation or a citizen of the Republic of Poland, if the family member
is not a citizen of the European Union or the above-mentioned states.
La demande concerne un membre de famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un ressortissant
d'un État de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, un ressortissant de la Confédération suisse
ou un ressortissant de la République de Pologne si le membre de la famille n'est pas ressortissant de l'Union européenne,
ou s'il n'a pas nationalité des États visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolna, wolny.
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(er), single.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscrire „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „situation de famille”,
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to
his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou
qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas
dépasser le cadre.

Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA
WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
Strona 1 z 6

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

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

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 6
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 6
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 6
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO
APPLICATION
FOR THE REPLACEMENT / ISSUE OF A NEW
DEMANDE D'ÉCHANGE / DE DÉLIVRANCE DU NOUVEAU
(niepotrzebne skreślić) /(delete as appropriate) / (rayer la mention inutile)

ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
CERTIFICATE OF REGISTERING THE RESIDENCE OF A EUROPEAN UNION CITIZEN
CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR D'UN RESSORTISSANT DE L'UNION EUROPÉENNE

do / to / à ....................................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego jest składany wniosek) / (name of the authority the application is submitted)
/ (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES

1. Nazwisko (nazwiska) / Surname (srnames) /
Nom (noms):

2. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.

Strona 2 z 6
3. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

4. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day / jour

4. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
5. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
6. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ I
OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CONFIRMING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
2. Seria / Series / Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:
5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

D.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence /séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU/ JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

I.

Przyczyna wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / Reason for the replacement
of the certificate of registering the residence of a European Union citizen/ Raison de l'échange du certificat
d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne:
zmiana danych w nim zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / destroying / destruction
zmiana wizerunku twarzy posiadacza zaświadczeniz o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej w stosunku do
wizerunku twarzy umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację
posiadacza zaświadczenia / change of appearance making difficult the determination of the identity / changement dans
l’apparence qui rend difficile l’identification de l’individu
utrata dotychczas posiadanego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / loss of the certificate of
registering the residence of a European Union citizen held so far /perte possédée jusqu'à present du certificat d'enregistrement
du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne

II.

Przyczyna wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / Reason for the issue
of a new certificate of registering the residence of a European Union citizen / Raison de la délivrance du nouveau
certificate d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne:
upływ terminu ważności posiadanego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / expiry of the
validity period of the certificate of registering the residence of a European Union citizen held so far / expiration de la période
de validité du certificat d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne précédant

III. Poprzednie zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / Former certificate of registering the
residence of a European Union citizen / Certificat d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne
précédant:
Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of issue / Date de
délivrance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité de
délivrance:

Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. ............................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application are
true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining 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 /

Wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej / A certificate of registering the residence of a
European Union citizen has been issued/Certificat d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne délivré:
Numer / Number / Numéro:
Data wydania / Date of issue / Date de
délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej /
Date and signature of the person receiving the certificate of registering the residence of a European Union citizen /
Date et signature du destinataire du certificate d'enregistrement le séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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H. WZÓR PODPISU* / SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy) (signature of the applicant) / (signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część F wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority processing the application.
La partie F est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

6.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety.
In part A in the „sex” field „M” should be entered for a male and „K” for women.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscire „M” pour un homme, „K” pour une femme.

7.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to
his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space. La partie H n’est pas remplir
par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou qui, en raison de son handicap,
ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 4
WZÓR FORMULARZA
WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY POBYTOWEJ
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ
APPLICATION FOR REPLACEMENT / THE ISSUE OF THE NEW
DEMANDE D'ÉCHANGE/ DE DÉLIVRANCE DE LA NOUVELLE
(niepotrzebne skreślić) / (delete as appropriate) / (rayer la mention inutile)

KARTY POBYTOWEJ
OF THE RESIDENCE CARD
DE LA CARTE DE SÉJOUR

do / to............................................................................................................................................................
/à
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko(Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:
3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

7. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of
birth (name of the country) / Pays de naissance
(appelation du pays):
9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE

1. Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Organ wydający / Issuing authority / Autiruté de
délivrance:
4. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF
THE PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

D.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU/ JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquat

I.

Przyczyna wymiany karty pobytowej / Reason for replacement of the residence card / Raison de l'échange de la carte
de séjour
zmiana danych w niej zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / damage / endommagement
zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytowej w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty / change of appearance making difficult the determination of the
identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de l’individu

utrata dotychczas posiadanej karty pobytowej / loss of the residence card held so far /perte de la carte de séjour possédée jusqu'à
present

II.

Przyczyna wydania o wydanie nowej karty pobytowej / Reason for the issue of the new residence card/ Raison de
délivrance de la nouvelle carte de séjour
upływ terminu ważności posiadanj karty pobytowej / expiry of the validity period of the residence card held so far / expiration de la
période de validité de la carte de séjour précédant

III. Poprzednia karta pobytowa / Former residence card / La carte de séjour précédente:
Seria / Series /
Série:
Data wydania / Date of issue / Date de
délivrance:

Numer / Number /
Numéro:

/
rok / year / année

/

Data upływu ważności / Expiry date / Date de
validité:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité de
délivrance:

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

Strona 4 z 8

Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................................................................
6. ..............................................................................................................................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................................................................................................................
8. ..............................................................................................................................................................................................................................
9. ..............................................................................................................................................................................................................................
10. ............................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

...........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie pobytowej (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków
palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking 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

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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname,
function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire
qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la
décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the
decision / Décision delivrée le:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et
signature du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Wydana karta pobytowa / Issued residence card / Carte deséjour:
Seria / Series /
Série:
Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

Numer / Number /
Numéro:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance
Data i podpis osoby odbierającej kartę pobytową / Date and signature of the person receiving the residence card /
Date et signature du destinataire de la carte de séjour:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE SIGNATURE*

(podpis wnioskodawcy) / (signature of the applicant) / (signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, obywatela Konfederacji
Szwajcarskiej, obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli członek rodziny nie posiada obywatelstwa Unii
Europejskiej lub ww. państw.
The application concerns a family member of a citizen of a European Union Member State, citizen of a non-EU European
Economic Area country, citizen of the Swiss Confederation or a citizen of the Republic of Poland, if the family member
is not a citizen of the European Union or the above-mentioned states.
La demande concerne un membre de famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un ressortissant
d'un État de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, un ressortissant de la Confédération suisse
ou un ressortissant de la République de Pologne si le membre de la famille n'est pas ressortissant de l'Union européenne,
ou s'il n'a pas nationalité des États visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolna, wolny.
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(er), single.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscrire „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „situation de famille”,
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to
his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou
qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas
dépasser le cadre.

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII
EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ
………………………………………….
Miejscowość i data /
Location and date /
Lieu et date

……………………………………………………
Oznaczenie organu, do którego składane jest zgłoszenie /
Name of the authority to which the application is filled /
Désignation de l'autorité à laquelle la demande est déposée

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA*/
NOTIFICATION OF LOSS OR DAMAGE OF* /
NOTIFICATION DE PERTE OU DE DÉGRADATION DE* /

ZAŚWIADCZENIA
O
ZAREJESTROWANIU
POBYTU
EUROPEJSKIEJ/CERTIFICATE
OF
REGISTERING
THE

OBYWATELA

RESIDENCE/CERTIFICAT

D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR

KARTY POBYTOWEJ/RÉSIDENCE CARD/CARTE DE SÉJOUR

1.

RODZAJ ZGŁOSZENIA* / TYPE OF NOTIFICATION* / TYPE DE NOTIFICATION*
UTRATA / LOSS / PERTE

USZKODZENIE / DAMAGE /
DÉGRADATION

2.

NAZWISKO / LAST NAME / NOM

3.

IMIĘ (IMIONA) / FIRST NAME(S) / PRÉNOM(S)

UNII

4.

NAZWISKO RODOWE / FAMILY NAME / NOM DE FAMILLE

5.

IMIĘ OJCA / FIRST NAME OF THE FATHER / PRÉNOM DU PÈRE

6.

IMIĘ MATKI / FIRST NAME OF THE MOTHER / PRÉNOM DE LA MÈRE

7.

MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE

8.

PAŃSTWO URODZENIA / COUNTRY OF BIRTH / PAYS DE NAISSANCE

9.

DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE

10. OBYWATELSTWO / CITIZENSHIP / CITOYENNETÉ

…………………………………………….
Własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego /
Legible handwritten signature of the applicant /
Signature manuscrite lisible du demandeur

POUCZENIE / NOTICE / AVERTISSEMENT
Formularz należy wypełnić kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami, z zachowaniem zasady: 1 kratka – 1 litera,
a następnie własnoręcznie podpisać.
The form must be completed in blue or black colour, in block letters, in accordance with the principle: 1 square – 1 letter, and then duly signed.
Le formulaire doit être rempli à l’encre noire ou bleue et en caractères d’imprimerie, à l’intérieur des carrés (1 carré – 1 lettre), et ensuite signé
par lui-même.

* Właściwe zaznaczyć znakiem X / * The appropriate mark with X / * Cochez la case appropriée avec un X

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE
LUB KARTY POBYTOWEJ

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O UTRACIE LUB USZKODZENIU
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU O ZAREJESTROWANIU
POBYTU OBYWATELA UE LUB KARTY POBYTOWEJ
Na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….…………………....…
urodzony(-na) …………………………….. w …………………………………………………………..……….……
imię ojca ………………………………………..….…. imię matki ……………………………………………………
obywatelstwo …………………………...………………………………………………………………….…….………
zgłosił(a) w dniu …………………………………….. utratę/uszkodzenie∗ :
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE∗∗
KARTY POBYTOWEJ ∗∗

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia wydania zaświadczenia.

∗
∗∗

Niepotrzebne skreślić.
Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU
OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE O ZWROCIE
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ
LUB KARTY POBYTOWEJ
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………….…….………
urodzony(-na) …………………………….. w ………………………………………………………………..……….
imię ojca ……………………………………………...…. imię matki ……………………………….………….….
obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………….
zwrócił(a) w dniu ……………………………………..:
ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)
KARTY POBYTOWEJ ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 8
WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA
O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE
LUB KARTY POBYTOWEJ

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O ZATRZYMANIU DOKUMENTU
Na podstawie art. 37c pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że podczas:
kontroli granicznej w dniu …………………………………………………………………………....………...
kontroli legalności pobytu w dniu …………………………………………………………………….……….
zostało(a) zatrzymane(-na):
ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE ∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)
KARTA POBYTOWA∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

wydany przez ……………………………………………………….. w dniu ……………………………………..…….
(nazwa organu wydającego)

Panu/Pani ……………………………………………………………………….………………………………….….….
urodzonemu(-ej) ……………………………….. ……………………………………………………………………….
imię ojca …………………………………………….…. imię matki ……………………………….………….……….
obywatelstwo …………………………………………..………………………………………………………..………..
mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 9
WZÓR ZAŚWIADCZENIA
O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UE
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik nr 10
WZÓR KARTY POBYTOWEJ
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli UE oraz członków ich rodzin, stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w
art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą o
zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw
wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytowej,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE,
− wzór formularza wniosków o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej, wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE,
− wzór karty pobytowej,
− dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty
pobytowej,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do ww. wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodziny niebędących
obywatelami UE,
1

− sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,
− sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej.
Problematyka ta aktualnie jest uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w
sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1969).
Z uwagi na to, że w ostatnich kilku latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wielokrotnie orzekał na temat stosowania przepisów dyrektywy 2004/38/WE, która została
wdrożona za pośrednictwem z ustawy dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293),
projektodawca opracowując projekt ustawy nowelizującej uwzględnił w jej przepisach tezy
orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej m. in. w następujących sprawach: C456/12 O i B, C-200/02 Zhu i Chen, C-165/14 Rendón Marín, C-86/12 Alokpa i Moudoulou,
C-133/15 Chavez-Vilchez oraz C-165/16 Toufik Lounes. W wyniku powyższego rozszerzony
został zakres podmiotowy ww. ustawy poprzez zmianę definicji „członka rodziny”.
Projektowane rozporządzenie uwzględnia powyższe zmiany w zakresie dokumentów, które
należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej.
Dodatkowo ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE dostosowuje przepisy
polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia
20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i
dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym
z prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67),
zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157”. Wskazane wyżej rozporządzenie
wprowadza jednolity format dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich
rodzin, którzy korzystają ze swobody przemieszczania się. Zakresem niniejszego
rozporządzenia zostały objęte nie tylko dowody osobiste wydawane przez państwa
członkowskie Unii Europejskiej swoim obywatelom, ale także zaświadczenia o rejestracji
wydawane zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/38/WE oraz karty pobytowe i karty stałego pobytu
wydawane członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej na mocy ww. dyrektywy. Przepis
art. 6 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 określa minimalny zakres informacji, które
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powinny znajdować się na zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz
dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu. Ww. rozporządzanie nie wskazuje
jednakże w jakim formacie powinny być wydawane opisane wyżej dokumenty. Projektodawca
zdecydował się na wprowadzenie regulacji prawnych, przewidujących wydawanie
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formacie zbliżonym do karty pobytu.
Dotychczasowe zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE były wydawane w
formacie papierowym, jako niezabezpieczony dokument bez zdjęcia. Powyższy format budził
wiele kontrowersji zarówno ze strony organów administracji publicznej, jak również samych
obywateli UE. Z uwagi na powyższe w projekcie ustawy zaproponowano odejście od
papierowego formatu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE na rzecz
zabezpieczonego dokumentu ze zdjęciem.
Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 wynika, iż karty pobytowe oraz
karty stałego pobytu członkom rodziny obywatela Unii Europejskiej są wydawane zgodnie z
formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.
Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (WE)
nr 1030/2002”. Przepis art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż dokumenty powinny nosić
nazwę „Karta pobytowa” lub „Karta stałego pobytu” oraz zawierać adnotację „członek rodziny
obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20
dyrektywy 2004/38/WE”. Z uwagi na powyższe zmianie uległy nazwy wydawanych członkom
rodziny obywateli UE dokumentów: „karta pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta
pobytowa” i „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta stałego pobytu”.
Ponadto projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uregulowań pozwalających na
zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu stosownych adnotacji oraz
obrazu linii papilarnych. Przepisy regulujące pobieranie oraz zamieszczanie odcisków linii
papilarnych w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu są wzorowane na
rozwiązaniach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)
dotyczących wydawania kart pobytu, które również są wydawane w formacie przewidzianym
w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002. Z uwagi na powyższe projekt rozporządzenia
przewiduje wprowadzenie uregulowań dotyczących między innymi sposobu pobierania
odcisków linii papilarnych.
W projekcie rozporządzenia, w załączniku nr 1, został określony wzór formularza
wniosku o zarejestrowanie pobytu, który uwzględnia wszystkie niezbędna dane osobowe oraz
informacji niezbędne do zarejestrowania pobytu ww. kategorii osób. W załączniku 2 określono
3

wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytowej, natomiast załączniki nr 3 i nr 4 określają
wzory formularzy wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub nowej karty pobytowej. Powyższe wzory formularzy również będą
uwzględniały dane osobowe niezbędne w zakresie zarejestrowania pobytu, wydania karty
pobytowej, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub nowej karty pobytowej. Wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej został określony w
załączniku nr 5 do rozporządzenia. Załączniki nr 6 i 7 określają odpowiednio wzór
zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej. Natomiast załącznik nr 8 określa wzór zaświadczenia
potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej. Wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz wzór karty
pobytowej określą załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia.
W § 3 ust. 1 projektowanego rozporządzenia określono katalog dokumentów, które
powinien dołączyć obywatel UE lub członek jego rodziny do wniosku o zarejestrowanie pobytu
lub wydanie karty pobytowej. W sytuacji, kiedy obywatel UE wykonuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej pracę do wniosku o zarejestrowanie jest obowiązany dołączyć
pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia obywatelowi
UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o
wykonywaniu pracy. W przypadku osoby pracującej na własny rachunek dołącza ona do
wniosku o zarejestrowanie pobytu pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub
inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji obywatela UE, która posiada wystarczające
środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny w Polsce oraz ubezpieczenie
zdrowotne do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem
zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego oraz dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków
finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla
pomocy społecznej. W przypadku osób studiujących w Polsce do wniosku o zarejestrowanie
pobytu należy dołączyć zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o
przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe. Dodatkowo należy przedstawić
dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego
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ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz pisemne
oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i
członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód
potwierdzający ich posiadanie. Obywatel UE będący małżonkiem obywatela Polski do wniosku
o zarejestrowanie pobytu dołącza dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z
obywatelem polskim.
Zgodnie z projektowanym § 3 ust. 1 pkt 5 członkowie rodziny obywateli UE składając
wniosek o wydanie karty pobytowej jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydane obywatelowi UE, z którym członek rodziny
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo małżonek obywatela UE do
ww. wniosku dołącza dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Zstępny obywatela UE
do wniosku dołącza dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego
małżonka. Natomiast wstępny obywatela UE do wniosku o wydanie karty pobytowej jest
obowiązany dołączyć dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. Wstępny
małoletniego obywatela UE do wniosku o wydanie karty pobytowej dołącza dokument
potwierdzający sprawianie faktycznej opiekę nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument
poświadczający utrzymywanie małoletniego obywatela UE.
Zgodnie z projektowanym § 3 ust. 1 pkt 6 członkowie rodziny obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej składając wniosek o wydanie karty pobytowej przedstawiają
dokument potwierdzający, że obywatel Polski bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium
Polski posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w innym państwie
członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej. Ponadto małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany w toku
prowadzonego postępowania w sprawie wydania karty pobytowej przedstawić dokument
potwierdzający zawarcie małżeństwa. Natomiast małżonek obywatela polskiego, który
posiadał wcześniej obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przedstawia dokument potwierdzający
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zawarcie małżeństwa oraz dokument potwierdzający posiadanie poprzednio obywatelstwa ww.
państw. Zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do wniosku o wydania karty pobytowej
dołącza dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument potwierdzający
wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Polski lub jego małżonka.
Wstępni obywatela polskiego lub jego małżonka będą obowiązani przedstawić dokument
potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na
utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka. Zaś bezpośredni wstępny
małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązany dołączyć do wniosku o
wydanie karty pobytowej dokument potwierdzający sprawianie faktycznej opiekę nad
małoletnim obywatelem Polski oraz dokument poświadczający jego utrzymanie.
Zgodnie z § 3 ust. 2 projektu rozporządzenia dowodami potwierdzającymi posiadanie
wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:
1) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił
kartę kredytową;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
4) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.

Opisane wyżej zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc
przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
W § 4 projektowanego rozporządzenia wskazano liczbę fotografii i wymogi dotyczące
fotografii dołączanych do wniosków składanych przez obywateli UE i członków ich rodzin.
Określając szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii wzorowano się na regulacjach
rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Powyższe uregulowania są również
zgodnie z wymogami określonymi w art. 4b rozporządzenia nr 1030/2002, które stanowią, iż
specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów biometrycznych ustala się w
trybie określonym w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz zgodnie z normami ICAO i
wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez państwa członkowskie
swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia
2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i
dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz. Urz. L 385 z 29.12.2004,
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s. 1). Wymogi dotyczące fotografii są także zgodne z Decyzją wykonawczą Komisji
C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą specyfikację techniczną jednolitego wzoru
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069,
określono specyfikacje techniczne dla dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom
państw trzecich.
Przepis § 5 projektowanego rozporządzenia określa sposób pobierania odcisków linii
papilarnych od członków rodzin niebędących obywatelami UE w celu zamieszczenia ich w
karcie pobytowej. Zaproponowane rozwiązania są wzorowane na rozwiązaniach dotyczących
cudzoziemców, określonych między innymi w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi
zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 779). W przepisie tym ustanowiono, że
odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania
odcisków linii papilarnych oraz określono, z których palców należy pobierać odciski.
Uwzględniono sytuację, gdy odciski linii papilarnych palców wskazujących są nieczytelne,
brak jest któregoś palca wskazującego, brak jest jednej z dłoni oraz gdy brak jest palców
odpowiadających sobie w obu dłoniach. Projektowane w tym zakresie regulacje wynikają z
konieczności wprowadzenia w dokumentach wydawanych członkom rodzin niebędących
obywatelami UE także drugiej cechy danych biometrycznych w postaci odcisków linii
papilarnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157 przywołującym rozporządzenie
nr 1030/2002. Jak wynika z rozporządzenia nr 1030/2002 państwa członkowskie pobierają od
obywateli państw trzecich identyfikator biometryczny w postaci odcisków linii papilarnych
oraz zamieszczają go na nośniku pamięci zamieszczonym w dokumencie pobytowym. Zgodnie
z

rozporządzeniem

nr

1030/2002

specyfikacje

techniczne

dotyczące

pobierania

identyfikatorów biometrycznych, tak jak już wcześniej wskazano w przypadku fotografii, są
zgodne z normami ICAO i wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych
przez państwa członkowskie swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa
członkowskie. Wymogi dotyczące sposobu pobierania odcisków linii papilarnych są także
zgodne z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą
specyfikację techniczną jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069, określono specyfikacje techniczne dla dokumentów
pobytowych wydawanych obywatelom państw trzecich.
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W § 6 projektowanego rozporządzenia określono sposób utrwalania danych
umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej
i przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE lub karty pobytowej. Podobnie jak przepisy dotyczące pobierania odcisków linii
papilarnych rozwiązania są wzorowane na uregulowaniach dotyczących cudzoziemców. Dane
te wojewoda utrwala w wersji elektronicznej i przekazuje je do spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej w drodze
teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego.
Przepisy § 7 i 8 określają sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karty pobytowej. Projektowane przepisy są wzorowane na
rozwiązaniach dotyczących unieważniania dokumentów wydawanych cudzoziemcom, które są
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w
sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. z 2014 r. poz. 589). Zgodnie z § 7
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kartę pobytową anuluje się poprzez
wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. c ustawy,
informacji o dacie i przyczynie anulowania. Dodatkowo, jak stanowi § 8, jeżeli ww. dokumenty
są dostępne pracownikowi organu, który je anuluje, nacina się je w połowie dłuższego boku na
odcinku nie krótszym niż 3 cm. Po dokonaniu tych czynności zaświadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub karta pobytowa może być zwrócone ich posiadaczom lub członkowi
najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą taką
wolę.
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 2 sierpnia
2021 r. Powyższe pozwoli na dostosowanie systemu teleinformatycznego Urzędu do Spraw
Cudzoziemców do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej, a także na przygotowanie
się do wydawania zaświadczeń o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie, tj.
dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem. Powyższa data jest zbieżna datą rozpoczęcia
stosowania rozporządzania Rady (UE) 2019/1157.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
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Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny
zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli UE oraz członków ich rodzin, stanowi wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293
oraz z 2020 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra
właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytowej,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
− wzór formularza wniosków o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty
pobytowej, wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
− wzór karty pobytowej,
− dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do ww. wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodziny niebędących obywatelami UE,
− sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytowej i
przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej,
− sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytowej.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom UE oraz członkom ich rodzin jest aktualnie uregulowana
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów
w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z
2017 r. poz. 1969).
Z uwagi na to, że w ostatnich kilku latach Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wielokrotnie orzekał na temat stosowania
przepisów dyrektywy 2004/38/WE, która została wdrożona za pośrednictwem z ustawy dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293), projektodawca opracowując projekt ustawy nowelizującej
uwzględnił w jej przepisach tezy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej m. in. w następujących sprawach: C456/12 O i B, C-200/02 Zhu i Chen, C-165/14 Rendón Marín, C-86/12 Alokpa i Moudoulou, C-133/15 Chavez-Vilchez oraz C165/16 Toufik Lounes. W wyniku powyższego rozszerzony został zakres podmiotowy ww. ustawy poprzez zmianę definicji
„członka rodziny”.
Dodatkowo ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE dostosowuje przepisy polskiego prawa do rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów
osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z
prawa do swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady
(UE) 2019/1157”.
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2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu dostosowania polskiego prawa do ww. orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej projektowane
rozporządzenie uwzględnia zmianę zakresu podmiotowego ustawy o wjeździe obywateli UE w zakresie dokumentów, które należy
dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej.
Projekt rozporządzenia uwzględnia także postanowienia rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157, które wprowadza jednolity format
dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, którzy korzystają ze swobody przemieszczania się. Zakresem
niniejszego rozporządzenia zostały objęte nie tylko dowody osobiste wydawane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
swoim obywatelom, ale także zaświadczenia o rejestracji wydawane zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/38/WE oraz karty pobytowe
i karty stałego pobytu wydawane członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej na mocy ww. dyrektywy. Przepis art. 6
rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 określa minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się na zaświadczeniu o
zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu. Ww. rozporządzanie nie wskazuje
jednakże w jakim formacie powinny być wydawane opisane wyżej dokumenty. Projektodawca zdecydował się na wprowadzenie
regulacji prawnych, przewidujących wydawanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w formacie zbliżonym do
karty pobytu. Dotychczasowe zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE były wydawane w formacie papierowym,
jako niezabezpieczony dokument bez zdjęcia. Powyższy format budził wiele kontrowersji zarówno ze strony organów administracji
publicznej, jak również samych obywateli UE. Z uwagi na powyższe w projekcie ustawy zaproponowano odejście od papierowego
formatu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE na rzecz zabezpieczonego dokumentu ze zdjęciem.
Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 wynika, iż karty pobytowe oraz karty stałego pobytu członkom rodziny
obywatela Unii Europejskiej są wydawane zgodnie z formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13
czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z
15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002”. Przepis art. 7 ust. 2 ww.
rozporządzenia stanowi, iż dokumenty powinny nosić nazwę „Karta pobytowa” lub „Karta stałego pobytu” oraz zawierać adnotację
„członek rodziny obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20 dyrektywy
2004/38/WE”. Z uwagi na powyższe zmianie uległy nazwy wydawanych członkom rodziny obywateli UE dokumentów: „karta
pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta pobytowa” i „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta
stałego pobytu”.
W § 3 ust. 1 projektowanego rozporządzenia określono katalog dokumentów, które powinien dołączyć obywatel UE lub członek
jego rodziny do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela UE lub wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela UE. Zaś
w ust. 2 ustalono katalog dowodów potwierdzających posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i
członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej.
W § 4 ww. rozporządzenia określono liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków składanych przez
obywateli UE i członków ich rodzin.
Przepis § 5 określa sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli UE oraz członków ich rodzin w celu zamieszczenia
ich w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu oraz karcie pobytowej. Powyższe jest rezultatem tego, że projekt ustawy przewiduje
wprowadzenie uregulowań pozwalających na zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu stosownych
adnotacji oraz obrazu linii papilarnych. Przepisy regulujące pobieranie oraz zamieszczanie odcisków linii papilarnych w kartach
pobytowych oraz kartach stałego pobytu są wzorowane na rozwiązaniach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.
U. z 2020 r. poz. 35) dotyczących wydawania kart pobytu, które również są wydawane w formacie przewidzianym w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002.
W § 6 projektu rozporządzenia określono sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub
karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
Z kolei § 7 i § 8 regulują sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami, bowiem wszystkie kraje UE są obowiązane respektować orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej oraz stosować przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
obywatele UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkość
około 9700 osób rocznie

Źródło danych
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców wskazują,
iż rocznie z wnioskami o
zarejestrowanie pobytu
występuje około 9000 obywateli
UE. Liczba składanych
wniosków o zarejestrowanie
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco:
w 2013 r. – 8892, w 2014 r. –
8617, w 2015 r. – 9041, w 2016
r. – 9274, w 2017 r. – 9314, w

Oddziaływanie
Wydawanie zaświadczenia o
zarejestrowaniu
pobytu
obywatela UE w zmienionej
formie.
Zmiana uregulowań dotyczących
zasad wydawania dokumentów
potwierdzających prawo stałego
pobytu obywatela UE.
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członkowie rodziny
obywateli UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

około 350 osób rocznie

2018 r. – 7179, w 2019 r. – 8039
wniosków.
Zgodnie z danymi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców rocznie z
wnioskiem o wydanie
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu obywatela
UE występuje około 700
obywateli UE. Liczba składanych
wniosków o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco: 2013 r. –
703, 2014 r. – 680, 2015 r. - 609,
2017 r. – 670, 2018 r. – 724,
2019 r. - 851 wniosków.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2014:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 162 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 15 osób.
Dane za rok 2015:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 190 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 8 osób.
W roku 2016:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 235 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 10 osób.
W roku 2017:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 232 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 9 osób.
W roku 2018:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 334 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 19 osób.
W roku 2019:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób
Trudno obecnie oszacować jak
wielu członków rodziny
obywateli polskich
powracających po skorzystaniu

Rozszerzenie katalogu członków
rodziny obywateli UE. Zmiana
zasad wydawania karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu.
Wydawanie kart pobytowych
oraz kart stałego pobytu
zawierających obraz linii
papilarnych.
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ze swobody przepływu osób w
innym państwie członkowskim
będzie chciało skorzystać z
przewidzianych w ustawie
rozwiązań.

wojewodowie

Szef Urzędu do
Cudzoziemców

16 wojewodów

Spraw

1 organ

Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r.
poz. 35, z późn. zm)

Wydawanie dokumentów dla
obywateli UE i członków ich
rodzin

Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
tego terytorium obywateli UE
oraz członków ich rodzin

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy zostanie
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
16) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
17) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
18) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
19) Caritas Polska;
20) Fundacji Panoptykon;
21) Fundacji Ocalenie;
22) Fundacji Multiocalenie;
23) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
24) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
25) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
26) Polskiej Organizacji Turystycznej;
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27) Polskiej Izbie Turystyki;
28) Polsko Brytyjskiej Izbie Handlowej;
29) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
32) Forum Związków Zawodowych;
33) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
34) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Fundacji Republikańskiej;
36) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z …… r.)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,61

0, 56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

10,18

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

0,20

0,56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

5,77

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

- 0,57

- 0,59

- 0,60

- 0,62

- 0,63

- 0,65

- 0,67

- 0,68

- 10, 18

Wydatki ogółem
budżet państwa
modyfikacja Systemu Pobyt
budżet państwa
koszty dostosowania systemu
Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA
budżet państwa
koszty wyprodukowania 100 000
sztuk blankietów zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE, zaświadczeń o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu
budżet państwa – niezbędne
zmiany w systemie
teleinformatycznym
obsługującym krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazu
w sprawach cudzoziemców w
celu wydawania ww. zaświadczeń

-4,53

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
budżet państwa

Źródła finansowania

- 0,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA.
Powyższe koszty nie będą wymagały zwiększenia limitów wydatków w ww. części budżetu
państwa.
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Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Skutki finansowe oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”. Podstawą szacunku były informacje
przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Kwotę wydatków dla budżetu państwa w kolejnych latach obliczono w oparciu o wskaźnik CPI –
dynamika średnioroczna.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą:
- wprowadzenia w karcie pobytowej i karcie stałego pobytu drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków
linii papilarnych,
- zmiany sposobu personalizacji zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w związku ze
zmianą formy tego dokumentu, który będzie wydawany jako zabezpieczony dokument ze zdjęciem.
Wprowadzenie opisanych wyżej zmian w ustawie o wjeździe obywateli UE, będzie wymagało
dokonania zmian systemów teleinformatycznych zarówno po stronie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, jak i Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Koszty niezbędnej modyfikacji systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wyniosą ok. 1 000 000 zł brutto.
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oszacowało koszty dostosowania swojego systemu
teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji na ok. 3 100 000 zł brutto.
Wskazane zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.
Zakładając, że zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, dokumenty potwierdzające prawo
stałego pobytu, karty pobytowe oraz karty stałego pobytu będą wydawane na blankiecie
ujednoliconym, w nakładzie do 10.000 sztuk rocznie, to szacunkowy koszt jednostkowy blankietu
wynosi 35,43zł brutto za sztukę, do kosztów blankietu należy doliczyć koszty jego personalizacji w
wysokości 20,90 zł brutto za sztukę. Całkowity koszt wydania ww. dokumentów na nowym
blankiecie wynosi 56,33 zł brutto. Przy założeniu, że nakład będzie wynosić 10 000 sztuk rocznie
koszt wydania ww. dokumentów wyniesie 563 300 zł brutto.
Wyżej wymienione koszty po stronie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Urzędu do
Spraw Cudzoziemców są wspólne dla projektu niniejszego rozporządzenia oraz pozostałych
projektów aktów wykonawczych wydawanych na podstawie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin regulujących kwestie wydawania dokumentów obywatelom
UE, obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

-

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

6

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców ani na sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 2 sierpnia 2021 r. Powyższe pozwoli na
dostosowanie systemu teleinformatycznego Urzędu do Spraw Cudzoziemców do nowego sposobu personalizacji karty
pobytowej, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym
formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem. Powyższa data jest zbieżna datą rozpoczęcia stosowania
rozporządzania Rady (UE) 2019/1157.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli
UE, w związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków
ich rodzin1)
Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r.
poz. 2023 i …) zarządza się, co następuje:
§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24
sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1969) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. 1. Do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka
rodziny obywatela Unii Europejskiej dołącza się, w przypadku, o którym mowa w:
1)

art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej
„ustawą”:
a)

pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do
powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu
wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy, lub

b)

pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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potwierdzający, że obywatel UE jest osobą pracującą na własny rachunek na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)

art. 16 pkt 2 ustawy:
a)

dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla
pomocy społecznej,

b)

dokument potwierdzający:
-

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

-

posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

-

uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

3)

art. 16 pkt 3 ustawy:
a)

zaświadczenie:
-

jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji
studiów, lub

-

jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o skierowaniu na szkolenie
zawodowe,

b)

pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla
pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie,

c)

dokument potwierdzający:
-

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

-

posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

-

uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;

4)

art. 16 pkt 4 ustawy – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem
polskim;

5)

art. 18 ustawy – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydane
obywatelowi

UE,

z

którym

członek

rodziny przebywa

na

terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
a)

małżonek obywatela UE – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,
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b)

zstępni obywatela UE – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych
oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na
utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

c)

wstępni obywatela UE lub jego małżonka – dokument potwierdzający istnienie
więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu
obywatela UE lub jego małżonka,

d)

wstępnego

małoletniego

obywatela UE

– dokument

potwierdzający

sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem UE oraz dokument
poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela UE na jego utrzymaniu;
6)

art. 18a ustawy:
a)

małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
-

dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

-

dokument

potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
b)

małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej posiadającego poprzednio
obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji
Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej:
-

dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

-

dokument potwierdzający posiadanie poprzednio przez obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelstwa innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,

c)

zstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej:
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-

dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka,

-

dokument

potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
d)

wstępni obywatela Rzeczypospolitej Polskiej lub jego małżonka:
-

dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego małżonka,

-

dokument

potwierdzający, że obywatel Rzeczypospolitej Polskiej

bezpośrednio przed przyjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego pobytu w
innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub
Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
e)

bezpośredni wstępny małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej –
dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim
obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokument poświadczający
pozostawanie małoletniego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej na jego
utrzymaniu.

2. Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych
do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, mogą być w szczególności:
1)

zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który
wystawił kartę kredytową;
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2)

zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

3)

dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

4)

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
3. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 4, wystawia się nie wcześniej niż

na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.”.
§ 2. Do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu
dotychczasowym.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

UZASADNIENIE
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej
w art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 oraz…) w brzmieniu
uwzględniającym tezy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat
stosowania przepisów dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29
kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej
rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG,
72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i
93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne,
rozdz. 5, t. 5, str. 46), wprowadzone ustawą z dnia …. 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. poz….), zwaną dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”.
Projektodawca w ustawie o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE uwzględnił tezy
wyroków m. in. w następujących sprawach: C-456/12 O i B, C-200/02 Zhu i Chen, C-165/14
Rendón Marín, C-86/12 Alokpa i Moudoulou, C-133/15 Chavez-Vilchez oraz C-165/16 Toufik
Lounes, w wyniku czego rozszerzony został zakres podmiotowy ustawy poprzez zmianę
definicji „członka rodziny”. W konsekwencji powyższego konieczne stało się wprowadzenie
odpowiednich zmian w przepisach przedmiotowego rozporządzenia w zakresie dokumentów,
które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej.
Problematyka ta jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w
sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1969).
Projektowane w rozporządzeniu zmiany obejmują przepis § 3. W ust. 1 tego przepisu
określono szczegółowy katalog dokumentów, które powinien dołączyć obywatel UE lub
członek jego rodziny do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej. W
sytuacji, gdy obywatel UE wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę do wniosku
o zarejestrowanie jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu
upoważnionego do powierzenia obywatelowi UE wykonywania pracy o zamiarze powierzenia
mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy. W przypadku osoby
pracującej na własny rachunek dołącza ona do wniosku o zarejestrowanie pobytu pisemne
oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i
Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający, że obywatel UE jest
osobą pracującą na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku
obywatela UE, który posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków
rodziny w Polsce oraz ubezpieczenie zdrowotne, do wniosku należy dołączyć dokument

potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia
zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dowód potwierdzający
posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny,
tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. W przypadku osób studiujących w
Polsce do wniosku o zarejestrowanie pobytu należy dołączyć zaświadczenie jednostki
prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów, bądź zaświadczenie
jednostki prowadzącej szkolenie zawodowe o skierowaniu na szkolenie zawodowe. Dodatkowo
należy przedstawić dokument potwierdzający objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym lub
posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do korzystania ze
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego oraz pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych
do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Obywatel UE będący małżonkiem
obywatela Polski do wniosku o zarejestrowanie pobytu dołącza dokument potwierdzający
zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim.
Zgodnie z projektowanym § 3 ust. 1 pkt 5 członkowie rodziny obywateli UE składając
wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE są obowiązani przedstawić
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE wydane obywatelowi UE, z którym
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo małżonek obywatela UE do
ww. wniosku dołącza dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Zstępny obywatela UE
do wniosku dołącza dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego
małżonka. Natomiast wstępny obywatela UE do wniosku o wydanie karty pobytowej jest
obowiązany dołączyć dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka. Z kolei
wstępny małoletniego obywatela UE do wniosku o wydanie karty pobytu członka rodziny
obywatela UE dołącza dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad
małoletnim obywatelem UE oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego
obywatela UE na jego utrzymaniu.
Zgodnie z projektowanym § 3 ust. 1 pkt 6 lit a, c i d członkowie rodziny obywateli
Rzeczypospolitej Polskiej składając wniosek o wydanie karty pobytu członka rodziny
obywatela UE przedstawiają dokument potwierdzający, że obywatel Polski bezpośrednio przed
przyjazdem na terytorium Polski posiadał prawo pobytu powyżej 3 miesięcy lub prawo stałego
pobytu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, państwie członkowskim
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonym Królestwie Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej. Ponadto małżonek obywatela Rzeczypospolitej Polskiej jest
obowiązany w toku prowadzonego postępowania w sprawie wydania ww. karty przedstawić
dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Zstępny obywatela Rzeczypospolitej Polskiej
do wniosku o wydanie karty pobytowej dołącza dokument potwierdzający istnienie więzi
rodzinnych oraz dokument potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na

utrzymaniu obywatela Polski lub jego małżonka. Wstępny obywatela polskiego lub jego
małżonka będzie obowiązany przedstawić dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych
oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Rzeczypospolitej
Polskiej lub jego małżonka.
Natomiast zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 lit b małżonek obywatela polskiego, który posiadał
wcześniej obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przedstawia dokument potwierdzający
zawarcie małżeństwa oraz dokument potwierdzający posiadanie poprzednio obywatelstwa ww.
państw. Zaś zgodnie § 3 ust. 1 pkt 6 lit e bezpośredni wstępny małoletniego obywatela
Rzeczypospolitej Polskiej będzie obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie karty pobytowej
dokument potwierdzający sprawowanie faktycznej opieki nad małoletnim obywatelem Polski
oraz dokument poświadczający pozostawanie małoletniego obywatela Polski na jego
utrzymaniu.
Zgodnie z § 3 ust. 2 projektu rozporządzenia dowodami potwierdzającymi posiadanie
wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:
1) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił
kartę kredytową;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
4) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Zaświadczenia, o których mowa w wyżej przytoczonych pkt 2 i 4, powinny być
wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie
pobytu (zmieniany § 3 ust. 3 projektowanego rozporządzenia).
W § 2 projektu przewidziano, iż do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia w brzmieniu
dotychczasowym.
W § 3 projektu rozporządzenia został określony termin wejścia w życie rozporządzenia.
Zaproponowano, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Data wejścia
w życie rozporządzenia jest zgodna z datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe
obywateli UE.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt nie podlega obowiązkowi notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym
w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039,
z późn. zm.).

Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 ust.
1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy
z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017
r. poz. 248).
Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniającego
rozporządzenie w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i
członków ich rodzin
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Boguszyński – Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
tel. +48 22 60 115 20 | fax +48 22 60 149 14
sekretariat.daipm@mswia.gov.pl

Data sporządzenia
26 listopada 2020 r.
Źródło
art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023
oraz …)
Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji:
637

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 41 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293, z 2020 r. poz. 2023 oraz …) w brzmieniu uwzględniającym
tezy orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat stosowania przepisów dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego
przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylającej
dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i
93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46),
wprowadzone ustawą z dnia …. 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz….), zwaną dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”.
Projektodawca w ustawie o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE uwzględnił tezy wyroków m. in. w następujących
sprawach: C-456/12 O i B, C-200/02 Zhu i Chen, C-165/14 Rendón Marín, C-86/12 Alokpa i Moudoulou, C-133/15 ChavezVilchez oraz C-165/16 Toufik Lounes, w wyniku czego rozszerzony został zakres podmiotowy ustawy poprzez zmianę definicji
„członka rodziny”. W konsekwencji powyższego konieczne stało się wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach
przedmiotowego rozporządzenia w zakresie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub
wydanie karty pobytowej.
Problematyka ta jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia
2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1969).

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu dostosowania polskiego prawa do ww. orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w projektowanym
rozporządzeniu dokonano zmian w zakresie dokumentów, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie
karty pobytu członka rodziny obywatela UE.
Projektowane w rozporządzeniu zmiany obejmują przepis § 3. W ust. 1 tego przepisu określono szczegółowy katalog dokumentów,
które powinien dołączyć obywatel UE lub członek jego rodziny do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej.
W ust. 2 ustalono katalog dowodów potwierdzających posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i
członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, którymi mogą być w szczególności:
1) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił kartę kredytową;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających
siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
4) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Zgodnie z ust. 3 zaświadczenia, o których mowa w wyżej przytoczonych pkt 2 i 4, powinny być wystawione nie wcześniej niż na
miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
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Nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami, bowiem wszystkie kraje UE są obowiązane respektować orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej oraz stosować przepisy dyrektywy 2004/38/WE.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
obywatele UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkość
około 9700 osób rocznie

członkowie rodziny
obywateli UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

około 350 osób rocznie

Źródło danych
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców wskazują,
iż rocznie z wnioskami o
zarejestrowanie pobytu
występuje około 9000 obywateli
UE. Liczba składanych
wniosków o zarejestrowanie
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco:
w 2013 r. – 8892, w 2014 r. –
8617, w 2015 r. – 9041, w 2016
r. – 9274, w 2017 r. – 9314, w
2018 r. – 7179, w 2019 r. – 8039
wniosków.
Zgodnie z danymi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców rocznie z
wnioskiem o wydanie
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu obywatela
UE występuje około 700
obywateli UE. Liczba składanych
wniosków o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco: 2013 r. –
703, 2014 r. – 680, 2015 r. - 609,
2017 r. – 670, 2018 r. – 724,
2019 r. - 851 wniosków.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2014:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 162 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 15 osób.
Dane za rok 2015:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 190 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 8 osób.
W roku 2016:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 235 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 10 osób.
W roku 2017:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 232 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 9 osób.

Oddziaływanie
Zmiana katalogu dokumentów,
które dołącza się do wniosku o
zarejestrowanie pobytu.

Rozszerzenie katalogu członków
rodziny obywateli UE. Zmiana
katalogu dokumentów, które
dołącza się do wniosku o
wydanie karty pobytu członka
rodziny obywatela UE.
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wojewodowie

Szef Urzędu do
Cudzoziemców

16 wojewodów

Spraw

1 organ

W roku 2018:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 334 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 19 osób.
W roku 2019:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób
Trudno obecnie oszacować jak
wielu członków rodziny
obywateli polskich
powracających po skorzystaniu
ze swobody przepływu osób w
innym państwie członkowskim
będzie chciało skorzystać z
przewidzianych w ustawie
rozwiązań.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603 i 656, z 2000 r. poz.
1182 oraz z 2001 r. poz. 497)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r.
poz. 35)

Wydawanie dokumentów dla
obywateli UE i członków ich
rodzin.

Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
tego terytorium obywateli UE
oraz członków ich rodzin.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy został
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
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10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
16) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
17) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
18) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
19) Caritas Polska;
20) Fundacji Panoptykon;
21) Fundacji Ocalenie;
22) Fundacji Multiocalenie;
23) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
24) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
25) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
26) Polskiej Organizacji Turystycznej;
27) Polskiej Izbie Turystyki;
28) Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej;
29) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
32) Forum Związków Zawodowych;
33) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
34) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Fundacji Republikańskiej;
36) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z …… r.)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
budżet państwa

Źródła finansowania

Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków i nie wpłynie na
zmniejszenie dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Wejście w
życie niniejszego rozporządzenia nie będzie angażowało dodatkowych środków budżetu państwa w
jakiejkolwiek fazie realizacji projektowanego przedsięwzięcia z części 42 – Sprawy wewnętrzne, jak
i poza nią, a w konsekwencji nie będzie generowało kosztów wymagających finansowania. Wejście
w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie angażowało dodatkowych środków budżetu państwa
4

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

w jakiejkolwiek fazie realizacji projektowanego przedsięwzięcia także z części 85 – Budżety
wojewodów.
-

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

-

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców ani na sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 1 stycznia 2021 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
5

Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli
UE, w związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia. Data wejścia w życie rozporządzenia jest zgodna z
datą wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli UE oraz członków ich rodzin
Na podstawie art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020
r. poz. 2023 i …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

2)

wzory formularzy wniosków o:
a)

wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

b)

wydanie karty stałego pobytu,

c)

wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

d)

wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu;

wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

3)

wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

4)

wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo
karty stałego pobytu;

5)

wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

6)

wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;

7)

wzór karty stałego pobytu;

8)

liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których
mowa w pkt 1;

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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9)

sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodzin niebędących
obywatelami UE w celu umieszczenia ich w dokumencie potwierdzającym prawo stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu;

10) sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
11) sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu.
§ 2. 1. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku
nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku
nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku
nr 3 do rozporządzenia.
4. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4 do
rozporządzenia.
5. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do
rozporządzenia.
6. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do
rozporządzenia.
7. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do
rozporządzenia.
8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do
rozporządzenia.
9. Wzór dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do
rozporządzenia
10. Wzór karty stałego pobytu, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku
nr 10 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Do wniosku o:
1)

wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub wydanie karty stałego
pobytu dołącza się pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy;
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2)

wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
nowej karty stałego pobytu dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek
dotyczy.
2. Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące

wymagania:
1)

są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2)

mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3)

zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)

przedstawiają twarz obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE od wierzchołka
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii;

5)

przedstawiają wyraźnie oczy obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE zwłaszcza
źrenice, linia oczu obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE powinna być
równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6)

przedstawiają obywatela UE lub członka rodziny obywatela UE na jednolitym jasnym tle,
w pozycji frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi
włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują
naturalny kolor jego skóry.
3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,

fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, może przedstawiać tę osobę
w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie
z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy.
Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§ 4. 1. Od członka rodziny niebędącego obywatelem UE składającego wniosek o wydanie
karty stałego pobytu lub wniosek o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu pobiera
się odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do
elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.
2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest
jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych,
serdecznych albo pary kciuków.
3. W przypadku gdy członek rodziny niebędący obywatelem UE ma tylko jedną dłoń lub
nie ma pary palców odpowiadających sobie w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych
palca wskazującego jednej dłoni. W przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są

–4–

nieczytelne lub brak jest tego palca, odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której
mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy pobranie od członka rodziny niebędącego obywatelem UE odcisków
linii papilarnych jest fizycznie niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.
§ 5. 1. Dane, które są umieszczane w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu
lub karcie stałego pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2. W przypadku gdy pobranie od członka rodziny niebędącego obywatelem UE odcisków
linii papilarnych było fizycznie niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych
z podaniem przyczyny braku możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się
w systemie teleinformatycznym.
3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu następuje za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 6. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu anuluje się
poprzez wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c
ustawy, informacji o dacie i przyczynie anulowania.
§ 7. 1. Anulowane dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu, jeśli są dostępne dla pracownika organu, który anuluje te dokumenty, oznacza się przez
ich nacięcie w połowie jego dłuższego boku na odcinku nie krótszym niż 3 cm.
2. Po oznaczeniu anulowany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta
stałego pobytu są zwracane ich posiadaczom lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu
zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą wolę zachowania unieważnionych
dokumentów.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia .................................... (poz. ...)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
Strona 1 z 8
....................................................................................
....................................................................
.......

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem
zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo / photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK
O WYDANIE
APPLICATION FOR THE ISSUE
DEMANDE DE DÉLIVERANCE

dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
of the document certifying the permanent residence right
du justificatif du droit de séjour permanent

dotyczący / concerning / concernant:
obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej / citizen of a European Union Member State / un ressortissant d'un État membre de l'Union
européenne
obywatela państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej / citizen of a non-EU European Economic Area country
/ un ressortissant d'un État de l'Espace économique européenne non membre de l'Union européenne
obywatela Konfederacji Szwajcarskiej/ nationals of the Swiss Confederation/ citoyen de la Confédération suisse

członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub obywatela ww. państw, posiadającego obywatelstwo Unii Europejskiej lub ww. państw / family
member of the European Union citizen or the citizen of the above-mentioned states, who has the citizenship of the European Union or the abovementioned states / un membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne ou d'un ressortissant des États vises ci-dessus, étant ressortissant
de l'Union européenne ou ayant la nationalité des États visés ci-dessus
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

do / to /à

................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego jest składany wniosek) / (name of the authority the application is submitted) /
(dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) /Surname (Surnames)
/ Nom (Noms):

2. Nazwiska poprzednie /Previous surname /
Noms précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour

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

8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué)

B.

DOKUMENT
PODRÓŻY
LUB
INNY
DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ
I OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CERTIFYING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
Numer / Number /
Numéro:

2. Seria / Series /
Série:

/

3. Data wydania / Date
rok / year / année

of issue / Date de
délivrance:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry

/
rok / year / année

date / Date de validité:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autoiriuté de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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D.

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro
du bâtiment:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

E.

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat / stay in the territory of the Republic of Poland within the last
5 years / séjour sur le territoire de la République de Pologne pendant les 5 dernières années:
(podać okresy pobytu, cele pobytu w poszczególnych okresach oraz przerwy w pobycie przekraczające łącznie 6 miesięcy w roku i ich przyczyny / provide periods of stay, purposes
of stay in individual periods, as well as breaks between the stays exceeding 6 months a year and their reasons / indiquer les périodes de séjour, objectifs du
séjour dans ces périodes et les interruptions du séjour dépassant au total 6 mois par an ainsi que leur raison)

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
inne okoliczności uzasadniające wniosek / other circumstances justifying the application / autres circonstances justifiant la demande:

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

*

Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the
application are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de 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:

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function and
signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

Data wydania decyzji / Date of issuing the decision /
Décision delivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et signature
du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Issued document certifying the permanent residence right / Justificatif du
droit de séjour permanent délivré
Seria / Series /

Numer /Number /

Série:

Numéro:

Data wydania /
Data upływu ważności /
Expiry date /
Date de validité:

rok / year / année

Data i podpis osoby odbierającej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Date and signature of the person
receiving the document certifying the permanent residence right / Date et signature du destinaire du justificatif du droit de
séjour permanent:

rok / year / année

Date of issue /
Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

/

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance:

/

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÈCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE/ INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

6.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

7.

W części A w rubryce „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny” należy użyć
sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez une des
formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

8.

Część H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to his / her
disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space. La partie H n’est pas remplir par une personne
qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à
remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/
miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 7
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 7
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 7
fotografia / photo / photographie

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU
APPLICATION FOR THE ISSUE OF THE PERMANENT RESIDENCE CARD
DEMANDE DE DÉLIVERANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR PERMANENT

do / to / à ................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname /
Nom précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

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

9. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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11. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

12. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE
Numer / Number /
Numéro:

1. Seria / Series /
Série:

2. Data wydania / Date

/
rok / year / année

of issue / Date de
délivrance:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

Number / Numéro d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

D.

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with „X”) / (mettre un „X” dans la case adéquate)

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat z obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej obywatelem Konfederacji
Szwajcarskiej lub /
stay in the territory of the Republic of Poland in the last 5 years with a citizen of a European Union Member State, citizen of the Swiss
Confederation /
séjour sur le territoire de la République de Pologne au cours des cinq dernières années en accompagnement d'un ressortissant de l'État membre
de l'Union européenne ayant le droit de séjour, ressortissant d'un État de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne ou
ressortissant de la Confédération suisse
(wskazać imię / imiona, nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo oraz miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, z
którą członek rodziny przebywał lub do której dołączył, a także okresy wspólnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przerwy w
pobycie przekraczające łącznie 6 miesięcy w roku i ich przyczyny) /
(provide first name(s), surname, birth date and citizenship, as well as the present place of stay in the territory of the Republic of Poland of the person with whom
the family member has stayed or whom he/she has joined and also periodes of stay with the above-mentioned person in the territory of the Republic of Poland
and breaks between the stays exeeding 6 months a year and their reasons) /
(indiquer prénom / prénoms, nom, date de naissance et nationalité ainsi que lieu de séjour actuel sur le territoire de la République de Pologne de la personne
avec laquelle le membre de la famille a séjourné ou laquelle il a rejoint ainsi que les périodes du séjour conjoint sur le territoire de la République de Pologne et
les interruptions de ce séjour dépassant au total 6 mois par an et leur raisons)

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

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat z obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej/ stay in the territory of
the Republic of Poland in the last 5 years with a citizen of the Republic of Poland/séjour sur le territoire de la République de Pologne au
cours des cinq dernières années en accompagnement d'un ressortissant de la République de Pologne
(wskazać imię / imiona, nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo oraz miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, z którą
członek rodziny przebywa lub do której dołącza) / (provide first name(s), surname, birth, date and citizenship, as well as the present place of stay in the
territory of the Republic of Poland of the person with whom the family member stays or whom he/she joins) / (indiquer prénom /prénoms, nom, date de
naissance et nationalité ainsi que lieu de séjour actuel sur le territoire de la République de Pologne de la personne avec laquelle le membre de la famille
séjourne ou laquelle il rejoint)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
inne okoliczności uzasadniające wniosek / other circumstances justifying the application / autres circonstances justifiant la demande:
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the
application are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day
/ jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie stałego pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków
palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a permanent residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking
fingerprints / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour permanent (cochez la case), ou 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 /
`
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname,

/

function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire
qui instruit le dossier:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

..........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

Data wydania decyzji / Date of issuing the
decision / Décision dèlivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et

/

signature du destinataire de la décision:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

..........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydana karta stałego pobytu / Issued permanent residence card / Carte de séjour permanent délivrée
Seria / Series / Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/

/

rok / year / année

miesiąc / month / mois

rok / year / année

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej kartę stałego / Date and signature of the person receiving the permanent
residence card / Date et signature du destinataire de la carte de séjour permanent:

/

/
dzień /
day / jour

.....................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

dzień /
day / jour
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej obywatela Konfederacji Szwajcarskiej lub
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli członek rodziny nie posiada obywatelstwa Unii Europejskiej lub ww.
państw.
The application concerns a family member of a citizen of a European Union Member State, citizen of a non-EU European Economic
Area country, a citizen of the Swiss Confederation or a citizen of the Republic of Poland, if the family member is not a citizen of the
European Union or the above-mentioned states.
La demande concerne un membre de la famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un ressortissant d'un État
de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, d'un ressortissantde la Confédération Suisse ou un citoyen de
la République de Pologne, lorsque cet membre de la famille n'est pas ressortissant de l'Union européenne ou n'a pas la nationalité des
États visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny” należy użyć
sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez une des
formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Część H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to his / her
disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou qui, en
raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ/WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU
POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
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...................................................................................
.
........................................................................
...

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO
APPLICATION FOR REPLACEMENT /THE ISSUE NEW
DEMANDE D'ÉCHANGE/DE DÉLIVERANCE NOUVELLE
(niepotrzebne skreślić) /(delete as appropriate) / (rayer la mention inutile)

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
OF THE DOCUMENT CERTIFYING THE PERMANENT RESIDENCE RIGHT
DU JUSTIFICATIF DU DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

do / to /à

.............................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego jest składany wniosek) / (name of the authority the application is submitted) /
(dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwiska poprzednie /Previous surname / Noms
précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour

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

8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué)

B.

DOKUMENT
PODRÓŻY
LUB
INNY
DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ
I OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CERTIFYING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
Numer / Number /
Numéro:

2. Seria / Series /
Série:

/

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

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry

/
rok / year / année

date / Date de validité:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autoiriuté de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR LE
TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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D.

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

Number / Numéro
d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

E.

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

I.

Przyczyna wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / Reason for the replacement of the document
certifying the permanent residence right / Raison de l'échange du droit de séjour permanent

zmiana danych w nim zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / destroying / destruction
zmiana wizerunku twarzy posiadacza dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w stosunku do wizerunku twarzy
umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację 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 dotychczas posiadanego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / loss of document certifying the permanent
residence right held so far /perte possédée jusqu'à present du justificatif du droit de séjour permanent

II.

Przyczyna wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / Reason for the issue new document
certifying the permanent residence right / Raison de la délivrance du nouveau justificatif du droit de séjour permanent:
upływ terminu ważności posiadanego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / expiry of the validity period of
document certifying the permanent residence right held so far / expiration de la période de validité du justificatif du droit de
séjour précédant

III.

Poprzedni dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Former document certifying the permanent residence
right / Justificatif précédant du droit de séjour permanent:

Seria / Series /

Numer / Number /

Série:

Numéro:

Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

/
rok / year / année

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de validité:

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité
de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

/

miesiąc /month / mois

dzień / day /
jour
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de 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 /

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function and

/

signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui instruit le dossier:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

Data wydania decyzji / Date of issuing the decision /
Décision delivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et signature
du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Issued document certifying the permanent residence right / Justificatif du
droit de séjour permanent délivré
Seria / Series /

Numer /Number /

Série:

Numéro:

Data wydania /
Date of issue / Date de
délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Data upływu ważności /
Expiry date /
Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Date and signature of the person
receiving the document certifying the permanent residence right / Date et signature du destinaire du justificatif du droit de
séjour permanent:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU* / SIGNATURE SPECIMEN / SPÈCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE/ INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

6.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

7.

W części A w rubryce „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny” należy
użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez
une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

8.

Część H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która
z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić
poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due
to his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans
ou qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit
pas dépasser le cadre

Załącznik nr 4
WZÓR FORMULARZA
WNIOSKU O WYMIANĘ/WYDANIE NOWEJ KARTY STAŁEGO POBYTU
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 7
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 7
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 7

fotografia / photo /
photographie

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ
APPLICATION FOR REPLACEMENT / THE ISSUE NEW
DEMANDE DE D'ÉCHANGE / DÉLIVERANCE NOUVELLE
(niepotrzebne skreślić / delete as appropriate / rayer la mention inutile)

KARTY STAŁEGO POBYTU
OF THE PERMANENT RESIDENCE CARD
DE LA CARTE DE SÉJOUR PERMANENT

do / to / à

........................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (/ Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom (prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

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

8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE
Numer / Number /
Numéro:

1. Seria / Series /
Série:

2. Data wydania / Date

/
rok / year / année

of issue / Date de
délivrance:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

Number / Numéro
d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

D.

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania /

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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E. *

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with „X”) / (mettre un „X” dans la case adéquate)

I.

Przyczyna wymiany karty stałego pobytu / Reason for replacement of the permanent residence card / Raison de
l'échange de la carte de séjour permanent:

zmiana danych w niej zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / damage / endommagement
zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty stałego pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty / change of appearance making difficult the determination of the
identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de l’individu

utrata dotychczas posiadanej karty stałego pobytu / loss of the permanent residence card held so far / perte de la carte de séjour
permanent d possédée jusqu'à present

II.

Przyczyna wydania o wydanie nowej karty stałego pobytu / Reason for the issue of the new permanent residence
card/ Raison de délivrance de la nouvelle carte de séjour permanent

upływ terminu ważności posiadanj karty stałego pobytu / expiry of the validity period of the permanent residence card held so far / expiration de
la période de validité de la carte de séjour permanent précédant

III. Poprzednia karta stałego pobytu / Former permanent residence card / La carte de séjour permanent:
Seria / Series /

Numer / Number /

Série:

Numéro:

Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

/

miesiąc / month / mois

rok / year / année

miesiąc / month / mois

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/

rok / year / année

/

dzień / day /
jour

/
dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité de
délivrance:

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7/ see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie stałego pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków palców /
Information about fingers, the prints of which were placed on a permanent residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking fingerprints /
L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour permanent (cochez la case), ou 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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function and
signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the decision / Décision
dèlivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et signature du destinataire
de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydana karta stałego pobytu / Issued permanent residence card / Carte de séjour permanent
Seria / Series / Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of issue /
Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu ważności /
Expiry date /
Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority / Autorité
de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej kartę stałego pobytu / Date and signature of the person receiving the permanent residence card /
Date et signature du destinataire de la carte de séjour permanent:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE*

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7/ see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatela państwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej, obywatela Konfederacji Szwajcarskiej,
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli członek rodziny nie posiada obywatelstwa Unii Europejskiej lub ww. państw.
The application concerns a family member of a citizen of a European Union Member State, citizen of a non-EU European Economic Area country,
citizen of the Swiss Confederation or a citizen of the Republic of Poland, if the family member is not a citizen of the European Union or the abovementioned states.
La demande concerne un membre de famille d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un ressortissant
d'un État de l'Espace économique européen non membre de l'Union européenne, un ressortissant de la Confédération suisse ou un ressortissant de
la République de Pologne si le membre de la famille n'est pas ressortissant de l'Union européenne, ou s'il n'a pas nationalité des États visés cidessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny” należy użyć
sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez une des
formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Część H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is completed by a literate Applicant. The signature may not exceed the provided space.
La partie H est à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU
………………………………………….
Miejscowość i data /
Location and date /
Lieu et date

……………………………………………………
Oznaczenie organu, do którego składane jest zgłoszenie /
Name of the authority to which the application is filled /
Désignation de l'autorité à laquelle la demande est déposée /

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA*/
NOTIFICATION OF LOSS OR DAMAGE OF* /
NOTIFICATION DE PERTE OU DE DÉGRADATION DE* /

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU/ THE DOCUMENT
CERTIFYING THE PERMANENT RESIDENCE RIGHT/ JUSTIFICATIF DU DROIT DE
SÉJOUR PERMANENT
KARTY STAŁEGO POBYTU/PERMANENT RESIDENCE CARD/CARTE DE SÉJOUR
PERMANENT

1.

RODZAJ ZGŁOSZENIA* / TYPE OF NOTIFICATION* / TYPE DE NOTIFICATION* / *
UTRATA / LOSS / PERTE

USZKODZENIE / DAMAGE /
DÉGRADATION

2.

NAZWISKO / LAST NAME / NOM

3.

IMIĘ (IMIONA) / FIRST NAME(S) / PRÉNOM(S)

4.

NAZWISKO RODOWE / FAMILY NAME / NOM DE FAMILLE

5.

IMIĘ OJCA / FIRST NAME OF THE FATHER / PRÉNOM DU PÈRE

6.

IMIĘ MATKI / FIRST NAME OF THE MOTHER / PRÉNOM DE LA MÈRE

7.

MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE

8.

PAŃSTWO URODZENIA / COUNTRY OF BIRTH / PAYS DE NAISSANCE

9.

DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE

10. OBYWATELSTWO / CITIZENSHIP / CITOYENNETÉ

…………………………………………….
Własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego /
Legible handwritten signature of the applicant /
Signature manuscrite lisible du demandeur /

POUCZENIE / NOTICE / AVERTISSEMENT / ИНСТРУКЦИЯ
Formularz należy wypełnić kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami, z zachowaniem zasady: 1 kratka – 1 litera,
a następnie własnoręcznie podpisać.
The form must be completed in blue or black colour, in block letters, in accordance with the principle: 1 square – 1 letter, and then duly signed.
Le formulaire doit être rempli à l’encre noire ou bleue et en caractères d’imprimerie, à l’intérieur des carrés (1 carré – 1 lettre), et ensuite signé
par lui-même.

* Właściwe zaznaczyć znakiem X / * The appropriate mark with X / * Cochez la case appropriée avec un X

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O UTRACIE LUB USZKODZENIU
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU
Na podstawie art. 58a ust. 1 w związku z art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….………………..…
urodzony(-na) …………………………….. w …………………………………………………………..……….….
imię ojca ………………………………………..….…. imię matki ……………………………………………….
obywatelstwo …………………………...………………………………………………………………….…….….
zgłosił(a) w dniu …………………………………….. utratę/uszkodzenie∗ :
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU ∗∗
KARTY STAŁEGO POBYTU ∗∗

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia wydania zaświadczenia.

∗
∗∗

Niepotrzebne skreślić.
Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO
POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE O ZWROCIE
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU
Na podstawie art. 61 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………….…….………
urodzony(-na) …………………………….. w ………………………………………………………………..……….
imię ojca ……………………………………………...…. imię matki ……………………………….………….….
obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………….
zwrócił(a) w dniu ……………………………………..:
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)
KARTĘ STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 8
WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O ZATRZYMANIU DOKUMENTU
Na podstawie art. 61b pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że podczas:
kontroli granicznej w dniu …………………………………………………………………………....……
kontroli legalności pobytu w dniu …………………………………………………………………….……
został(a) zatrzymany(-na):
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

KARTA STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

wydany przez ……………………………………………………….. w dniu ……………………………………..……..
(nazwa organu wydającego)

Panu/Pani ……………………………………………………………………….………………………………….……...
urodzonemu(-ej) ……………………………….. ………………………………………………………………………..
imię ojca …………………………………………….…. imię matki ……………………………….………….………..
obywatelstwo …………………………………………..………………………………………………………..………...
mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 9
WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik nr 10
WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywateli UE oraz członków ich rodzin stanowi wykonanie delegacji ustawowej
zawartej w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 i …), zwanej
dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra
właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo
karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodzin niebędących
obywatelami UE w celu umieszczenia ich w karcie stałego pobytu,
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− sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu
− sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom UE oraz
członkom ich rodzin jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów
dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1916).
Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE dostosowuje przepisy polskiego
prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca
2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów
pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do
swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej
„rozporządzeniem Rady (UE) 2019/1157”. Wskazane wyżej rozporządzenie wprowadza
jednolity format dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, którzy
korzystają ze swobody przemieszczania się. Zakresem niniejszego rozporządzenia zostały
objęte nie tylko dowody osobiste wydawane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
swoim obywatelom, ale także zaświadczenia o rejestracji wydawane zgodnie z art. 8 dyrektywy
2004/38/WE, dokumenty poświadczające pobyt stały wydawanych zgodnie z art. 19 dyrektywy
2004/38/WE oraz karty pobytowe i karty stałego pobytu wydawane członkom rodziny
obywateli Unii Europejskiej na mocy ww. dyrektywy. Przepis art. 6 rozporządzenia Rady (UE)
2019/1157 określa minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się na
zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE oraz dokumencie potwierdzającym
prawo stałego pobytu. Ww. rozporządzanie nie wskazuje jednakże w jakim formacie powinny
być wydawane opisane wyżej dokumenty. Projektodawca zdecydował się na wprowadzenie
regulacji prawnych, przewidujących wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu tak jak w obecnym stanie prawnym w formacie zbliżonym do karty pobytu.
Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 wynika, iż karty pobytowe oraz
karty stałego pobytu członkom rodziny obywatela Unii Europejskiej są wydawane zgodnie z
formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.
Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Rady (WE)
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nr 1030/2002”. Przepis art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż dokumenty powinny nosić
nazwę „Karta pobytowa” lub „Karta stałego pobytu” oraz zawierać adnotację „członek rodziny
obywatela UE, art. 10 dyrektywy 2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20
dyrektywy 2004/38/WE”. Z uwagi na powyższe zmianie uległy nazwy wydawanych członkom
rodziny obywateli UE dokumentów: „karta pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta
pobytowa” i „karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta stałego pobytu”.
Ponadto projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uregulowań pozwalających na
zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu stosownych adnotacji oraz
obrazu linii papilarnych. Przepisy regulujące pobieranie oraz zamieszczanie odcisków linii
papilarnych w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu są wzorowane na
rozwiązaniach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
zwanej dalej „ustawą o cudzoziemcach”, dotyczących wydawania kart pobytu, które również
są wydawane w formacie przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002. Z uwagi
na powyższe projekt rozporządzenia przewiduje wprowadzenie uregulowań dotyczących
między innymi sposobu pobierania odcisków linii papilarnych.
W projekcie rozporządzenia, w załączniku nr 1, został określony wzór formularza
wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, który uwzględnia
wszystkie dane osobowe oraz informacje niezbędne do wydania ww. dokumentu.
W załączniku 2 określono wzór formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu,
który będzie zawierał informacje o pobraniu odcisków linii papilarnych od członka rodziny
niebędącego obywatelem UE. Natomiast załącznik nr 3 będzie określał wzór formularza
wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu.
Załącznik nr 4 będzie określał wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty
stałego pobytu. Powyższe wzory formularzy będą uwzględniały dane osobowe niezbędne do
wydania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, karty stałego pobytu, wymiany
lub wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty
stałego pobytu.
Wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu został określony w załącznik nr 5 do
rozporządzenia. Załączniki nr 6 i 7 określają odpowiednio: wzór zaświadczenia o utracie lub
uszkodzeniu o dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu
oraz wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo
karty stałego pobytu. Natomiast załącznik nr 8 określa wzór zaświadczenia potwierdzającego
zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu.
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Wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz wzór karty stałego pobytu
określają załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia.
W § 3 projektowanego rozporządzenia określono liczbę fotografii i wymogi dotyczące
fotografii dołączanych do wniosków składanych przez obywateli UE i członków ich rodzin.
Określając szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii wzorowano się na
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Uregulowania te
są również zgodnie z wymogami określonymi w art. 4b rozporządzenia nr 1030/2002, które
stanowią, iż specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów biometrycznych
ustala się w trybie określonym w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz zgodnie z normami
ICAO i wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez państwa
członkowskie swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia
13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w
paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz. Urz. L 385
z 29.12.2004, s. 1). Wymogi dotyczące fotografii są także zgodne z Decyzją wykonawczą
Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą specyfikację techniczną
jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich i uchylająca
decyzję C(2002)3069, określono specyfikacje techniczne dla dokumentów pobytowych
wydawanych obywatelom państw trzecich.
Przepis § 4 projektowanego rozporządzenia określa sposób pobierania odcisków linii

papilarnych od członków rodzin niebędących obywatelami UE w celu zamieszczenia ich w
karcie stałego pobytu. Zaproponowane rozwiązania są wzorowane na rozwiązaniach
dotyczących cudzoziemców, określonych między innymi w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 779). Wskazano, że odciski
linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków
linii papilarnych oraz określono, z których palców należy pobierać odciski. Uwzględniono
sytuację, gdy odciski linii papilarnych palców wskazujących są nieczytelne, brak jest któregoś
palca wskazującego, brak jest jednej z dłoni oraz gdy brak jest palców odpowiadających sobie
w obu dłoniach. Projektowane w tym zakresie w rozporządzeniu regulacje wynikają z
konieczności wprowadzenia w karcie stałego pobytu także drugiej cechy danych
biometrycznych w postaci odcisków linii papilarnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE)
2019/1157 przywołującą rozporządzenie nr 1030/2002. Jak wynika z rozporządzenia nr
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1030/2002, państwa członkowskie pobierają od obywateli państw trzecich identyfikator
biometryczny w postaci odcisków linii papilarnych oraz zamieszczają go na nośniku pamięci
zamieszczonym w dokumencie pobytowym. Zgodnie z rozporządzeniem nr 1030/2002
specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów biometrycznych, tak jak już
wcześniej wskazano w przypadku fotografii, są zgodne z normami ICAO i wymogami
technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez państwa członkowskie swoim
obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w
sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i
dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie. Wymogi dotyczące sposobu
pobierania odcisków linii papilarnych są także zgodne z Decyzją wykonawczą Komisji
C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą specyfikację techniczną jednolitego wzoru
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069,
określono specyfikacje techniczne dla dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom
państw trzecich.
W § 5 projektowanego rozporządzenia określono sposób utrwalania danych
umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu oraz karcie stałego
pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania ww. dokumentów. Podobnie jak przepisy
dotyczące pobierania odcisków linii papilarnych rozwiązania są wzorowane na uregulowaniach
dotyczących cudzoziemców. Dane te wojewoda utrwala w wersji elektronicznej i przekazuje je
do spersonalizowania dokumentu potwierdzającym prawo stałego pobytu oraz karty stałego
pobytu w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego.
Przepisy § 6 i § 7 określają sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającym
prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu. Projektowane przepisy są wzorowane na
rozwiązaniach dotyczących unieważniania dokumentów wydawanych cudzoziemcom, które są
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w
sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. z 2014 r. poz. 589). Zgodnie z § 6
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu oraz kartę stałego pobytu anuluje się poprzez
wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c ustawy,
informacji o dacie i przyczynie anulowania. Dodatkowo, jak stanowi § 7, jeżeli ww. dokumenty
są dostępne pracownikowi organu, który je anuluje, nacina się je w połowie dłuższego boku na
odcinku nie krótszym niż 3 cm. Po dokonaniu tych czynności dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu oraz karty stałego pobytu może być zwrócone ich posiadaczom lub członkowi
najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą taką
wolę.
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Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 2 sierpnia
2021 r. Powyższe pozwoli na dostosowanie systemu teleinformatycznego Urzędu do Spraw
Cudzoziemców do nowego sposobu personalizacji karty pobytowej, a także na przygotowanie
się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym formacie,
tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem. Powyższa data jest zbieżna datą rozpoczęcia
stosowania rozporządzania Rady (UE) 2019/1157.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017
r. poz. 248).
Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli UE oraz członków ich rodzin stanowi wykonanie delegacji
ustawowej zawartej w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293 i …), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do
spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego
pobytu,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego
pobytu,
− wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego
pobytu,
− wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodzin niebędących obywatelami UE w celu umieszczenia ich
w karcie stałego pobytu,
− sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu
i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu
− sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom UE oraz członkom ich rodzin jest aktualnie uregulowana
w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów
dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1916).
Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE dostosowuje przepisy polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych
obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do
swobodnego przemieszczania się (Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 67), zwanego dalej „rozporządzeniem Rady (UE)
2019/1157”.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Projekt rozporządzenia uwzględnia także postanowienia rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157, które wprowadza jednolity format
dokumentów wydawanych obywatelom UE oraz członkom ich rodzin, którzy korzystają ze swobody przemieszczania się. Zakresem
niniejszego rozporządzenia zostały objęte nie tylko dowody osobiste wydawane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej
swoim obywatelom, ale także zaświadczenia o rejestracji wydawane zgodnie z art. 8 dyrektywy 2004/38/WE, dokumenty
poświadczające pobyt stały wydawanych zgodnie z art. 19 dyrektywy 2004/38/WE oraz karty pobytowe i karty stałego pobytu
wydawane członkom rodziny obywateli Unii Europejskiej na mocy ww. dyrektywy. Przepis art. 6 rozporządzenia Rady (UE)
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2019/1157 określa minimalny zakres informacji, które powinny znajdować się na zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE oraz dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu. Ww. rozporządzanie nie wskazuje jednakże w jakim
formacie powinny być wydawane opisane wyżej dokumenty. Projektodawca zdecydował się na wprowadzenie regulacji prawnych,
przewidujących wydawanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu tak jak w obecnym stanie prawnym w formacie
zbliżonym do karty pobytu.
Z art. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157 wynika, iż karty pobytowe oraz karty stałego pobytu są wydawane zgodnie z
formatem określonym w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity wzór
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej
„rozporządzeniem Rady (WE) nr 1030/2002”. Przepis art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia stanowi, iż dokumenty powinny nosić
nazwę „Karta pobytowa” lub „Karta stałego pobytu” oraz zawierać adnotację „członek rodziny obywatela UE, art. 10 dyrektywy
2004/38/WE” lub „członek rodziny obywatela UE, art. 20 dyrektywy 2004/38/WE”. Z uwagi na powyższe zmianie uległy nazwy
wydawanych członkom rodziny obywateli UE dokumentów: „karta pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta pobytowa” i
„karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE” na „karta stałego pobytu”.
W § 3 ww. rozporządzenia określono liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków składanych przez
obywateli UE i członków ich rodzin.
Przepis § 4 określa sposób pobierania odcisków linii papilarnych od członków rodziny niebędących obywatelami UE w celu
zamieszczenia ich w karcie stałego pobytu. Powyższe jest rezultatem tego, że projekt ustawy przewiduje wprowadzenie uregulowań
pozwalających na zamieszczanie w kartach pobytowych oraz kartach stałego pobytu stosownych adnotacji oraz obrazu linii
papilarnych. Przepisy regulujące pobieranie oraz zamieszczanie odcisków linii papilarnych w kartach pobytowych oraz kartach
stałego pobytu są wzorowane na rozwiązaniach ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35)
dotyczących wydawania kart pobytu, które również są wydawane w formacie przewidzianym w rozporządzeniu Rady (WE) nr
1030/2002.
W § 5 projektu rozporządzenia określono sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub
karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
Z kolei § 6 i § 7 regulują sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającym prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami, bowiem wszystkie kraje UE są obowiązane respektować stosować przepisy rozporządzenia Rady (UE) 2019/1157.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
obywatele UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

Wielkość
około 9700 osób rocznie

Źródło danych
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców wskazują,
iż rocznie z wnioskami o
zarejestrowanie pobytu
występuje około 9000 obywateli
UE. Liczba składanych
wniosków o zarejestrowanie
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco:
w 2013 r. – 8892, w 2014 r. –
8617, w 2015 r. – 9041, w 2016
r. – 9274, w 2017 r. – 9314, w
2018 r. – 7179, w 2019 r. – 8039
wniosków.
Zgodnie z danymi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców rocznie z
wnioskiem o wydanie
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu obywatela
UE występuje około 700
obywateli UE. Liczba składanych
wniosków o wydanie dokumentu
potwierdzającego prawo stałego
pobytu kształtowała się
dotychczas następująco: 2013 r. –
703, 2014 r. – 680, 2015 r. - 609,
2017 r. – 670, 2018 r. – 724,
2019 r. - 851 wniosków.

Oddziaływanie
Zmiana uregulowań dotyczących
zasad wydawania dokumentów
potwierdzających prawo stałego
pobytu obywatela UE.
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członkowie rodziny
obywateli UE
zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

około 350 osób rocznie

wojewodowie

16 wojewodów

Szef Urzędu do
Cudzoziemców

Spraw

1 organ

Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2014:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 162 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 15 osób.
Dane za rok 2015:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 190 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 8 osób.
W roku 2016:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 235 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 10 osób.
W roku 2017:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 232 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 9 osób.
W roku 2018:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 334 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 19 osób.
W roku 2019:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób
Trudno obecnie oszacować jak
wielu członków rodziny
obywateli polskich
powracających po skorzystaniu
ze swobody przepływu osób w
innym państwie członkowskim
będzie chciało skorzystać z
przewidzianych w ustawie
rozwiązań.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r.
poz. 35, z późn. zm)

Zmiana zasad wydawania karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu.
Wydawanie kart pobytowych
oraz kart stałego pobytu
zawierających obraz linii
papilarnych.

Wydawanie dokumentów dla
obywateli UE i członków ich
rodzin

Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
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tego terytorium obywateli UE
oraz członków ich rodzin

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy zostanie
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
16) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
17) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
18) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
19) Caritas Polska;
20) Fundacji Panoptykon;
21) Fundacji Ocalenie;
22) Fundacji Multiocalenie;
23) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
24) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
25) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
26) Polskiej Organizacji Turystycznej;
27) Polskiej Izbie Turystyki;
28) Brytyjsko Polska Izbie Handlowej;
29) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
32) Forum Związków Zawodowych;
33) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
34) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Fundacji Republikańskiej;
36) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z …… r.)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,61

0, 56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

10,18

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

0,20

0,56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

5,77

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

- 0,57

- 0,59

- 0,60

- 0,62

- 0,63

- 0,65

- 0,67

- 0,68

- 10, 18

Wydatki ogółem
budżet państwa
modyfikacja Systemu Pobyt
budżet państwa
koszty dostosowania systemu
Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA
budżet państwa
koszty wyprodukowania 100 000
sztuk blankietów zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE, zaświadczeń o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu
budżet państwa – niezbędne
zmiany w systemie
teleinformatycznym
obsługującym krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazu
w sprawach cudzoziemców w
celu wydawania ww. zaświadczeń

-4,53

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
budżet państwa

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

- 0,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA.
Powyższe koszty nie będą wymagały zwiększenia limitów wydatków w ww. części budżetu
państwa.
Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Skutki finansowe oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”. Podstawą szacunku były informacje
przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Kwotę wydatków dla budżetu państwa w kolejnych latach obliczono w oparciu o wskaźnik CPI –
dynamika średnioroczna.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą:
- wprowadzenia w karcie pobytowej i karcie stałego pobytu drugiej cechy biometrycznej, tj. odcisków
linii papilarnych,
- zmiany sposobu personalizacji zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w związku ze
zmianą formy tego dokumentu, który będzie wydawany jako zabezpieczony dokument ze zdjęciem.
Wprowadzenie opisanych wyżej zmian w ustawie o wjeździe obywateli UE, będzie wymagało
dokonania zmian systemów teleinformatycznych zarówno po stronie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, jak i Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
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Koszty niezbędnej modyfikacji systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wyniosą ok. 1 000 000 zł brutto.
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oszacowało koszty dostosowania swojego systemu
teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji na ok. 3 100 000 zł brutto.
Wskazane zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.
Zakładając, że zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, dokumenty potwierdzające prawo
stałego pobytu, karty pobytowe oraz karty stałego pobytu będą wydawane na blankiecie
ujednoliconym, w nakładzie do 10.000 sztuk rocznie, to szacunkowy koszt jednostkowy blankietu
wynosi 35,43zł brutto za sztukę, do kosztów blankietu należy doliczyć koszty jego personalizacji w
wysokości 20,90 zł brutto za sztukę. Całkowity koszt wydania ww. dokumentów na nowym
blankiecie wynosi 56,33 zł brutto. Przy założeniu, że nakład będzie wynosić 10 000 sztuk rocznie
koszt wydania ww. dokumentów wyniesie 563 300 zł brutto.
Wyżej wymienione koszty po stronie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Urzędu do
Spraw Cudzoziemców są wspólne dla projektu niniejszego rozporządzenia oraz projektu ustawy o
zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE regulujących kwestie wydawania dokumentów obywatelom
UE, obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

-

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców ani na sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
nie dotyczy
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Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 2 sierpnia 2021 r. Powyższe pozwoli na
dostosowanie systemu teleinformatycznego Urzędu do Spraw Cudzoziemców do nowego sposobu personalizacji karty
pobytowej, a także na przygotowanie się do wydawania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE w nowym
formacie, tj. dokumentu zabezpieczonego ze zdjęciem. Powyższa data jest zbieżna z datą rozpoczęcia stosowania
rozporządzania Rady (UE) 2019/1157.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli
UE, w związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
Na podstawie art. 65h ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020
r. poz. 2023 i …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzory formularzy wniosków o:
a)

zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej, zwanego dalej „obywatelem Zjednoczonego Królestwa”,

2)

b)

wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,

c)

wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,

d)

wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej;

wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej;

3)

wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
lub karty pobytowej;

4)

wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej;

5)

wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej,

6)

wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu;

7)

wzór karty pobytowej;

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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8)

dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie
karty pobytowej;

9)

liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których
mowa w pkt 1;

10) sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa
oraz członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa;
11) sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub
karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej;
12) sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
§ 2. 1. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku
nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2
do rozporządzenia.
3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3
do rozporządzenia.
4. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4
do rozporządzenia.
5. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do
rozporządzenia.
6. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do
rozporządzenia.
7. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do
rozporządzenia.
8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do
rozporządzenia.
9. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do
rozporządzenia
10. Wzór karty pobytowej, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku nr 10
do rozporządzenia.
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§ 3. Do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub
wydanie karty pobytowej członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa dołącza się, w
przypadku, o którym mowa w:
1)

art. 16 pkt 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin, zwanej dalej „ustawą”:
a)

pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu upoważnionego do powierzenia
obywatelowi Zjednoczonego Królestwa wykonywania pracy o zamiarze powierzenia
mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy, lub

b)

pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód
potwierdzający, że obywatel Zjednoczonego Królestwa jest osobą pracującą na
własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2)

art. 16 pkt 2 ustawy:
a)

dokument potwierdzający:
-

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

-

posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

-

uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

b) dowód potwierdzający posiadanie wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej;
3)

art. 16 pkt 3 ustawy:
a)

zaświadczenie państwowej lub niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia
lub skierowanie na szkolenie zawodowe,

b)

dokument potwierdzający:
-

objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym, lub

-

posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, lub

-

uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

c)

pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie;
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4)

art. 16 pkt 4 ustawy – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem
polskim;

5)

art. 18 ustawy – zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego
Królestwa, wydane obywatelowi Zjednoczonego Królestwa, z którym członek rodziny
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto:
a)

małżonek – dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa,

b)

zstępni – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
potwierdzający wiek lub poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka,

c)

wstępni – dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
poświadczający pozostawanie na utrzymaniu obywatela Zjednoczonego Królestwa
lub jego małżonka.

2. Dowodami potwierdzającymi posiadanie wystarczających środków finansowych do
utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej,
mogą być w szczególności:
1)

zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który
wystawił kartę kredytową;

3)

zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4)

dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;

5)

zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
2. Zaświadczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, wystawia się nie wcześniej niż na

miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
§ 4. 1. Do wniosku o:
1)

zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej dołącza się pięć aktualnych
fotografii osoby, której wniosek dotyczy;

2)

wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub wymianę lub
wydanie nowej karty pobytowej dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której
wniosek dotyczy.
2. Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące

wymagania:
1)

są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
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2)

mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3)

zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)

przedstawiają twarz obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii;

5)

przedstawiają wyraźnie oczy obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa, a zwłaszcza źrenice, linia oczu obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa
powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6)

przedstawiają obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na
wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i
zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,

fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, może przedstawiać tę osobę
w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z
zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy.
Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§ 5. 1. Od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa składającego wniosek o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty
pobytowej lub wniosek o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej pobiera się odciski linii papilarnych
palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania
odcisków linii papilarnych.
2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest
jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych,
serdecznych albo pary kciuków.
3. W przypadku gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie
w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W
przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca,
odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.
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4. W przypadku gdy pobranie od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.
§ 6. 1. Dane, które są umieszczane w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie
pobytowej, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2. W przypadku gdy pobranie od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa odcisków linii papilarnych było fizycznie
niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku
możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.
3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej następuje za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego.
§ 7. Zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub kartę pobytową anuluje się poprzez
wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. c ustawy,
informacji o dacie i przyczynie anulowania.
§ 8. 1. Anulowane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub karta pobytowa, jeśli są
dostępne dla pracownika organu, który anuluje te dokumenty, oznacza się przez ich nacięcie w
połowie jego dłuższego boku na odcinku nie krótszym niż 3 cm.
2. Po oznaczeniu anulowane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub karta pobytowa
są zwracane ich posiadaczom lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon
posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą wolę zachowania unieważnionych
dokumentów.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia .................................... (poz. ...)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
Strona 1 z 8
....................................................................................
...........................................................................
(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving (the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK
O ZAREJESTROWANIE POBYTU OBYWATELA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
APPLICATION FOR REGISTERING THE RESIDENCE
A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
DEMANDE D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR
UN CITOYEN DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

do / to / à .............................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:

* Patrz: POUCZENIE – str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour

7. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of
birth (name of the country) / Pays de naissance
(appellation du pays):
9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT
PODRÓŻY
LUB
INNY
DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ
I OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CONFIRMING
THE IDENTITY AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT
JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
2. Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Délivré par:
5. Liczba wpisanych osób / Number of entered persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS
OF THE PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE
DU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number/ Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8/ voir: INSTRUCTION - page 8.
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D.

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

E.

I.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

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

Pobyt związany z / Residence related with / Séjour lié:
(zaznaczyć znakiem “X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

wykonywaniem pracy lub innej działalności zarobkowej / job or other profit-making activity / au travail professionnel ou autre activité à but lucratif
odbywaniem studiów lub szkolenia zawodowego / studies or vocational training / à des études ou à une formation professionnelle
pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim / being married to a Polish citizen / au mariage avec un ressortissant polonais
pracą jako pracownik przygraniczny, o którym mowa w art. 9 lit. b Umowy o Wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej / work as a frontier worker referred to in art. 9 lit. b Agreement on the Withdrawal
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the European Atomic Energy Community / travailler comme travailleur
frontalier visé à l'art. 9 lit. b Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union européenne et de la Communauté européenne
de l'énergie atomique

innymi okolicznościami / other circumstances / autres circonstances:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

II.

Poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2020 r. (okresy i cele pobytu) / Previous stays
on the territory of the Republic of Poland until 31 December 2020 (periods and purposes of stay) / Séjours précédents sur le
territoire de la République de Pologne jusqu'au 31 décembre 2020 (périodes et objectifs du séjour)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8/ voir: INSTRUCTION - page 8.
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III.

Członkowie rodziny przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będący na utrzymaniu wnioskodawcy* / Family
members staying in the territory of the Republic of Poland, maintained by the applicant / Membres de famille demeurant sur
le territoire de la République de Pologne, à la pension du demandeur:
Imię i nazwisko / Name and surname /

Płeć /

Data urodzenia / Date of birth

Stopień pokrewieństwa /

Obywatelstwo /

Miejsce zamieszkania /

Prénom et nom

Sex / Sexe*

Date de naissance

Degree of kin / Degré de
parenté

Citizenship / Nationalité

Place of domicile /
Domicile

1.
2.
3.
4.
5.
6.

*

Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8/ voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1...................................................................................................................................................................................................
2...................................................................................................................................................................................................
3...................................................................................................................................................................................................
4...................................................................................................................................................................................................
5...................................................................................................................................................................................................
6...................................................................................................................................................................................................
7...................................................................................................................................................................................................
8...................................................................................................................................................................................................
9...................................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the
application are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

*

Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości
pobrania odcisków palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a certificate of registering the residence (tick as appropriate), or the
reason of impossibility of taking fingerprints / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur le certificat d'enregistrement
du séjour (cochez la case), ou 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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function
and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui
instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la
décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the
decision / Décision délivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et
signature du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Data zarejestrowania pobytu / Residence
registration date / Date d'enregistrement du séjour:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu / Issued certificate of registering the residence citizen / Certificat
d'enregistrement du séjour délivré:
Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:
Data wydania / Date of issue / Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu / Date and signature of the person
receiving the certificate of registering the residence / Date et signature du destinataire du certificat
d'enregistrement le séjour

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÈCIMEN DE SIGNATURE*

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

*

Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część E pkt II wypełnia wnioskodawca ubiegający się o zarejestrowanie pobytu w przypadku, o którym mowa
w art. 16 pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293).
Part E point II should be filled in by the applicant applying for the registration of the residence in the case referred to in
Article 16(2) or Article 16(3) of the Act of 14th July 2006 on citizens of the European Union Member States and members
of their families entering, staying in and leaving the territory of the Republic of Poland (Dz. U. 2019, item 293).
La partie E point II sont à remplir par le demandeur d'enregistrement du séjour dans le cas visé à l'article 16 point 2 ou 3
de la loi du 14 juillet 2006 relative à l'entrée sur le territoire de la République de Pologne, au séjour et à la sortie de ce
territoire des ressortissants des États membres de l'Union européenne et des membres de leurs familles (Dz. U. 2019
position 293).

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolna, wolny.
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(er), single.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscrire „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „situation de familie”,
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to
his/her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou
qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas
dépasser le cadre.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ CZŁONKOWI RODZINY
OBYWATELA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) / (place and date of submission of
the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK
O WYDANIE KARTY POBYTOWEJ CZŁONKOWI RODZINY OBYWATELA
ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
APPLICATION FOR THE ISSUE OF THE RÉSIDENCE CARD A FAMILY MEMBER
A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
DEMANDE DE DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR UN MEMBRE DE LA FAMILLE
UN CITOYEN DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

do / to............................................................................................................................................................
/à
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surnam e(Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:
3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

8. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
9. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of
birth (name of the country) / Pays de naissance
(appelation du pays):
10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
11. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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12. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE

1. Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Organ wydający / Issuing authority / Autiruté de
délivrance:
4. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

D.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU/ JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquat

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej związany z przebywaniem z posiadającym prawo pobytu obywatelem z obywatelem Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, lub dołączeniem do niego / stay in the territory of the Republic of Poland related with staying with or
joining a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland / le séjour sur le territoire de la République de Pologne est lié à un séjour
avec ressortissan du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, ou afin de la rejoinder
(wskazać imię / imiona, nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo oraz miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, z którą członek
rodziny przebywa lub do której dołącza) / (provide first name(s), surname, birth, date and citizenship, as well as the present place of stay in the territory of the Republic of Poland
of the person with whom the family member stays or whom he/she joins) / (indiquer prénom /prénoms, nom, date de naissance et nationalité ainsi que lieu de séjour actuel sur le
territoire de la République de Pologne de la personne avec laquelle le membre de la famille séjourne ou laquelle il rejoint)

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

inne okoliczności uzasadniające wniosek / other circumstances justifying the application / autres circonstances justifiant la demande:
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................

poprzednie pobyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia 31 grudnia 2020 r. (okresy i cele pobytu) / Previous stays on the territory of
the Republic of Poland until 31 December 2020 (periods and purposes of stay) / Séjours précédents sur le territoire de la République de Pologne
jusqu'au 31 décembre 2020 (périodes et objectifs du séjour)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. .......................................................................................................................................................................................................................................
11. ……................................................................................................................................................................................................................................
12. ……...............................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application are
true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.

Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

.............................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name,
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

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

.........................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit
la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name,
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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

...........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie pobytowej (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków
palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking 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

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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname,
function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire
qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la
décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the
decision / Décision delivrée le:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et
signature du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)
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Wydana karta pobytowa / Issued residence card / Carte de séjour délivrée:
Seria / Series /
Série:
Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

Numer / Number /
Numéro:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu ważności
/ Expiry date / Date de
validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance

Data i podpis osoby odbierającej kartę pobytową/ Date and signature of the person receiving the residence card of
a family member of the European Union citizen / Date et signature du destinataire de la carte de séjour d'un membre
de familie de ressortissant de l'Union européenne:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy) / (signature of the applicant) / (signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej,
jeżeli członek rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada
obywatelstwa ww. państwa.
The application concerns a family member of a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, if
the family member is not a citizen of the above-mentioned state the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
La demande concerne un membre de famille d'un ressortissant d'u Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord n ou
s'il n'a pas nationalité des États visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolna, wolny.
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(er), single.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscrire „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „situation de famille”,
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to
his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou
qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas
dépasser le cadre.

Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA
WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 6
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 6
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 6
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO
APPLICATION
FOR THE REPLACEMENT / ISSUE OF A NEW
DEMANDE
D'ÉCHANGE / DE DÉLIVRANCE
(niepotrzebne skreślić) /(delete as appropriate) / (rayer la mention inutile)

ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU
CERTIFICATE OF REGISTERING THE RESIDENCE
DU CERTIFICAT D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR

do / to /à ....................................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego jest składany wniosek) / (name of the authority the application is submitted)
/ (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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3. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

4. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day / jour

4. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
5. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
6. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY LUB INNY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY TOŻSAMOŚĆ I
OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CONFIRMING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
2. Seria / Series / Série:

Numer / Number /
Numéro:

3. Data wydania / Date of

/

issue / Date de délivrance:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:
5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS
OF THE PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE
DU SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

D.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence /séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU/ JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

I.

Przyczyna wymiany zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu / Reason for the replacement of the certificate of
registering / Raison de l'échange du certificat d'enregistrement du séjour:
zmiana danych w nim zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / destroying / destruction
zmiana wizerunku twarzy posiadacza zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego
w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza zaświadczenia / change of
appearance making difficult the determination of the identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification
de l’individu
utrata dotychczas posiadanego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu / loss of the certificate of registering the residence held
so far /perte possédée jusqu'à present du certificat d'enregistrement du séjour d'un ressortissant de l'Union Européenne

II.

Przyczyna wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu / Reason for the issue of a new certificate of
registering the residence / Raison de la délivrance du nouveau certificate d'enregistrement du séjour:
upływ terminu ważności posiadanego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu / expiry of the validity period of the certificate
of registering the residence held so far / expiration de la période de validité du certificat d'enregistrement du séjour précédant
konieczność uzyskania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu w miejsce zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE/ the need to obtain a new certificate of registration the residence in place of the certificate of registration the
residence of a European Union citizen/ la nécessité d'obtenir un nouveau certificat d'enregistrement du séjour à la place du
certificat d'enregistrement le séjourd'un ressortissant de l'Union Européenne:

III. Poprzednie zaświadenie o zarejestrowaniu pobytu / Former certificate of registering the residence / Certificat
d'enregistrement du séjour précédant:
Numer / Number / Numéro:
Data wydania / Date of issue /
Date de délivrance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

Organ wydający /
Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10. ............................................................................................................................................................................................
Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania
odcisków palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a certificate of registering the residence (tick as appropriate), or the reason of impossibility
of taking fingerprints / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur le certificat d'enregistrement du séjour (cochez la case), ou 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 /

Wydane zaświadczenie o zarejestrowaniu / A certificate of registering the residence has been issued / Certificat d'enregistrement
du séjour délivré:

Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of issue / Date de
délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité de délivrance:

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.

dzień / day
/ jour
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H. WZÓR PODPISU* / SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy) (signature of the applicant) / (signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 6 / see: INSTRUCTION - page 6 / voir: INSTRUCTION - page 6.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może
być pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część F wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority processing the application.
La partie F est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

6.

7.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety.
In part A in the „sex” field „M” should be entered for a male and „K” for women.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscire „M” pour un homme, „K” pour une femme.
Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due to his / her
disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans ou qui, en
raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 4
WZÓR FORMULARZA
WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ KARTY POBYTOWEJ
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8

Wniosek wypełnia się w języku polskim
fotografia / photo /
photographie

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

(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ
APPLICATION FOR REPLACEMENT / THE ISSUE OF THE NEW
DEMANDE D'ÉCHANGE/ DE DÉLIVRANCE DE LA NOUVELLE
(niepotrzebne skreślić) /(delete as appropriate) / (rayer la mention inutile)

KARTY POBYTOWEJ
RESIDENCE CARD
CARTE DE SÉJOUR

do / to............................................................................................................................................................
/à
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko(Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:
3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:

6. Data urodzenia / Date of birth / Date de
naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

7. Miejsce urodzenia / Place of birth / Lieu de
naissance:
8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of
birth (name of the country) / Pays de naissance
(appelation du pays):
9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si
attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE

1. Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

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

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Organ wydający / Issuing authority / Autiruté de
délivrance:
4. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF
THE PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
SÉJOUR SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

D.

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:
5. Kod pocztowy / Postal code /Code postal:

4. Numer mieszkania /
Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU/ JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquat

I.

Przyczyna wymiany karty pobytowej / Reason for replacement of the residence card / Raison de l'échange de la carte
de séjour
zmiana danych w niej zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / damage / endommagement
zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty pobytowej w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty / change of appearance making difficult the determination of the identity /
changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de l’individu

utrata dotychczas posiadanej karty pobytowej / loss of the residence card held so far /perte de la carte de séjour possédée jusqu'à
present

II.

Przyczyna wydania o wydanie nowej karty pobytowej/ Reason for the issue of the new residence card/ Raison de
délivrance de la nouvelle carte de séjour

upływ terminu ważności posiadanej karty pobytowej / expiry of the validity period of the residence card held so far / expiration de la période de validité
de la carte de séjour précédant

konieczność uzyskania nowej karty pobytowej w miejsce karty pobytu członka rodziny obywatela UE / the need to obtain a new a residence card
in place of a residence card of a family member of the European Union citizen / la nécessité d'obtenir nouvelle carte de séjour à la place de la carte
de séjour de membre de la famille d'un ressortissant de l'Union européenne:

III. Poprzednia karta pobytowa / Former residence card / La carte de séjour précédente:
Seria / Series /
Série:

Numer / Number /
Numéro:

/

Data wydania / Date of issue / Date de
délivrance:

rok / year / année

/

Data upływu ważności / Expiry date / Date de
validité:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité de
délivrance:

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1. ..............................................................................................................................................................................................................................
2. ..............................................................................................................................................................................................................................
3. ..............................................................................................................................................................................................................................
4. ..............................................................................................................................................................................................................................
5. ..............................................................................................................................................................................................................................
6. ..............................................................................................................................................................................................................................
7. ..............................................................................................................................................................................................................................
8. ..............................................................................................................................................................................................................................
9. ..............................................................................................................................................................................................................................
10. ............................................................................................................................................................................................................................
11. ............................................................................................................................................................................................................................
12. ............................................................................................................................................................................................................................

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

...........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority examining the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie pobytowej (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków
palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking 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

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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function
and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui
instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la
décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the decision
/ Décision delivrée le:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

/
dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:
Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et
signature du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

Strona 6 z 8
Wydana karta pobytowa / Issued residence card / Carte deséjour:
Seria / Series /
Série:
Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

Numer / Number /
Numéro:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day/
jour

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance

Data i podpis osoby odbierającej kartę pobytową / Date and signature of the person receiving the residence card /
Date et signature du destinataire de la carte de séjour:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day /jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / MODÈLE DE SIGNATURE*

(podpis wnioskodawcy) / (signature of the applicant) / (signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION

1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela, jeżeli członek rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej nie posiada obywatelstwa ww. państwa.
The application concerns a family member of a citizen of , if the family member is not a citizen of the above-mentioned
state the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
La demande concerne un membre de famille d'un ressortissant d'u Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
n ou s'il n'a pas nationalité des États visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

4.

5.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases demandées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.
Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec,
wolna, wolny.
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(er), single.
Dans la partie A, rubrique „sexe” - inscrire „M” pour un homme, „K” pour une femme; rubrique „situation de famille”,
utilisez une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu
swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H should be filled in by the literate applicant. The signature may not exceed the box.
La partie H est à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser l'encadrement.

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU OBYWATELA UNII
EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ
………………………………………….
Miejscowość i data /
Location and date /
Lieu et date /
Населенный пункт и дата

……………………………………………………
Oznaczenie organu, do którego składane jest zgłoszenie /
Name of the authority to which the application is filled /
Désignation de l'autorité à laquelle la demande est déposée /
Обозначение органа к которому складывается заявление

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA*/
NOTIFICATION OF LOSS OR DAMAGE OF* /
NOTIFICATION DE PERTE OU DE DÉGRADATION DE* /

ZAŚWIADCZENIA
O
ZAREJESTROWANIU
POBYTU
EUROPEJSKIEJ/CERTIFICATE
OF
REGISTERING
THE

OBYWATELA

RESIDENCE/CERTIFICAT

D'ENREGISTREMENT DU SÉJOUR

KARTY POBYTOWEJ/RÉSIDENCE CARD/CARTE DE SÉJOUR

1.

RODZAJ ZGŁOSZENIA* / TYPE OF NOTIFICATION* / TYPE DE NOTIFICATION*
UTRATA / LOSS / PERTE

USZKODZENIE / DAMAGE /
DÉGRADATION

2.

NAZWISKO / LAST NAME / NOM

3.

IMIĘ (IMIONA) / FIRST NAME(S) / PRÉNOM(S)

UNII

4.

NAZWISKO RODOWE / FAMILY NAME / NOM DE FAMILLE

5.

IMIĘ OJCA / FIRST NAME OF THE FATHER / PRÉNOM DU PÈRE

6.

IMIĘ MATKI / FIRST NAME OF THE MOTHER / PRÉNOM DE LA MÈRE

7.

MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE

8.

PAŃSTWO URODZENIA / COUNTRY OF BIRTH / PAYS DE NAISSANCE

9.

DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE

10. OBYWATELSTWO / CITIZENSHIP / CITOYENNETÉ

…………………………………………….
Własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego /
Legible handwritten signature of the applicant /
Signature manuscrite lisible du demandeur /

POUCZENIE / NOTICE / AVERTISSEMENT
Formularz należy wypełnić kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami, z zachowaniem zasady: 1 kratka – 1 litera,
a następnie własnoręcznie podpisać.
The form must be completed in blue or black colour, in block letters, in accordance with the principle: 1 square – 1 letter, and then duly signed.
Le formulaire doit être rempli à l’encre noire ou bleue et en caractères d’imprimerie, à l’intérieur des carrés (1 carré – 1 lettre), et ensuite signé
par lui-même.

* Właściwe zaznaczyć znakiem X / * The appropriate mark with X / * Cochez la case appropriée avec un X / * Нужное отметить знаком
X.

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU LUB KARTY POBYTOWEJ

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O UTRACIE LUB USZKODZENIU
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU LUB KARTY POBYTOWEJ
Na podstawie art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….…………………....…
urodzony(-na) …………………………….. w …………………………………………………………..……….……
imię ojca ………………………………………..….…. imię matki ……………………………………………………
obywatelstwo …………………………...………………………………………………………………….…….………
zgłosił(a) w dniu …………………………………….. utratę/uszkodzenie∗ :
ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU ∗∗
KARTY POBYTOWEJ ∗∗

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia wydania zaświadczenia.

∗
∗∗

Niepotrzebne skreślić.
Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE ZAŚWIADCZENIA O ZAREJESTROWANIU POBYTU
OBYWATELA UNII EUROPEJSKIEJ LUB KARTY POBYTOWEJ

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE O ZWROCIE
ZAŚWIADCZENIA
O ZAREJESTROWANIU POBYTU
LUB KARTY POBYTOWEJ
Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………….…….………
urodzony(-na) …………………………….. w ………………………………………………………………..……….
imię ojca ……………………………………………...…. imię matki ……………………………….………….….
obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………….
zwrócił(a) w dniu ……………………………………..:
ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)
KARTY POBYTOWEJ ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 8
WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE ZAŚWIADCZENIA
O ZAREJESTROWANIU POBYTU
LUB KARTY POBYTOWEJ

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O ZATRZYMANIU DOKUMENTU
Na podstawie art. 37c pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że podczas:
kontroli granicznej w dniu …………………………………………………………………………....………...
kontroli legalności pobytu w dniu …………………………………………………………………….……….
zostało(a) zatrzymane(-na):
ZAŚWIADCZENIE O ZAREJESTROWANIU POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)
KARTA POBYTOWA∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

wydany przez ……………………………………………………….. w dniu ……………………………………..…….
(nazwa organu wydającego)

Panu/Pani ……………………………………………………………………….………………………………….….….
urodzonemu(-ej) ……………………………….. ……………………………………………………………………….
imię ojca …………………………………………….…. imię matki ……………………………….………….……….
obywatelstwo …………………………………………..………………………………………………………..………..
mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 9
WZÓR ZAŚWIADCZENIA
O ZAREJESTROWANIU POBYTU
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik nr 10
WZÓR KARTY POBYTOWEJ
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich
rodzin, stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 65h ust. 1 ustawy z dnia 14
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z
2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe
obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „obywatelem Zjednoczonego
Królestwa”,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub
karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,
− wzór karty pobytowej,
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− dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty
pobytowej,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do ww. wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz
członków rodzin obywateli Zjednoczonego Królestwa,
− sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub
karcie pobytowej i przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom Zjednoczonego
Królestwa oraz członkom ich rodzin jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i
dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017r. poz. 1969).
Z uwagi na konieczność zapewnienia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową wystąpienia”,
w zakresie zasad wjazdu i pobytu obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych
osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po
okresie przejściowym, który zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. projektodawca
zdecydował na wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych w ustawie o wjeździe
obywateli UE, które mają na celu wykonanie przepisów ww. Umowy.
Projektodawca, na mocy 18 ust. 4 Umowy wystąpienia postanowił objąć obywateli
Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin i inne osoby, o których mowa w Umowie
wystąpienia, uregulowaniami ustawy o wjeździe obywateli UE, zamiast nadawać im nowy
status pobytowy.
Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadza również regulacje
prawne, które pozwalają na wprowadzenie nowych formatów dokumentów dla obywateli
Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin i innych osób, o których mowa w Umowie
wystąpienia zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. nr C(2020) 1114
w sprawie dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4
oraz art. 26 Umowy o wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej
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„Decyzją wykonawczą nr C(2020) 1114”. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej
decyzji w stosunku do dokumentów wydawanych beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje
się format określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz.
Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.).
W zaświadczeniach o zarejestrowaniu pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa, w
przeciwieństwie do tych samych dokumentów wydawanych obywatelom UE, będą
zamieszczane odciski linii papilarnych. Dodatkowo wyżej wymienione dokumenty, w miejscu
przeznaczonym na wskazanie „rodzaju zezwolenia”, będą miały wpisaną następującą
informację: „Art. 50 TUE”. Dodatkowo na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust.
1 Umowy” lub „art. 18 ust. 4 Umowy”.
Zgodnie z art. 2 Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 dokumenty dla pracowników
przygranicznych będących obywatelami Zjednoczonego Królestwa powinny być wydawane
zgodnie z wzorem przewidzianym dla zezwoleń na przekraczanie granicy w ramach małego
ruchu granicznego. Stąd też w polu „Rodzaj zezwolenia” powinna być wpisana informacja:
„Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”.
Odpowiednie przepisy prawne regulujące powyższe kwestie zostały wprowadzone do
ustawy zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE za pośrednictwem nowego rozdziału 4a
określającego szczególne zasady pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków
ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
W projekcie rozporządzenia, w załączniku nr 1, został określony wzór formularza
wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, który uwzględnia
wszystkie dane osobowe oraz informacje niezbędne do zarejestrowania pobytu ww. kategorii
osób. Formularz będzie także zawierał informacje o pobieraniu odcisków linii papilarnych od
obywateli Zjednoczonego Królestwa.
W załączniku 2 określono wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytowej
członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, natomiast załączniki nr 3 i nr 4
określają odpowiednio wzory formularzy wniosku o wymianę lub wydanie nowego
zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub nowej karty pobytowej. Powyższe wzory
formularzy również będą uwzględniały dane osobowe niezbędne do zarejestrowania pobytu,
wydania karty pobytowej, wymiany lub wydania nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub nowej karty pobytowej. Kolejne załączniki określają odpowiednio wzory:
formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej, zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
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lub karty pobytowej, zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub
karty

pobytowej,

zaświadczenia

potwierdzającego

zatrzymanie

zaświadczenia

o

zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej, oraz zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu i
karty pobytowej.
W § 3 projektowanego rozporządzenia określono katalog dokumentów, które powinien
dołączyć obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek jego rodziny do wniosku o
zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub wydanie karty pobytowej
członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa. W sytuacji, kiedy obywatel
Zjednoczonego Królestwa wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę do wniosku
o zarejestrowanie jest obowiązany dołączyć pisemne oświadczenie pracodawcy lub podmiotu
upoważnionego do powierzenia obywatelowi Zjednoczonego Królestwa wykonywania pracy o
zamiarze powierzenia mu wykonywania pracy lub zaświadczenie o wykonywaniu pracy. W
przypadku osoby pracującej na własny rachunek dołącza ona do wniosku o zarejestrowanie
pobytu pisemne oświadczenie dotyczące wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo
Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub inny dowód potwierdzający,
że obywatel Zjednoczonego Królestwa jest osobą pracującą na własny rachunek na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. W sytuacji obywatela Zjednoczonego Królestwa, który posiada
wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny w Polsce oraz
ubezpieczenie zdrowotne do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający objęcie
ubezpieczeniem zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub
uprawnienie do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o
koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz dowód potwierdzający posiadanie
wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej. W przypadku osób studiujących w Polsce do
wniosku o zarejestrowanie pobytu należy dołączyć zaświadczenie państwowej lub
niepaństwowej szkoły wyższej o przyjęciu na studia lub skierowanie na szkolenie zawodowe.
Dodatkowo

należy

przedstawić

dokument

potwierdzający

objęcie

ubezpieczeniem

zdrowotnym lub posiadanie prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego lub uprawnienia do
korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego oraz pisemne oświadczenie o posiadaniu wystarczających
środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić
obciążenia dla pomocy społecznej, lub dowód potwierdzający ich posiadanie. Obywatel
Zjednoczonego Królestwa będący małżonkiem obywatela Polski do wniosku o zarejestrowanie
pobytu dołącza dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa z obywatelem polskim.
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Zgodnie z projektowanym § 3 pkt 5 członkowie rodziny obywateli Zjednoczonego Królestwa
składając wniosek o wydanie karty pobytowej jest obowiązany przedstawić zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, wydane obywatelowi
Zjednoczonego Królestwa, z którym członek rodziny przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. Dodatkowo małżonek obywatela Zjednoczonego Królestwa do ww. wniosku dołącza
dokument potwierdzający zawarcie małżeństwa. Zstępny obywatela Zjednoczonego Królestwa
do wniosku dołącza dokument potwierdzający istnienie więzi rodzinnych oraz dokument
potwierdzający wiek

lub poświadczający pozostawanie

na

utrzymaniu

obywatela

Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka. Natomiast wstępny obywatela Zjednoczonego
do wniosku o wydanie karty pobytowej jest obowiązany dołączyć dokument potwierdzający
istnienie więzi rodzinnych oraz dokument poświadczający pozostawanie na utrzymaniu
obywatela Zjednoczonego Królestwa lub jego małżonka.
Ponadto zgodnie z projektem rozporządzenia dowodami potwierdzającymi posiadanie
wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej, mogą być w szczególności:
1) zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który wystawił
kartę kredytową;
2) zaświadczenie o posiadaniu środków pieniężnych w banku lub spółdzielczej kasie
oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) dokument potwierdzający przyznanie stypendium krajowego lub zagranicznego;
4) zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków.
Opisane wyżej zaświadczenia powinny być wystawione nie wcześniej niż na miesiąc
przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie pobytu.
W § 4 projektowanego rozporządzenia określono liczbę fotografii i wymogi dotyczące
fotografii dołączanych do wniosków składanych przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i
członków ich rodzin. Określając szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii
wzorowano się na regulacjach rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Uregulowania są również zgodnie z wymogami określonymi w art. 4b rozporządzenia nr
1030/2002, które stanowią, iż specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów
biometrycznych ustala się w trybie określonym w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz zgodnie
z normami ICAO i wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez
państwa członkowskie swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
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2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa
członkowskie (Dz. Urz. L 385 z 29.12.2004, s. 1). Wymogi dotyczące fotografii są także zgodne
z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą
specyfikację techniczną jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069, określono specyfikacje techniczne dla dokumentów
pobytowych wydawanych obywatelom państw trzecich.
Przepis § 5 projektowanego rozporządzenia określa sposób pobierania odcisków linii
papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa w celu zamieszczenia ich w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu
oraz karcie pobytowej. Zaproponowane rozwiązania są wzorowane na rozwiązaniach
dotyczących cudzoziemców, określonych między innymi w rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku o udzielenie
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 779). Wskazano, że odciski
linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków
linii papilarnych oraz określono, z których palców należy pobierać odciski. Uwzględniono
sytuację, gdy odciski linii papilarnych palców wskazujących są nieczytelne, brak jest któregoś
palca wskazującego, brak jest jednej z dłoni oraz gdy brak jest palców odpowiadających sobie
w obu dłoniach. Projektowane w tym zakresie w rozporządzeniu regulacje wynikają z
konieczności wprowadzenia w dokumentach wydawanych obywatelom Zjednoczonego
Królestwa oraz członkom ich rodzin także drugiej cechy danych biometrycznych w postaci
odcisków linii papilarnych zgodnie z Decyzją wykonawczą nr C(2020) 1114 przywołującą
rozporządzenie nr 1030/2002. Jak wynika z rozporządzenia, państwa członkowskie pobierają
od obywateli państw trzecich identyfikator biometryczny w postaci odcisków linii papilarnych
oraz zamieszczają go na nośniku pamięci zamieszczonym w dokumencie pobytowym. Zgodnie
z

rozporządzeniem

nr

1030/2002

specyfikacje

techniczne

dotyczące

pobierania

identyfikatorów biometrycznych, tak jak już wcześniej wskazano w przypadku fotografii, są
zgodne z normami ICAO i wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych
przez państwa członkowskie swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa
członkowskie. Wymogi dotyczące sposobu pobierania odcisków linii papilarnych są także
zgodne z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą
specyfikację techniczną jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw
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trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069, określono specyfikacje techniczne dla dokumentów
pobytowych wydawanych obywatelom państw trzecich.
W § 6 projektowanego rozporządzenia określono sposób utrwalania danych
umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej i
przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty
pobytowej. Podobnie jak przepisy dotyczące pobierania odcisków linii papilarnych rozwiązania
są wzorowane na uregulowaniach dotyczących cudzoziemców. Dane te wojewoda utrwala w
wersji elektronicznej i przekazuje je do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu lub karty pobytowej w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu
elektronicznego.
W przepisach § 7 i § 8 określono sposób i tryb anulowania

zaświadczenia o

zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej. Projektowane przepisy są wzorowane na
rozwiązaniach dotyczących unieważniania dokumentów wydawanych cudzoziemcom, które są
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w
sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. z 2014 r. poz. 589). Zgodnie z § 7
zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu lub kartę pobytową anuluje się poprzez wprowadzenie
do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 1 lit. e oraz pkt 2 lit. c ustawy, informacji o dacie i
przyczynie anulowania. Dodatkowo, jak stanowi § 8 ust. 1, jeżeli ww. dokumenty są dostępne
pracownikowi organu, który je anuluje, nacina się je w połowie dłuższego boku na odcinku nie
krótszym niż 3 cm. Po dokonaniu tych czynności, zgodnie z § 8 ust. 2, zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu lub karta pobytowa może być zwrócone ich posiadaczom lub członkowi
najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą taką
wolę.
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 1 stycznia
2021 r.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
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Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
internetowej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny
zgodnie z § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów
art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
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Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
wniosków i dokumentów dotyczących prawa pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Data sporządzenia
06.11.2020 r.
Źródło:
Delegacja zawarta w art. 65h ust. 1 ustawy z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków
ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z
2020 r. poz. …)
Nr w wykazie prac ………………….

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Boguszyński – Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
tel. +48 22 60 115 20 | fax +48 22 60 149 14
sekretariat.daipm@mswia.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów w sprawach prawa
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
członków ich rodzin, stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 65h ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy
o wjeździe obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania rozporządzenia
określającego:
− wzór formularza wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, zwanego dalej „obywatelem Zjednoczonego Królestwa”,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty pobytowej członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty pobytowej,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o zwrocie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− wzór zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu,
− wzór karty pobytowej,
− dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytowej,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do ww. wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków rodzin obywateli
Zjednoczonego Królestwa,
− sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej i przekazywania
ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej,
− sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin
jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie
wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1969).
Z uwagi na konieczność zapewnienia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową
wystąpienia”, w zakresie zasad wjazdu i pobytu obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych osób objętych
zakresem stosowania tej umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie przejściowym, który zakończy się z dniem
31 grudnia 2020 r. projektodawca zdecydował na wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych w ustawie o wjeździe
obywateli UE, które mają na celu wykonanie przepisów ww. Umowy.
Projektodawca, na mocy 18 ust. 4 Umowy wystąpienia postanowił objąć obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich
rodzin i inne osoby, o których mowa w Umowie wystąpienia, uregulowaniami ustawy o wjeździe obywateli UE, zamiast
nadawać im nowy status pobytowy.
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W ocenie projektodawcy pojęcie „dokument pobytu” („residence document”), o którym mowa w art. 18 ust. 4 Umowy
wystąpienia, należy utożsamić z każdym dokumentem wydawanym obywatelom Unii i członkom ich rodzin na podstawie
przepisów wdrażających dyrektywę 2004/38/WE. Oznacza to , że dla spełnienia zobowiązania wynikającego z tego przepisu
Umowy wystąpienia wystarczy wydawanie ww. dokumentów z wyraźną adnotacją, z której będzie wynikać że wydanie
dokumentu następuje zgodnie z Umową wystąpienia.
Ww. ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE wprowadza również regulacje prawne, które pozwalają na
wprowadzenie nowych formatów dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin i innych osób, o
których mowa w Umowie wystąpienia zgodnie z Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. nr C(2020) 1114 w
sprawie dokumentów wydawanych przez państwa członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 oraz art. 26 Umowy o wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii
Atomowej, zwanej dalej „Decyzją wykonawczą nr C(2020) 1114”.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu realizacji przepisów Umowy wystąpienia oraz Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 w ustawie o zmianie ustawy o
wjeździe obywateli UE dodano również osobny rozdział regulujący szczegółowo kwestie dokumentów wydawanych obywatelom
Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin, z uwagi na fakt, iż będą one wydawane zgodnie z formatem określonym w Decyzji
wykonawczej nr C(2020) 1114. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów wydawanych
beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje się format określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca
2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002,
str. 1, z późn. zm.). W zaświadczeniach o zarejestrowaniu pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa, będą zamieszczane odciski
linii papilarnych.
Dodatkowo w wyżej wymienionych dokumentach w miejscu przeznaczonym na wskazanie „rodzaju zezwolenia” będzie wpisane
„Art. 50 TUE”, zaś na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust. 1 Umowy” lub „art. 18 ust. 4 Umowy”.
W art. 2 Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 określono, iż dokumenty dla pracowników przygranicznych będących obywatelami
Zjednoczonego Królestwa powinny być wydawane zgodnie z wzorem przewidzianym dla zezwoleń na przekraczanie granicy w
ramach małego ruchu granicznego. W polu „Rodzaj zezwolenia” powinno być wpisane „Art. 50 TUE – pracownik przygraniczny”.
W § 3 ust. 1 projektowanego rozporządzenia określono katalog dokumentów, które powinien dołączyć obywatel Zjednoczonego
Królestwa lub członek jego rodziny do wniosku o zarejestrowanie pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa lub wydanie karty
pobytowej członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa. Zaś w ust. 2 ustalono katalog dowodów potwierdzających
posiadanie wystarczających środków finansowych do utrzymania siebie i członków rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla
pomocy społecznej.
W § 4 ww. rozporządzenia określono liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków składanych przez
obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin.
Przepis § 5 określa sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków rodzin
obywateli Zjednoczonego Królestwa w celu zamieszczenia ich w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu oraz karcie pobytowej.
Zaś w § 6 określono sposób utrwalania danych umieszczanych w zaświadczeniu o zarejestrowaniu pobytu lub karcie pobytowej i
przekazywania ich do spersonalizowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
Z kolei § 7 i § 8 regulują sposób i tryb anulowania zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu lub karty pobytowej.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami, bowiem zarówno Umowa wystąpienia jak i decyzja wykonawcza nr C(2020) 1114 będą musiały być respektowana
jednakowo we wszystkich państwach UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
obywatele Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Wielkość
ok. 6 900 osób
zamieszkujących
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

Źródło danych
Dane statystyczne Urzędu
do Spraw Cudzoziemców
wskazują, iż na dzień 1 stycznia
2020 r. 6271 obywateli
Zjednoczonego Królestwa
posiadało ważne dokumenty
wydane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów ustawy
o wjeździe obywateli UE, tj.
zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub dokumenty
potwierdzające prawo pobytu.
Ponadto w 2019 r. 1030
obywateli Zjednoczonego
Królestwa wystąpiło z

Oddziaływanie
Wprowadzenie odrębnych
formatów dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin.
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członkowie rodziny
obywateli Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

78 osób

wojewodowie

16 wojewodów

Szef Urzędu do
Cudzoziemców

Spraw

1 organ

wnioskiem o zarejestrowanie
pobytu oraz 247 z wnioskiem o
wydanie dokumentu
potwierdzającego stały pobytu.
Można zatem zakładać,
iż z projektowanych rozwiązań
może skorzystać około 6900
obywateli Zjednoczonego
Królestwa.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2019 wskazują, iż:
- wniosek o wydanie karty
pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty
stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 1128
osób posiadało kartę pobytu
członka rodziny obywatela UE
lub kartę stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.
Odsetek
obywateli
Zjednoczonego Królestwa wśród
wszystkich
obywateli
UE
zamieszkujących w Polsce to
około 7,18%. Zakładając, iż około
7% ogółu członków rodziny
obywateli UE to członkowie
rodziny
obywateli
Zjednoczonego Królestwa można
przypuszczać,
iż
z
proponowanych w projekcie
rozwiązań skorzysta około 78
osób.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r.
poz. 35, z późn. zm.))

Wprowadzenie odrębnych
formatów dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin.

Wydawanie dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin

Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
tego terytorium obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy zostanie
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
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5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
16) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
17) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
18) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
19) Caritas Polska;
20) Fundacji Panoptykon;
21) Fundacji Ocalenie;
22) Fundacji Multiocalenie;
23) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
24) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
25) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
26) Polskiej Organizacji Turystycznej;
27) Polskiej Izbie Turystyki;
28) Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej;
29) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
32) Forum Związków Zawodowych;
33) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
34) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Fundacji Republikańskiej;
36) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z …… r.)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,61

0, 56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

10,18

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

3,1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

Wydatki ogółem
budżet państwa
modyfikacja Systemu Pobyt
budżet państwa
koszty dostosowania systemu
Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA
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budżet państwa
koszty wyprodukowania 100 000
sztuk blankietów zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE, zaświadczeń o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu
budżet państwa – niezbędne
zmiany w systemie
teleinformatycznym
obsługującym krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazu
w sprawach cudzoziemców w
celu wydawania ww. zaświadczeń

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Źródła finansowania

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0,56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

5,77

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

- 0,57

- 0,59

- 0,60

- 0,62

- 0,63

- 0,65

- 0,67

- 0,68

- 10, 18

-4,53

Saldo ogółem

budżet państwa

0,20

- 0,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA.
Powyższe koszty nie będą wymagały zwiększenia limitów wydatków w ww. części budżetu
państwa.
Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń
Skutki finansowe oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”. Podstawą szacunku były informacje
przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Kwotę wydatków dla budżetu państwa w kolejnych latach obliczono w oparciu o wskaźnik CPI –
dynamika średnioroczna.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą między innymi
wprowadzenia odrębnego formatu dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków
ich rodzin.
Wprowadzenie opisanych wyżej zmian w ustawie o wjeździe obywateli UE będzie wymagało
dokonania zmian systemów teleinformatycznych zarówno po stronie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, jak i Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Koszty niezbędnej modyfikacji systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wyniosą ok. 1 000 000 zł brutto.
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oszacowało koszty dostosowania swojego systemu
teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji na ok. 3 100 000 zł brutto.
Wskazane zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.
Zakładając, że zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, dokumenty potwierdzające prawo
stałego pobytu, karty pobytowe oraz karty stałego pobytu będą wydawane na blankiecie
ujednoliconym, w nakładzie do 10.000 sztuk rocznie, to szacunkowy koszt jednostkowy blankietu
wynosi 35,43zł brutto za sztukę, do kosztów blankietu należy doliczyć koszty jego personalizacji w
wysokości 20,90 zł brutto za sztukę. Całkowity koszt wydania ww. dokumentów na nowym
5

blankiecie wynosi 56,33 zł brutto. Przy założeniu, że nakład będzie wynosić 10 000 sztuk rocznie
koszt wydania ww. dokumentów wyniesie 563 300 zł brutto.
Wyżej wymienione koszty po stronie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Urzędu do
Spraw Cudzoziemców są wspólne dla projektu niniejszego rozporządzenia oraz pozostałych
projektów aktów wykonawczych wydawanych na podstawie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin regulujących kwestie wydawania dokumentów obywatelom
UE, obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
-

Skutki
1
-

2
-

3
-

5
-

10
-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

-

-

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców ani na sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
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Wejście w życie rozporządzenia proponuje się ustalić na dzień 1 stycznia 2021r. analogicznie jak termin wejścia przepisów
ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli
UE, w związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej oraz członków ich rodzin

Na podstawie art. 65n ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020
r. poz. 2023 i …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

wzory formularzy wniosków o:
a)

wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatelowi
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej
„obywatelem Zjednoczonego Królestwa”,

b)

wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego
Królestwa,

2)

c)

wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,

d)

wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu;

wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

3)

wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

4)

wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo
karty stałego pobytu;

1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
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5)

wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu;

6)

wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu;

7)

wzór karty stałego pobytu;

8)

liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków, o których
mowa w pkt 1;

9)

sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa
oraz członków ich rodzin w celu umieszczenia ich w dokumencie potwierdzającym prawo
stałego pobytu lub karcie stałego pobytu;

10) sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu;
11) sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu.
§ 2. 1. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, jest określony w załączniku
nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, jest określony w załączniku nr 2
do rozporządzenia.
3. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, jest określony w załączniku nr 3
do rozporządzenia.
4. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. d, jest określony w załączniku nr 4
do rozporządzenia.
5. Wzór formularza, o którym mowa w § 1 pkt 2, jest określony w załączniku nr 5 do
rozporządzenia..
6. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 3, jest określony w załączniku nr 6 do
rozporządzenia..
7. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 4, jest określony w załączniku nr 7 do
rozporządzenia.
8. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 1 pkt 5, jest określony w załączniku nr 8 do
rozporządzenia.
9. Wzór dokumentu, o którym mowa w § 1 pkt 6, jest określony w załączniku nr 9 do
rozporządzenia
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10. Wzór karty stałego pobytu, o której mowa w § 1 pkt 7, jest określony w załączniku
załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Do wniosku o:
1)

wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub wydanie karty stałego
pobytu dołącza się pięć aktualnych fotografii osoby, której wniosek dotyczy;

2)

wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
nowej karty stałego pobytu dołącza się dwie aktualne fotografie osoby, której wniosek
dotyczy.
2. Fotografie dołączane do wniosków, o których mowa w ust. 1, spełniają następujące

wymagania:
1)

są nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;

2)

mają wymiary 35 mm x 45 mm;

3)

zostały wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)

przedstawiają twarz obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz
zajmowała 70-80% fotografii;

5)

przedstawiają wyraźnie oczy obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny
obywatela Zjednoczonego Królestwa zwłaszcza źrenice, linia oczu obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa
powinna być równoległa do górnej krawędzi fotografii;

6)

przedstawiają obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa na jednolitym jasnym tle, w pozycji frontalnej, patrzącego na
wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i
zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego skóry.
3. Jeżeli wniosek dotyczy osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku,

fotografia dołączona do wniosku, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. c, może przedstawiać tę osobę
w okularach z ciemnymi szkłami. W przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z
zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać tę osobę z nakryciem głowy.
Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
§ 4. 1. Od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa składającego wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu lub wniosek o wymianę lub wydanie nowego
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dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu pobiera się
odciski linii papilarnych palców wskazujących obu dłoni za pomocą urządzenia do
elektronicznego pobierania odcisków linii papilarnych.
2. W przypadku gdy linie papilarne na palcach wskazujących są nieczytelne lub brak jest
jednego z tych palców, odciski linii papilarnych pobiera się kolejno z pary palców środkowych,
serdecznych albo pary kciuków.
3. W przypadku gdy obywatel Zjednoczonego Królestwa lub członek rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa ma tylko jedną dłoń lub nie ma pary palców odpowiadających sobie
w obu dłoniach, pobiera się odcisk linii papilarnych palca wskazującego jednej dłoni. W
przypadku gdy linie papilarne na palcu wskazującym są nieczytelne lub brak jest tego palca,
odcisk linii papilarnych pobiera się w kolejności, o której mowa w ust. 2.
4. W przypadku gdy pobranie od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa odcisków linii papilarnych jest fizycznie
niemożliwe, tych odcisków nie pobiera się.
§ 5. 1. Dane, które są umieszczane w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu
lub karcie stałego pobytu, utrwala się w postaci elektronicznej w systemie teleinformatycznym.
2. W przypadku gdy pobranie od obywatela Zjednoczonego Królestwa lub członka
rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa odcisków linii papilarnych było fizycznie
niemożliwe, informację o braku odcisków linii papilarnych z podaniem przyczyny braku
możliwości pobrania odcisków linii papilarnych utrwala się w systemie teleinformatycznym.
3. Przekazanie danych i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, do spersonalizowania
dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu następuje za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
§ 6. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu anuluje się
poprzez wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c
ustawy, informacji o dacie i przyczynie anulowania.
§ 7. 1. Anulowane dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego
pobytu, jeśli są dostępne dla pracownika organu, który anuluje te dokumenty, oznacza się przez
ich nacięcie w połowie jego dłuższego boku na odcinku nie krótszym niż 3 cm.
2. Po oznaczeniu anulowany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta
stałego pobytu są zwracane ich posiadaczom lub członkowi najbliższej rodziny zgłaszającemu
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zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą wolę zachowania unieważnionych
dokumentów.
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia .............................. (poz. ...)
Załącznik nr 1
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO
STAŁEGO POBYTU OBYWATELA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
Strona 1 z 8
............................................................................................
....................................................................
...........
(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

WNIOSEK
O WYDANIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
OBYWATELA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
APPLICATION FOR THE ISSUE OF THE DOCUMENT CERTIFYING THE PERMANENT RESIDENCE
RIGHT A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
DEMANDE DE DÉLIVERANCE DU JUSTIFICATIF DU DROIT DE SÉJOUR PERMANENT UN
CITOYEN DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD
(niepotrzebne skreślić) /(delete as appropriate) / (rayer la mention inutile)

do / to /à

................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego jest składany wniosek) / (name of the authority the application is submitted) /
(dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname
(Surnames) / Nom (Noms):

2. Nazwiska poprzednie /Previous surnames /
Noms précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

fotografia / photo / photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

Strona 2 z 8
4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour

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

8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué)

B.

DOKUMENT
PODRÓŻY
LUB
INNY
DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ
I OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CERTIFYING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
Numer / Number /
Numéro:

2. Seria / Series /
Série:

/

3. Data wydania / Date
rok / year / année

of issue / Date de
délivrance:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry

/
rok / year / année

date / Date de validité:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autoiriuté de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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D.

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du
bâtiment:

4. Numer mieszkania / Apartment
Number / Numéro
d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

E.

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat / stay in the territory of the Republic of Poland within the last
5 years / séjour sur le territoire de la République de Pologne pendant les 5 dernières années:
(podać okresy pobytu, cele pobytu w poszczególnych okresach oraz przerwy w pobycie przekraczające łącznie 6 miesięcy w roku i ich przyczyny / provide periods of stay,
purposes of stay in individual periods, as well as breaks between the stays exceeding 6 months a year and their reasons / indiquer les périodes de séjour, objectifs du séjour
dans ces périodes et les interruptions du séjour dépassant au total 6 mois par an ainsi que leur raison)

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
inne okoliczności uzasadniające wniosek / other circumstances justifying the application / autres circonstances justifiant la demande:

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

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the
application are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku
możliwości pobrania odcisków palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a document certifying the permanent residence right (tick as
appropriate), or the reason of impossibility of taking fingerprints / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur le justificatif
du droit de séjour permanent (cochez la case), ou 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 /

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function and

/

signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui instruit le dossier:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

Data wydania decyzji / Date of issuing the decision /
Décision delivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et signature
du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Issued document certifying the permanent residence right / Justificatif du
droit de séjour permanent délivré
Seria / Series /

Numer /Number /

Série:

Numéro:

Data wydania /
Date of issue /
Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu ważności /
Expiry date /
Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Date and signature of the person
receiving the document certifying the permanent residence right / Date et signature du destinaire du justificatif du droit de
séjour permanent:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÈCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.

Strona 8 z 8

* POUCZENIE/ INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

6.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

7.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa,
wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez
une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

8.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która
z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić
poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due
to his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans
ou qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit
pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 2
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU CZŁONKOWI RODZINY
OBYWATELA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/
miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 7
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 7
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 7
fotografia / photo / photographie

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK
O WYDANIE KARTY STAŁEGO POBYTU CZŁONKOWI RODZINY
OBYWATELA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA WIELKIEJ BRYTANII
I IRLANDII PÓŁNOCNEJ
APPLICATION FOR THE ISSUE OF THE PERMANENT RESIDENCE CARD A FAMILY MEMBER
A CITIZEN OF THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND
DEMANDE DE DÉLIVERANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR PERMANENT UN MEMBRE DE LA
FAMILLE UN CITOYEN DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD

do / to / à ................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname /
Nom précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

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

8. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

9. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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10. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

11. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE
Numer / Number /
Numéro:

1. Seria / Series /
Série:

2. Data wydania / Date

/
rok / year / année

of issue / Date de
délivrance:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

Number / Numéro
d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

D.

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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E.

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with „X”) / (mettre un „X” dans la case adéquate)

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie ostatnich 5 lat z obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej/stay in the territory of the Republic of Poland in the last 5 years with a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern
Ireland /séjour sur le territoire de la République de Pologne au cours des cinq dernières années en accompagnement d'un citoyen du RoyaumeUni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
(wskazać imię / imiona, nazwisko, datę urodzenia i obywatelstwo oraz miejsce aktualnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby, z którą członek rodziny
przebywał lub do której dołączył, a także okresy wspólnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz przerwy w pobycie przekraczające łącznie 6 miesięcy
w roku i ich przyczyny) / (provide first name(s), surname, birth date and citizenship, as well as the present place of stay in the territory of the Republic of Poland of the person with
whom the family member has stayed or whom he/she has joined and also periodes of stay with the above-mentioned person in the territory of the Republic of Poland and breaks
between the stays exeeding 6 months a year and their reasons) / (indiquer prénom / prénoms, nom, date de naissance et nationalité ainsi que lieu de séjour actuel sur le territoire de la
République de Pologne de la personne avec laquelle le membre de la famille a séjourné ou laquelle il a rejoint ainsi que les périodes du séjour conjoint sur le territoire de la République
de Pologne et les interruptions de ce séjour dépassant au total 6 mois par an et leur raisons)

.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
inne okoliczności uzasadniające wniosek / other circumstances justifying the application / autres circonstances justifiant la demande:

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

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the
application are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day
/ jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la
demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie stałego pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków
palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a permanent residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking
fingerprints / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour permanent (cochez la case), ou 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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname,
function and signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire
qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

..........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

Data wydania decyzji / Date of issuing the
decision / Décision dèlivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et
signature du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

..........................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydana karta stałego pobytu / Issued permanent residence card / Carte de séjour permanent délivrée
Seria / Series / Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/

/

rok / year / année

miesiąc / month / mois

rok / year / année

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej kartę stałego pobytu / Date and signature of the person receiving the
permanent residence card / Date et signature du destinataire de la carte de séjour permanent:

/

/
dzień /
day / jour

.....................................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.

dzień /
day / jour
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej, jeżeli członek rodziny nie posiada obywatelstwa ww. państwa.
The application concerns a family member of a citizen of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, if
the family member is not a citizen of the above-mentioned state.
La demande concerne un membre de la famille d'un ressortissant Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord, lorsque cet membre de la famille n'a pas la nationalité des État visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” należy wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa,
wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez
une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub
która powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może
wychodzić poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due
to his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans
ou qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit
pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO DOKUMENTU
POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
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...................................................................................
.
........................................................................
...

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 8
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 8
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 8
Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

fotografia / photo /
photographie
(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEGO
APPLICATION FOR REPLACEMENT /THE ISSUE OF THE NEW
DEMANDE D'ÉCHANGE/DE DÉLIVERANCE NOUVELLE

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
DOCUMENT CERTIFYING THE PERMANENT RESIDENCE RIGHT
JUSTIFICATIF DU DROIT DE SÉJOUR PERMANENT

do / to / à

.............................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego jest składany wniosek) / (name of the authority the application is submitted) /
(dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwiska poprzednie / Previous surname /
Noms précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom
(prénoms):

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour

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

9. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:
11. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

12. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué)

B.

DOKUMENT
PODRÓŻY
LUB
INNY
DOKUMENT
POTWIERDZAJĄCY
TOŻSAMOŚĆ
I OBYWATELSTWO / TRAVEL DOCUMENT OR OTHER DOCUMENT CERTIFYING THE IDENTITY
AND CITIZENSHIP / DOCUMENT DE VOYAGE OU AUTRE DOCUMENT JUSTIFIANT DE L'IDENTITÉ
ET DE LA NATIONALITÉ

1. Typ dokumentu / Document type / Type de
document:
Numer / Number /
Numéro:

2. Seria / Series /
Série:

/

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

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu
ważności / Expiry

/
rok / year / année

date / Date de validité:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autoiriuté de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR LE
TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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D.

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

Number / Numéro
d'appartement:

4. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

E.

-

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

I.

Przyczyna wymiany dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / Reason for the replacement of the document
certifying the permanent residence right / Raison de l'échange du droit de séjour permanent

zmiana danych w nim zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / destroying / destruction
zmiana wizerunku twarzy posiadacza dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w stosunku do wizerunku twarzy
umieszczonego w tym zaświadczeniu w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację 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 dotychczas posiadanego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / loss of document certifying the permanent
residence right held so far /perte possédée jusqu'à present du justificatif du droit de séjour permanent

II.

Przyczyna wydania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / Reason for the issue new document
certifying the permanent residence right / Raison de la délivrance du nouveau justificatif du droit de séjour permanent:
upływ terminu ważności posiadanego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu / expiry of the validity period of
document certifying the permanent residence right held so far / expiration de la période de validité du justificatif du droit de
séjour précédant
konieczność uzyskania nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu w miejsce dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu obywatela UE / the need to obtain a new certifying the permanent residence right in place of the certificate
the permanent residence right of a European Union citizen / la nécessité d'obtenir un nouveau justificatif du droit de séjour
permanent à la place du justificatif du droit de séjour permanent ressortissant de l'Union Européenne:

III.

Poprzedni dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Former document certifying the permanent residence
right / Justificatif précédant du droit de séjour permanent:

Seria / Series /

Numer / Number /

Série:

Numéro:

Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

/
rok / year / année

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

/

miesiąc /month / mois

dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité
de délivrance:

* Patrz: POUCZENIE - str. 8/ see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)

1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

13.

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

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ rozpatrujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w dokumencie potwierdzającym prawo stalego pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku
możliwości pobrania odcisków palców / Information about fingers, the prints of which were placed on a document certifying the permanent residence right (tick
as appropriate), or the reason of impossibility of taking fingerprints / L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur le
justificatif du droit de séjour permanent (cochez la case), ou 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 /

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function and

/

signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui instruit le dossier:

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

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

Data wydania decyzji / Date of issuing the decision /
Décision delivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la
décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et signature
du destinataire de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydany dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Issued document certifying the permanent residence right / Justificatif du
droit de séjour permanent délivré
Seria / Series /

Numer /Number /

Série:

Numéro:

Data wydania /
Date of issue / Date de
délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Data upływu ważności /
Expiry date /
Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority /
Autorité de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej dokument potwierdzający prawo stałego pobytu / Date and signature of the person
receiving the document certifying the permanent residence right / Date et signature du destinaire du justificatif du droit de
séjour permanent:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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H. WZÓR PODPISU* / SIGNATURE SPECIMEN / SPÈCIMEN DE SIGNATURE

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 8 / see: INSTRUCTION - page 8 / voir: INSTRUCTION - page 8.
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* POUCZENIE/ INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

2.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans
instruction.

3.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

4.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

5.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

6.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

7.

W części A w rubryce należy „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny”
należy użyć sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa,
wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez
une des formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

8.

Części H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która
z powodu swojej niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić
poza ramki.
Part H is not completed by a person who by the date of submitting the application is under 13 years of age or who, due
to his / her disability, cannot sign by himself. The signature may not exceed the provided space.
La partie H n’est pas remplir par une personne qui, à la date de soumission de la demande, est âgée de moins de 13 ans
ou qui, en raison de son handicap, ne peut signer seule à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit
pas dépasser le cadre

Załącznik nr 4
WZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ
KARTY STAŁEGO POBYTU
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....................................................................................
...........................................................................

/

(pieczęć organu przyjmującego wniosek) /
(stamp of the authority receiving the application) /
(cachet de l'autorité qui reçoit la demande)

rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

(miejsce i data złożenia wniosku) /
(place and date of submission of the application) /
(lieu et date du dépôt de la demande)

Przed wypełnieniem wniosku proszę zapoznać się z pouczeniem zamieszczonym na stronie 7
Prior to filling in the application please read the instruction with the notes on page 7
Avant de remplir la demande consultez l'instruction sur la page 7

fotografia / photo /
photographie

Wniosek wypełnia się w języku polskim
The application should be filled in Polish language
La demande doit être remplie en langue polonaise

(4,5 cm x 3,5 cm)

WNIOSEK*
O WYMIANĘ / WYDANIE NOWEJ
APPLICATION FOR REPLACEMENT / THE ISSUE NEW
DEMANDE DE D'ÉCHANGE / DÉLIVERANCE NOUVELLE
(niepotrzebne skreślić / delete as appropriate / rayer la mention inutile)

KARTY STAŁEGO POBYTU
OF THE PERMANENT RESIDENCE CARD
DE LA CARTE DE SÉJOUR PERMANENT

do / to / à

........................................................................................................................................................
(nazwa organu, do którego składany jest wniosek) /
(name of the authority the application is submitted) / (dénomination de l'autorité où la demande est déposée)

A.

DANE OSOBOWE / PERSONAL DATA / DONNÉES PERSONNELLES
wypełnia wnioskodawca / to be filled in by the applicant / à remplir par le demandeur

1. Nazwisko (Nazwiska) / Surname (/ Surnames) /
Nom (Noms):

2. Nazwisko poprzednie / Previous surname / Nom
précédents:

3. Imię (imiona) / Name (names) / Prénom (prénoms):

4. Imię ojca / Father's name / Prénom du père:
5. Imię matki / Mother's name / Prénom de la mère:
6. Data urodzenia / Date of birth / Date de naissance:

/
rok / year / année

miesiąc / month / mois

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

9. Kraj urodzenia (nazwa państwa) / Country of birth
(name of the country) / Pays de naissance (appelation
du pays):

10. Obywatelstwo / Citizenship / Nationalité:

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.

/

7. Płeć / Sex / Sexe:*
dzień / day /
jour
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11. Stan cywilny / Marital status / Situation de
famille:*

12. Numer PESEL (jeśli został nadany) / PESEL
number (if granted) / Numéro PESEL (si attribué):

B.

DOKUMENT PODRÓŻY / TRAVEL DOCUMENT / DOCUMENT DE VOYAGE
Numer / Number /
Numéro:

1. Seria / Series /
Série:

2. Data wydania / Date

/
rok / year / année

of issue / Date de
délivrance:

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

3. Data upływu
ważności / Expiry
date / Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

4. Organ wydający / Issuing authority / Autorité de
délivrance:

5. Liczba wpisanych osób / Number of entered
persons / Nombre de personnes inscrites:

C.

ADRES MIEJSCA POBYTU NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ / ADDRESS OF THE
PLACE OF STAY IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU SÉJOUR SUR
LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE

1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania / Apartment

bâtiment:

Number / Numéro
d'appartement:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

D.

-

ADRES MIEJSCA ZAMELDOWANIA NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ /
REGISTERED ADDRESS IN THE TERRITORY OF THE REPUBLIC OF POLAND / ADRESSE DU
DOMICILE SUR LE TERRITOIRE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
(jeżeli wnioskodawca został zameldowany) / (if the applicant has the registered address) / (si le demandeur a été enregistré)
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with “X”) / (mettre un “X” dans la case adéquate)

na pobyt stały / permanent residence / séjour permanent

na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące / temporary residence of over 2 months / séjour temporaire de plus de 2 mois
1. Miejscowość / City / Localité:
2. Ulica / Street / Rue:
3. Numer domu / House Number / Numéro du

4. Numer mieszkania /

bâtiment:

5. Kod pocztowy / Postal code / Code postal:

Apartment Number / Numéro
d'appartement:

-

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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E. *

UZASADNIENIE WNIOSKU / JUSTIFICATION OF THE APPLICATION / JUSTIFICATION DE LA
DEMANDE
(zaznaczyć znakiem „X” odpowiednią rubrykę) / (tick the appropriate box with „X”) / (mettre un „X” dans la case adéquate)

I.

Przyczyna wymiany karty stałego pobytu / Reason for replacement of the permanent residence card / Raison de
l'échange de la carte de séjour permanent:

zmiana danych w niej zamieszczonych / change of data contained in the document / changement des données y figurant
uszkodzenie / damage / endommagement
zmiana wizerunku twarzy posiadacza karty stałego pobytu w stosunku do wizerunku twarzy umieszczonego w tej karcie w stopniu
utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację posiadacza karty / change of appearance making difficult the determination of the
identity / changement dans l’apparence qui rend difficile l’identification de l’individu

utrata dotychczas posiadanej karty stałego pobytu / loss of the permanent residence card held so far / perte de la carte de séjour
permanent d possédée jusqu'à present

II.

Przyczyna wydania o wydanie nowej karty stałego pobytu / Reason for the issue of the new permanent residence
card/ Raison de délivrance de la nouvelle carte de séjour permanent

upływ terminu ważności posiadanj karty stałego pobytu / expiry of the validity period of the permanent residence card held so far / expiration de
la période de validité de la carte de séjour permanent précédant
konieczność uzyskania nowej karty stałego/ the need to obtain a new of the permanent residence card in place of the permanent residence card of a
European Union citizen/ la nécessité d'obtenir une nouvelle carte de séjour permanent à la place de la carte de séjour permanent de membre de la
famille d'un ressortissant de l'Union européenne

III. Poprzednia karta stałego pobytu / Former permanent residence card / La carte de séjour permanent:
Seria / Series /

Numer / Number /

Série:

Numéro:

Data wydania / Date of
issue / Date de délivrance:

Data upływu ważności /
Expiry date / Date de
validité:

/

/

rok / year / année

miesiąc / month / mois

rok / year / année

miesiąc / month / mois

/

dzień / day /
jour

/
dzień / day /
jour

Organ wydający / Issuing
authority / Autorité de
délivrance:

* Patrz: POUCZENIE - str. 7 / see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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Załączniki do wniosku / Annexes to the application / Pièces jointes à la demande:
(załącza wnioskodawca) / (attached by the applicant) / (à joindre par le demandeur)
1.

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

2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

6.

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12.

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

Oświadczam, że wszystkie dane zawarte we wniosku są zgodne z prawdą. / I hereby confirm that all data contained in the application
are true. / Je déclare que toutes les données présentées dans la présente demande sont conformes à la vérité.
Data i podpis wnioskodawcy / Date and signature of the applicant / Date et signature du demandeur:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

F.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority receiving the application) / (à remplir par l'organe qui reçoit la demande)

Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby przyjmującej wniosek / Date, name, 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

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7/ see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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G.

ADNOTACJE URZĘDOWE / OFFICIAL NOTES / ANNOTATIONS DE L'OFFICE
(wypełnia organ przyjmujący wniosek) / (filled in by the authority processing the application) / (à remplir par l'organe chargée de l'instruction de la demande)

Informacja o palcach, których odciski zostały umieszczone w karcie stałego pobytu (zaznaczyć krzyżykiem), lub przyczyna braku możliwości pobrania odcisków palców /
Information about fingers, the prints of which were placed on a permanent residence card (tick as appropriate), or the reason of impossibility of taking fingerprints /
L’information sur les doigts dont on a relevé les empreintes digitales, enregistrées sur la carte de séjour permanent (cochez la case), ou 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 /
Data, imię, nazwisko, stanowisko służbowe i podpis osoby prowadzącej sprawę / Date, name, surname, function and
signature of the person handling the case / Date, prénom, nom, fonction et signature du fonctionnaire qui instruit le dossier:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Rodzaj decyzji / Type of the decision / Type de la décision:
Data wydania decyzji / Date of issuing the decision / Décision
dèlivrée le:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day / jour

Numer decyzji / Decision number / Numéro de la décision:

Data i podpis osoby odbierającej decyzję / Date and signature of the person collecting the decision / Date et signature du destinataire
de la décision:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

Wydana karta stałego pobytu / Issued permanent residence card / Carte de séjour permanent
Seria / Series / Série:

Numer / Number /
Numéro:

Data wydania / Date of issue /
Date de délivrance:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień / day /
jour

Data upływu ważności /
Expiry date /
Date de validité:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

Organ wydający / Issuing authority / Autorité
de délivrance:

Data i podpis osoby odbierającej kartę stałego pobytu / Date and signature of the person receiving the permanent residence card /
Date et signature du destinataire de la carte de séjour permanent:

/
rok / year / année

/

miesiąc / month / mois

dzień /
day / jour

.............................................................................
(podpis) / (signature) / (signature)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7/ see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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H. WZÓR PODPISU / SIGNATURE SPECIMEN / SPÉCIMEN DE SIGNATURE*

(podpis wnioskodawcy / applicant's signature / signature du demandeur)

* Patrz: POUCZENIE - str. 7/ see: INSTRUCTION - page 7 / voir: INSTRUCTION - page 7.
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* POUCZENIE / INSTRUCTION / INSTRUCTION
1.

Wniosek dotyczy członka rodziny obywatela, jeżeli członek rodziny Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i
Irlandii Północnej nie posiada obywatelstwa ww. państwa.
The application concerns a family member of a citizen of , if the family member is not a citizen of the above-mentioned
state the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
La demande concerne un membre de famille d'un ressortissant d'u Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du
Nord n ou s'il n'a pas nationalité des États visés ci-dessus.

2.

Wniosek dotyczy tylko jednej osoby.
The application refers to only one person.
Demande ne concerne qu'une personne.

3.

Należy wypełnić wszystkie wymagane rubryki. W przypadku braku niezbędnych danych wniosek może być
pozostawiony bez rozpoznania.
All required fields should be filled in. If necessary data are missed the application may be left unprocessed.
Il faut remplir toutes les cases exigées. En cas d'absence des données nécessaires, la demande peut rester sans instruction.

4.

Formularz należy wypełnić czytelnie, drukowanymi literami wpisywanymi w odpowiednie kratki.
The application should be filled in eligibly, in capital letters entered into the appropriate boxes.
Le formulaire doit être rempli lisiblement, en majuscules inscrites dans les cases correspondantes.

5.

Części A, B, C, D i E wypełnia wnioskodawca.
Parts A, B, C, D and E should be filled in by the applicant.
Les parties A, B, C, D et E sont à remplir par le demandeur.

6.

Część F wypełnia organ przyjmujący wniosek.
Part F shall be filled in by the authority receiving the application.
La partie F est à remplir par l'autorité recevant la demande.

7.

Część G wypełnia organ rozpatrujący wniosek.
Part G shall be filled in by the authority processing the application.
La partie G est à remplir par l'autorité chargée de l'instruction de la demande.

8.

W części A w rubryce „płeć” wpisać M - dla mężczyzny, K - dla kobiety; w rubryce „stan cywilny” należy użyć
sformułowań: panna, kawaler, mężatka, żonaty, rozwiedziona, rozwiedziony, wdowa, wdowiec, wolny, wolna.
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(er), single.
Dans la partie A, à la case „sexe” - inscrire „M” pour homme, „K” pour femme; rubrique „situation de famille”, utilisez une des
formulations suivantes: célibataire, mariée, marié, divorcée, divorcé, veuve, veuf, libre.

9.

Część H nie wypełnia osoba, która do dnia złożenia wniosku nie ukończyła 13. roku życia lub która z powodu swojej
niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie. Podpis nie może wychodzić poza ramki.
Part H is completed by a literate Applicant. The signature may not exceed the provided space.
La partie H est à remplir par le demandeur qui sait écrire. La signature ne doit pas dépasser le cadre.

Załącznik nr 5

WZÓR FORMULARZA ZGŁOSZENIA UTRATY LUB USZKODZENIA
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU
………………………………………….
Miejscowość i data /
Location and date /
Lieu et date

……………………………………………………
Oznaczenie organu, do którego składane jest zgłoszenie /
Name of the authority to which the application is filled /
Désignation de l'autorité à laquelle la demande est déposée /

ZGŁOSZENIE UTRATY LUB USZKODZENIA*/
NOTIFICATION OF LOSS OR DAMAGE OF* /
NOTIFICATION DE PERTE OU DE DÉGRADATION DE* /

DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU/ THE DOCUMENT
CERTIFYING THE PERMANENT RESIDENCE RIGHT/ JUSTIFICATIF DU DROIT DE
SÉJOUR PERMANENT
KARTY STAŁEGO POBYTU/PERMANENT RESIDENCE CARD/CARTE DE SÉJOUR
PERMANENT

1.

RODZAJ ZGŁOSZENIA* / TYPE OF NOTIFICATION* / TYPE DE NOTIFICATION* / *
UTRATA / LOSS / PERTE

USZKODZENIE / DAMAGE /
DÉGRADATION

2.

NAZWISKO / LAST NAME / NOM

3.

IMIĘ (IMIONA) / FIRST NAME(S) / PRÉNOM(S)

4.

NAZWISKO RODOWE / FAMILY NAME / NOM DE FAMILLE

5.

IMIĘ OJCA / FIRST NAME OF THE FATHER / PRÉNOM DU PÈRE

6.

IMIĘ MATKI / FIRST NAME OF THE MOTHER / PRÉNOM DE LA MÈRE

7.

MIEJSCE URODZENIA / PLACE OF BIRTH / LIEU DE NAISSANCE

8.

PAŃSTWO URODZENIA / COUNTRY OF BIRTH / PAYS DE NAISSANCE

9.

DATA URODZENIA / DATE OF BIRTH / DATE DE NAISSANCE

10. OBYWATELSTWO / CITIZENSHIP / CITOYENNETÉ

…………………………………………….
Własnoręczny czytelny podpis zgłaszającego /
Legible handwritten signature of the applicant /
Signature manuscrite lisible du demandeur /

POUCZENIE / NOTICE / AVERTISSEMENT / ИНСТРУКЦИЯ
Formularz należy wypełnić kolorem niebieskim lub czarnym, drukowanymi literami, z zachowaniem zasady: 1 kratka – 1 litera,
a następnie własnoręcznie podpisać.
The form must be completed in blue or black colour, in block letters, in accordance with the principle: 1 square – 1 letter, and then duly signed.
Le formulaire doit être rempli à l’encre noire ou bleue et en caractères d’imprimerie, à l’intérieur des carrés (1 carré – 1 lettre), et ensuite signé
par lui-même.

* Właściwe zaznaczyć znakiem X / * The appropriate mark with X / * Cochez la case appropriée avec un X

Załącznik nr 6

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O UTRACIE LUB USZKODZENIU
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O UTRACIE LUB USZKODZENIU
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU
Na podstawie art. 58a ust. 1 w związku z art. 33a ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………….………………..…
urodzony(-na) …………………………….. w …………………………………………………………..……….….
imię ojca ………………………………………..….…. imię matki ……………………………………………….
obywatelstwo …………………………...………………………………………………………………….…….….
zgłosił(a) w dniu …………………………………….. utratę/uszkodzenie∗ :
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU ∗∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)
KARTY STAŁEGO POBYTU ∗∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne do czasu wydania nowego dokumentu, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące od dnia wydania zaświadczenia.
∗
∗∗

Niepotrzebne skreślić.
Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 7

WZÓR ZAŚWIADCZENIA O ZWROCIE DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO
POBYTU LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE O ZWROCIE
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU
Na podstawie art. 61 ust. 2 w związku z art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że
Pan/Pani ………………………………………………………………………………………………….…….………
urodzony(-na) …………………………….. w ………………………………………………………………..……….
imię ojca ……………………………………………...…. imię matki ……………………………….………….….
obywatelstwo ………………………………………………………………………………………………………….
zwrócił(a) w dniu ……………………………………..:
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)
KARTĘ STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ………………………………………………………………………)

mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

Niniejsze zaświadczenie jest ważne przez okres 30 dni od dnia jego wydania.

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 8
WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO ZATRZYMANIE
DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
LUB KARTY STAŁEGO POBYTU

Oznaczenie organu wydającego
zaświadczenie

Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
O ZATRZYMANIU DOKUMENTU
Na podstawie art. 61b pkt 2 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin
(Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że podczas:
kontroli granicznej w dniu …………………………………………………………………………....……
kontroli legalności pobytu w dniu …………………………………………………………………….……
został(a) zatrzymany(-na):
DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY PRAWO STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

KARTA STAŁEGO POBYTU ∗
(seria i numer dokumentu ……………………………………………………………………….)

wydany przez ……………………………………………………….. w dniu ……………………………………..……..
(nazwa organu wydającego)

Panu/Pani ……………………………………………………………………….………………………………….……...
urodzonemu(-ej) ……………………………….. ………………………………………………………………………..
imię ojca …………………………………………….…. imię matki ……………………………….………….………..
obywatelstwo …………………………………………..………………………………………………………..………...
mp.

…………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

∗

Właściwe zaznaczyć znakiem X.

Załącznik nr 9
WZÓR DOKUMENTU POTWIERDZAJĄCEGO PRAWO STAŁEGO POBYTU
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

Załącznik nr 10
WZÓR KARTY STAŁEGO POBYTU
Dokument w skali 1:11
AWERS

REWERS

Tekst NR DOKUMENTU oraz NR CAN nie jest tekstem stałym naniesionym trwale na
blankiecie, a jedynie określa pole, w którym w trakcie personalizacji będzie nanoszony
indywidualny dla danego dokumentu numer tego dokumentu oraz numer CAN

1

Z tolerancją do 4 mm.

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie
wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz
członków ich rodzin stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 65n ust. 1 ustawy
z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich
rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 i …), zwanej dalej „ustawą o zmianie ustawy o wjeździe
obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu
obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej
„obywatelem Zjednoczonego Królestwa”,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela
Zjednoczonego Królestwa,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego
pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo
karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków,
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− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin w celu umieszczenia ich w dokumencie potwierdzającym prawo
stałego pobytu lub karcie stałego pobytu,
− sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego
pobytu lub karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu
− sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty
stałego pobytu.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom Zjednoczonego
Królestwa oraz członkom ich rodzin jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i
dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1916).
Z uwagi na konieczność zapewnienia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy
wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową wystąpienia”,
w zakresie zasad wjazdu i pobytu obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych
osób objętych zakresem stosowania tej umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po
okresie przejściowym, który zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r. projektodawca
zdecydował na wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych w ustawie o wjeździe
obywateli UE, które mają na celu wykonanie przepisów ww. Umowy.
Projektodawca, na mocy 18 ust. 4 Umowy wystąpienia postanowił objąć obywateli
Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin i inne osoby, o których mowa w Umowie
wystąpienia, uregulowaniami ustawy o wjeździe obywateli UE, zamiast nadawać im nowy
status pobytowy.
Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami dokument potwierdzający prawo stałego pobytu
odpowiada dokumentowi poświadczającemu stały pobyt obywatela Unii, o którym mowa w art.
19 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, zaś jego odpowiednikiem w przypadku członka rodziny
posiadającego prawo stałego pobytu jest karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE
odpowiadająca karcie stałego pobytu, o której mowa w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE.
W ocenie projektodawcy pojęcie „dokument pobytu” („residence document”), o którym mowa
w art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia, należy utożsamić z każdym dokumentem wydawanym
obywatelom Unii i członkom ich rodzin na podstawie przepisów wdrażających dyrektywę
2004/38/WE. Oznacza to, że dla spełnienia zobowiązania wynikającego z tego przepisu
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Umowy wystąpienia wystarczy wydawanie ww. dokumentów z wyraźną adnotacją, z której
będzie wynikać że wydanie dokumentu następuje zgodnie z Umową wystąpienia.
Dla spełnienia zobowiązania wynikającego z tego przepisu Umowy wystąpienia
wystarczy wydawanie ww. dokumentów z wyraźną adnotacją, z której będzie wynikać że
wydanie dokumentu następuje zgodnie z Umową wystąpienia.
Ww. ustawa wprowadza również regulacje prawne, które pozwalają na wprowadzenie
nowych formatów dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin
i innych osób, o których mowa w Umowie wystąpienia zgodnie z Decyzją Wykonawczą
Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. nr C(2020) 1114 w sprawie dokumentów wydawanych przez
państwa członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 oraz art. 26 Umowy o wystąpienia
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i
Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Decyzją wykonawczą nr C(2020)
1114”. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów
wydawanych beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje się format określony w
rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającym jednolity
wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z
15.06.2002, str. 1, z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem nr 1030/2002”. W
dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu obywateli Zjednoczonego Królestwa, w
przeciwieństwie do tych samych dokumentów wydawanych obywatelom UE, będą
zamieszczane odciski linii papilarnych. Dodatkowo wyżej wymienione dokumenty w miejscu
przeznaczonym na wskazanie „rodzaju zezwolenia” będą miały wpisaną następującą
informację: „Art. 50 TUE”. Dodatkowo na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust.
1 Umowy” lub „art. 18 ust. 4 Umowy”. Ustawa o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE
przewiduje zatem dodanie nowego rozdziału 4a regulującego szczególne zasady pobytu
obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
W projekcie rozporządzenia, w załączniku nr 1, został określony wzór formularza
wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatelowi
Zjednoczonego Królestwa, który uwzględnia wszystkie dane osobowe oraz informacje
niezbędne do wydania ww. dokumentu. Formularz będzie także zawierał informacje o pobraniu
odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa.
W załączniku 2 określono wzór formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu
członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa, natomiast załącznik nr 3 będzie
określał wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu
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potwierdzającego prawo stałego pobytu. Załącznik nr 4 będzie określał wzór formularza
wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu. Powyższe wzory formularzy będą
uwzględniały dane osobowe niezbędne do wydania dokumentu potwierdzającego prawo
stałego pobytu, karty stałego pobytu, wymiany lub wydania nowego dokumentu
potwierdzającego prawo stałego pobytu lub nowej karty stałego pobytu.
Wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu został określony w załącznik nr 5 do
rozporządzenia. Załączniki nr 6 i 7 określają odpowiednio: wzór zaświadczenia o utracie lub
uszkodzeniu o dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu
oraz wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo
karty stałego pobytu. Natomiast załącznik nr 8 określa wzór zaświadczenia potwierdzającego
zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu.
Wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu oraz wzór karty stałego pobytu
określają załączniki nr 9 i 10 do rozporządzenia.
W § 3 projektowanego rozporządzenia określono liczbę fotografii i wymogi dotyczące
fotografii dołączanych do wniosków składanych przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i
członków ich rodzin. Określając szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii
wzorowano się na rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 24
sierpnia 2006 r. w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
Uregulowania te są również zgodnie z wymogami określonymi w art. 4b rozporządzenia nr
1030/2002, które stanowią, iż specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów
biometrycznych ustala się w trybie określonym w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz zgodnie
z normami ICAO i wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez
państwa członkowskie swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr
2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych
biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa
członkowskie (Dz. Urz. L 385 z 29.12.2004, s. 1). Wymogi dotyczące fotografii są także zgodne
z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą
specyfikację techniczną jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069, określono specyfikacje techniczne dla dokumentów
pobytowych wydawanych obywatelom państw trzecich.
§ 4 projektowanego rozporządzenia określa sposób pobierania odcisków linii

papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków rodzin obywateli

4

Zjednoczonego Królestwa w celu zamieszczenia ich w dokumencie potwierdzającym prawo
stałego pobytu oraz karcie stałego pobytu. Zaproponowane rozwiązania są wzorowane na
rozwiązaniach dotyczących cudzoziemców, określonych między innymi w rozporządzeniu
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie wniosku
o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy (Dz. U. z 2019 r. poz. 779).
Wskazano, że odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego
pobierania odcisków linii papilarnych oraz określono, z których palców należy pobierać
odciski. Uwzględniono sytuację, gdy odciski linii papilarnych palców wskazujących są
nieczytelne, brak jest któregoś palca wskazującego, brak jest jednej z dłoni oraz gdy brak jest
palców odpowiadających sobie w obu dłoniach. Projektowane w tym zakresie w
rozporządzeniu regulacje wynikają z konieczności wprowadzenia w dokumentach
wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin także drugiej
cechy danych biometrycznych w postaci odcisków linii papilarnych zgodnie z Decyzją
wykonawczą nr C(2020) 1114 przywołującą rozporządzenie nr 1030/2002. Jak wynika z
przedmiotowego rozporządzenia, państwa członkowskie pobierają od obywateli państw
trzecich identyfikator biometryczny w postaci odcisków linii papilarnych oraz zamieszczają go
na nośniku pamięci zamieszczonym w dokumencie pobytowym. Zgodnie z rozporządzeniem
nr 1030/2002 specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów biometrycznych,
tak jak już wcześniej wskazano w przypadku fotografii, są zgodne z normami ICAO i
wymogami technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez państwa członkowskie
swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia
2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach i
dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie. Wymogi dotyczące sposobu
pobierania odcisków linii papilarnych są także zgodne z Decyzją wykonawczą Komisji
C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą specyfikację techniczną jednolitego wzoru
dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich i uchylająca decyzję C(2002)3069,
określono specyfikacje techniczne dla dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom
państw trzecich.
W § 5 projektowanego rozporządzenia określono sposób utrwalania danych
umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu oraz karcie stałego
pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania ww. dokumentów. Podobnie jak przepisy
dotyczące pobierania odcisków linii papilarnych rozwiązania są wzorowane na uregulowaniach
dotyczących cudzoziemców. Dane te wojewoda utrwala w wersji elektronicznej i przekazuje je
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do spersonalizowania dokumentu potwierdzającym prawo stałego pobytu oraz karty stałego
pobytu w drodze teletransmisji danych, w formie dokumentu elektronicznego.
Przepisy § 6 i § 7 określają sposób i tryb anulowania w dokumentu potwierdzającym
prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu. Projektowane przepisy są wzorowane na
rozwiązaniach dotyczących unieważniania dokumentów wydawanych cudzoziemcom, które są
określone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 kwietnia 2014 r. w
sprawie dokumentów wydawanych cudzoziemcom (Dz.U. z 2014 r. poz. 589). Zgodnie z § 6
dokument potwierdzający prawo stałego pobytu oraz kartę stałego pobytu anuluje się poprzez
wprowadzenie do rejestrów, o których mowa w art. 80 pkt 3 lit. c oraz pkt 4 lit. c ustawy,
informacji o dacie i przyczynie anulowania. Dodatkowo, jak stanowi § 7, jeżeli ww. dokumenty
są dostępne pracownikowi organu, który je anuluje, nacina się je w połowie dłuższego boku na
odcinku nie krótszym niż 3 cm. Po dokonaniu tych czynności dokument potwierdzający prawo
stałego pobytu oraz karty stałego pobytu może być zwrócone ich posiadaczom lub członkowi
najbliższej rodziny zgłaszającemu zgon posiadacza dokumentów, jeśli osoby te wyrażą taką
wolę.
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 1 stycznia
2021 r.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania powiadomienia, konsultacji lub uzgodnienia.
Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017
r. poz. 248).
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Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32
uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa
stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej oraz członków ich rodzin stanowi wykonanie delegacji ustawowej zawartej w art. 65n ust. 1 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 poz. …), zwanej dalej „ustawą
o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE”. Przepis ten obliguje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania
rozporządzenia określającego:
− wzór formularza wniosku o wydanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu obywatela Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, zwanego dalej „obywatelem Zjednoczonego Królestwa”,
− wzór formularza wniosku o wydanie karty stałego pobytu członkowi rodziny obywatela Zjednoczonego Królestwa,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu,
− wzór formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowej karty stałego pobytu,
− wzór formularza zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego
pobytu,
− wzór zaświadczenia o utracie lub uszkodzeniu dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego
pobytu,
− wzór zaświadczenia o zwrocie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego pobytu,
− wzór zaświadczenia potwierdzającego zatrzymanie dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu albo karty stałego
pobytu,
− wzór dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu i karty stałego pobytu,
− liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków,
− sposób pobierania odcisków linii papilarnych od obywateli Zjednoczonego Królestwa oraz członków ich rodzin w celu
umieszczenia ich w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu,
− sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo stałego pobytu lub karcie stałego pobytu
i przekazywania ich do spersonalizowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu,
− sposób i tryb anulowania dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub karty stałego pobytu.
Kwestia wydawania dokumentów, o których mowa wyżej, obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin
jest aktualnie uregulowana w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w
sprawie wniosków i dokumentów dotyczących prawa stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 1916).
Z uwagi na konieczność zapewnienia stosowania przez Rzeczpospolitą Polską Umowy wystąpienia Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Umową
wystąpienia”, w zakresie zasad wjazdu i pobytu obywateli tego państwa, członków ich rodzin oraz innych osób objętych
zakresem stosowania tej umowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po okresie przejściowym, który zakończy się z dniem
31 grudnia 2020 r. projektodawca zdecydował na wprowadzenie odpowiednich regulacji prawnych w ustawie o wjeździe
obywateli UE, które mają na celu wykonanie przepisów ww. Umowy.
Projektodawca, na mocy 18 ust. 4 Umowy wystąpienia postanowił objąć obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich
rodzin i inne osoby, o których mowa w Umowie wystąpienia, uregulowaniami ustawy o wjeździe obywateli UE, zamiast
nadawać im nowy status pobytowy.
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Zgodnie z przyjętymi rozwiązaniami dokument potwierdzający prawo stałego pobytu odpowiada dokumentowi
poświadczającemu stały pobyt obywatela Unii, o którym mowa w art. 19 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE, zaś jego
odpowiednikiem w przypadku członka rodziny posiadającego prawo stałego pobytu jest karta stałego pobytu członka rodziny
obywatela UE odpowiadająca karcie stałego pobytu, o której mowa w art. 20 ust. 1 dyrektywy 2004/38/WE. W ocenie
projektodawcy pojęcie „dokument pobytu” („residence document”), o którym mowa w art. 18 ust. 4 Umowy wystąpienia, należy
utożsamić z każdym dokumentem wydawanym obywatelom Unii i członkom ich rodzin na podstawie przepisów wdrażających
dyrektywę 2004/38/WE. Oznacza to, że dla spełnienia zobowiązania wynikającego z tego przepisu Umowy wystąpienia
wystarczy wydawanie ww. dokumentów z wyraźną adnotacją, z której będzie wynikać że wydanie dokumentu następuje zgodnie
z Umową wystąpienia.
Ww. ustawa wprowadza również regulacje prawne, które pozwalają na wprowadzenie nowych formatów dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego Królestwa, członków ich rodzin i innych osób, o których mowa w Umowie wystąpienia zgodnie z
Decyzją Wykonawczą Komisji z dnia 21 lutego 2020 r. nr C(2020) 1114 w sprawie dokumentów wydawanych przez państwa
członkowskie zgodnie z art. 18 ust. 1 i 4 oraz art. 26 Umowy o wystąpienia Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, zwanej dalej „Decyzją wykonawczą nr C(2020)
1114”.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W celu realizacji przepisów Umowy wystąpienia oraz Decyzji wykonawczej nr C(2020) 1114 w ustawie o zmianie ustawy o
wjeździe obywateli UE dodano osobny rozdział regulujący szczegółowo kwestie dokumentów wydawanych obywatelom
Zjednoczonego Królestwa i członkom ich rodzin, z uwagi na fakt, iż będą one wydawane zgodnie z formatem określonym w Decyzji
wykonawczej nr C(2020) 1114. Zgodnie z art. 1 akapit pierwszy wskazanej wyżej decyzji w stosunku do dokumentów wydawanych
beneficjentom Umowy wystąpienia stosuje się format określony w rozporządzeniu Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca
2002 r. ustanawiającym jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002,
str. 1, z późn. zm.). W dokumentach potwierdzających prawo stałego pobytu dla obywateli Zjednoczonego Królestwa, będą
zamieszczane odciski linii papilarnych. Dodatkowo w wyżej wymienionych dokumentach w miejscu przeznaczonym na wskazanie
„rodzaju zezwolenia” będzie wpisane „Art. 50 TUE”, zaś na awersie będzie zamieszczana adnotacja „art. 18 ust. 1 Umowy” lub
„art. 18 ust. 4 Umowy”.
Projektowane rozporządzenie, w § 3, określa liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków składanych
przez obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków ich rodzin. Uregulowania te są również zgodnie z wymogami określonymi
w art. 4b rozporządzenia nr 1030/2002, które stanowią, iż specyfikacje techniczne dotyczące pobierania identyfikatorów
biometrycznych ustala się w trybie określonym w art. 7 ust. 2 ww. rozporządzenia oraz zgodnie z normami ICAO i wymogami
technicznymi dotyczącymi paszportów wydawanych przez państwa członkowskie swoim obywatelom zgodnie z rozporządzeniem
Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w
paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie (Dz. Urz. L 385 z 29.12.2004, s. 1). Wymogi
dotyczące fotografii są także zgodne z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767 z dnia 30 listopada 2018 r. określającą
specyfikację techniczną jednolitego wzoru dokumentów pobytowych dla obywateli państw trzecich i uchylająca decyzję
C(2002)3069, określono specyfikacje techniczne dla dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom państw trzecich.
z kolei w § 4 reguluje sposób pobierania odcisków linii papilarnych. Projektowane w tym zakresie w rozporządzeniu regulacje
wynikają z konieczności wprowadzenia w dokumentach wydawanych obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich
rodzin także drugiej cechy danych biometrycznych w postaci odcisków linii papilarnych zgodnie z Decyzją wykonawczą nr C(2020)
1114 przywołującą rozporządzenie nr 1030/2002 oraz z Decyzją wykonawczą Komisji C(2018)7767
W § 5 projektowanego rozporządzenia określono sposób utrwalania danych umieszczanych w dokumencie potwierdzającym prawo
stałego pobytu oraz karcie stałego pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania tych dokumentów. Kolejne przepisy, tj. § 6 i
§ 7 określają sposób i tryb anulowania w dokumentu potwierdzającym prawo stałego pobytu oraz karty stałego pobytu.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez inne kraje członkowskie OECD/UE
rozwiązaniami, bowiem zarówno Umowa wystąpienia jak i decyzja wykonawcza nr C(2020) 1114 będą musiały być respektowana
jednakowo we wszystkich państwach UE.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
obywatele Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

Wielkość
ok. 6 900 osób
zamieszkujących
na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

Źródło danych
Dane statystyczne Urzędu
do
Spraw
Cudzoziemców
wskazują, iż na dzień 1 stycznia
2020 r.
6271 obywateli
Zjednoczonego
Królestwa
posiadało ważne dokumenty
wydane
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie przepisów ustawy o
wjeździe obywateli UE, tj.
zaświadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE lub

Oddziaływanie
Wprowadzenie
odrębnych
formatów
dokumentów
dla
obywateli
Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin.
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członkowie rodziny
obywateli Zjednoczonego
Królestwa zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

78 osób

wojewodowie

16 wojewodów

Szef Urzędu do
Cudzoziemców

Spraw

1 organ

dokumenty potwierdzające prawo
pobytu.
Ponadto w 2019 r. 1030 obywateli
Zjednoczonego
Królestwa
wystąpiło z wnioskiem o
zarejestrowanie pobytu oraz 247 z
wnioskiem o wydanie dokumentu
potwierdzającego stały pobytu.
Można zatem zakładać,
iż z projektowanych rozwiązań
może skorzystać około 6900
obywateli
Zjednoczonego
Królestwa.
Dane statystyczne Urzędu do
Spraw Cudzoziemców za rok
2019 wskazują, iż:
- wniosek o wydanie karty pobytu
członka rodziny obywatela UE
złożyło 331 osób,
- wniosek o wydanie karty stałego
pobytu
członka
rodziny
obywatela UE złożyło 17 osób.
Na dzień 1 stycznia 2020 r. 1128
osób posiadało kartę pobytu
członka rodziny obywatela UE
lub kartę stałego pobytu członka
rodziny obywatela UE.
Odsetek
obywateli
Zjednoczonego Królestwa wśród
wszystkich
obywateli
UE
zamieszkujących w Polsce to
około 7,18%. Zakładając, iż około
7% ogółu członków rodziny
obywateli UE to członkowie
rodziny
obywateli
Zjednoczonego Królestwa można
przypuszczać,
iż
z
proponowanych w projekcie
rozwiązań skorzysta około 78
osób.
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o
wprowadzeniu
zasadniczego
trójstopniowego
podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
poz. 603, z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. 2020 r.
poz. 35, z późn. zm.)

Wprowadzenie odrębnych
formatów dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin.

Wydawanie dokumentów dla
obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin

Ewentualne prowadzenie
postępowań odwoławczych w
sprawach z zakresu wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z
tego terytorium obywateli
Zjednoczonego Królestwa oraz
członków ich rodzin

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych.
W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy zostanie
przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1513, z późn. zm.);
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3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. 2020 r.
poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2019
r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji:
1) wojewodom;
2) Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;
3) Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
4) Rzecznikowi Praw Dziecka;
5) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
6) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
7) Konfederacji „Lewiatan”;
8) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców;
9) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej
10) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
11) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
12) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
13) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
14) Stowarzyszeniu Amnesty International;
15) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
16) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
17) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
18) Stowarzyszeniu „Emigrant”;
19) Caritas Polska;
20) Fundacji Panoptykon;
21) Fundacji Ocalenie;
22) Fundacji Multiocalenie;
23) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
24) Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
25) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
26) Polskiej Organizacji Turystycznej;
27) Polskiej Izbie Turystyki;
28) Brytyjsko Polskiej Izbie Handlowej;
29) Federacji Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
30) Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych;
31) Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu „Solidarność”;
32) Forum Związków Zawodowych;
33) Związkowi Rzemiosła Polskiego;
34) Związkowi Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Fundacji Republikańskiej;
37) Federacji Przedsiębiorców Polskich.
Projekt zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o
działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]

(ceny stałe z …… r.)
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Dochody ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Łącznie (0-10)
-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4,61

0, 56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

10,18

1,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,00

Wydatki ogółem
budżet państwa
modyfikacja Systemu Pobyt
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budżet państwa
koszty dostosowania systemu
Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA
budżet państwa
koszty wyprodukowania 100 000
sztuk blankietów zaświadczenia o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
UE, zaświadczeń o
zarejestrowaniu pobytu obywatela
Zjednoczonego Królestwa
dokumentu potwierdzającego
prawo stałego pobytu, karty
pobytowej oraz karty stałego
pobytu
budżet państwa – niezbędne
zmiany w systemie
teleinformatycznym
obsługującym krajowy zbiór
rejestrów, ewidencji i wykazu
w sprawach cudzoziemców w
celu wydawania ww. zaświadczeń

budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3,1

0,20

0,56

0,57

0,59

0,60

0,62

0,63

0,65

0,67

0,68

5,77

0,23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,23

- 0,57

- 0,59

- 0,60

- 0,62

- 0,63

- 0,65

- 0,67

- 0,68

- 10, 18

-4,53

Saldo ogółem

Źródła finansowania

3,1

- 0,56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców
Budżet państwa w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy
do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA.
Powyższe koszty nie będą wymagały zwiększenia limitów wydatków w ww. części budżetu
państwa.
Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń:
Skutki finansowe oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych
wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych
projektowanych ustaw. Aktualizacja – maj 2019 r.”. Podstawą szacunku były informacje
przedstawione przez komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Centrum
Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Kwotę wydatków dla budżetu państwa w kolejnych latach obliczono w oparciu o wskaźnik CPI –
dynamika średnioroczna.
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanej regulacji dotyczą między innymi
wprowadzenia odrębnego formatu dokumentów dla obywateli Zjednoczonego Królestwa i członków
ich rodzin.
Wprowadzenie opisanych wyżej zmian w ustawie o wjeździe obywateli UE będzie wymagało
dokonania zmian systemów teleinformatycznych zarówno po stronie Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, jak i Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.
Koszty niezbędnej modyfikacji systemu teleinformatycznego ze strony Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wyniosą ok. 1 000 000 zł brutto.
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oszacowało koszty dostosowania swojego systemu
teleinformatycznego do nowego sposobu personalizacji na ok. 3 100 000 zł brutto.
Wskazane zadanie będzie finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków znajdujących się w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw
Cudzoziemców oraz ze środków będących w dyspozycji Centrum Personalizacji Dokumentów
MSWiA.
Zakładając, że zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, zaświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu obywatela Zjednoczonego Królestwa, dokumenty potwierdzające prawo
stałego pobytu, karty pobytowe oraz karty stałego pobytu będą wydawane na blankiecie
ujednoliconym, w nakładzie do 10.000 sztuk rocznie, to szacunkowy koszt jednostkowy blankietu
5

wynosi 35,43zł brutto za sztukę, do kosztów blankietu należy doliczyć koszty jego personalizacji w
wysokości 20,90 zł brutto za sztukę. Całkowity koszt wydania ww. dokumentów na nowym
blankiecie wynosi 56,33 zł brutto. Przy założeniu, że nakład będzie wynosić 10 000 sztuk rocznie
koszt wydania ww. dokumentów wyniesie 563 300 zł brutto.
Wyżej wymienione koszty po stronie Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA oraz Urzędu do
Spraw Cudzoziemców są wspólne dla projektu niniejszego rozporządzenia oraz pozostałych
projektów aktów wykonawczych wydawanych na podstawie ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin regulujących kwestie wydawania dokumentów obywatelom
UE, obywatelom Zjednoczonego Królestwa oraz członkom ich rodzin.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

0
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Łącznie (0-10)
-

-

-

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców ani na sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu
na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, obywateli i gospodarstw domowych, a także osób
niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

Komentarz: Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie
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Omówienie wpływu

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie rozporządzenia proponuje się ustalić na dzień 1 stycznia 2021 r. analogicznie jak termin wejścia przepisów
ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli UE.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy o zmianie ustawy o wjeździe obywateli
UE, w związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak
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Projekt – wersja z dnia 15 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1)
z dnia ˂data wydania aktu˃ r.
w sprawie wzoru wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla
cudzoziemców
Na podstawie art. 78e ust. 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293
oraz z 2020 r. poz. …) zarządza się, co następuje:
§ 1. Wzór wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego
obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla
cudzoziemców jest określony w załączniku do rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

MINISTER
SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik do rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia
…..…….… r. (poz. …)

WZÓR

…………………………

……..………….….., dnia ………….………..

(nazwa organu Straży Granicznej)

(miejscowość)

(data)

egz. nr ….
………..……/..…………
(numer wniosku )*

(rok)

SĄD REJONOWY
w .....................................

WNIOSEK
O UMIESZCZENIE OBYWATELA UE LUB CZŁONKA RODZINY NIEBĘDĄCEGO
OBYWATELEM UE W STRZEŻONYM OŚRODKU /
O ZASTOSOWANIE ARESZTU DLA CUDZOZIEMCÓW**
Na podstawie art. 78e ust. 2 w związku z art. 78b pkt …./
Na podstawie art. 78e ust. 2 w związku z art. 78c ust. 1 i art. 78b pkt ….
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …)
wnoszę
o umieszczenie w strzeżonym ośrodku/zastosowanie aresztu dla cudzoziemców**
.......................................................................................................................................................
(imię / imiona i nazwisko)

.......................................................................................................................................................
(płeć)

.......................................................................................................................................................
(imiona rodziców)

.......................................................................................................................................................
(data/miejsce/państwo urodzenia)

.......................................................................................................................................................
(obywatelstwo)

.......................................................................................................................................................
(dotychczasowe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej)

.......................................................................................................................................................
(stałe miejsce zamieszkania za granicą)

wraz z ***…………………………………………..…………………………………………….
(imię/imiona i nazwisko małoletniego pozostającego pod opieką)

…………………………………………………………………………………………………...
(płeć małoletniego pozostającego pod opieką)

.......................................................................................................................................................
(imiona rodziców małoletniego pozostającego pod opieką)

.......................................................................................................................................................
(data/miejsce/państwo urodzenia małoletniego pozostającego pod opieką)

na okres ........................................................................................................................................
UZASADNIENIE
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................

…………………………………………..
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe,
podpis osoby upoważnionej)

Otrzymują:

_____________________________
*Wpisać

numer wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
w strzeżonym ośrodku/o zastosowanie aresztu dla cudzoziemców w danym roku kalendarzowym.
**Niepotrzebne skreślić.
***Wypełnić dane małoletniego w przypadku wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku.

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego
w art. 78e ust. 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …).
Zgodnie z upoważnieniem minister właściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany
określić, w drodze rozporządzenia wzór wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich
aresztu dla cudzoziemców.
Określenie wzoru wniosku ma na celu zapewnienie sprawnego prowadzenia postępowania
w sprawie umieszczenia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE
w strzeżonym ośrodku albo zastosowania wobec nich aresztu dla cudzoziemców, a także służy
ułatwieniu dokonywania formalności przed właściwym sądem rejonowym. Przedmiotowy
wniosek obejmuje dane, o których mowa w art. 78e ust. 3 ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem wniosek o
umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym
ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców powinien zawierać imię
(imiona), nazwisko, płeć oraz imiona rodziców, datę, miejsce i państwo urodzenia,
obywatelstwo, dotychczasowe miejsce zamieszkania, stałe miejsce zamieszkania za granicą,
podstawę prawną wniosku, wskazanie okresu, na jaki umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub
stosuje się wobec nich areszt dla cudzoziemców oraz uzasadnienie.
We wzorze wniosku uwzględniono także dodatkowe elementy tj. oznaczenie organu
Straży Granicznej występującego do sądu rejonowego z wnioskiem, datę wystąpienia
z wnioskiem, numer wniosku w danym roku oraz podpis osoby podpisującej wniosek
z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
Wprowadzenie do wniosku elementu nazwy organu wnioskującego ma na celu uzyskanie
informacji, czy z przedmiotowym wnioskiem wystąpił podmiot uprawniony. Wskazanie we
wniosku daty wystąpienia z wnioskiem, pozwoli na ustalenie stanu prawnego i faktycznego,
który stanowił podstawę wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem do właściwego sądu
rejonowego w celu wydania postanowienia.
Wprowadzenie do treści wniosku elementu podpisu z podaniem imienia i nazwiska oraz
stanowiska służbowego, pozwoli ustalić osobę upoważnioną do wystąpienia z wnioskiem.
Należy wskazać, iż zakres informacji uwzględnionych we wzorze wniosku obejmuje wszystkie
niezbędne elementy konieczne do wydania przez właściwy sąd rejonowy postanowienia
o umieszczeniu obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym
ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców.
Projekt rozporządzenia wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r.
Data wejścia w życie rozporządzenia wynika z daty wejścia w życie ustawy z dnia
…………….. 2020 r. o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ……).

Projekt rozporządzenia nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Nie zachodzi
konieczność przedkładania projektu rozporządzenia instytucjom i organom Unii Europejskiej,
w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnień.
Projekt rozporządzenia nie podlega notyfikacji zgodnie z rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie wzoru wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka
rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo
o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Minister właściwy do spraw wewnętrznych
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu
lub Podsekretarza Stanu
Bartosz Grodecki - Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
płk SG Andrzej Jakubaszek
Dyrektor Zarządu do Spraw Cudzoziemców
Komendy Głównej Straży Granicznej
tel. (0-22) 500-42-37
fax (0-22) 500-47-77
andrzej.jakubaszek@strazgraniczna.pl

Data sporządzenia
15.10.2020 r.

Źródło:
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r.
poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …).
Nr w wykazie prac ………………….

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 78e ust. 5 ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. …).
Zgodnie z upoważnieniem minister właściwy do spraw wewnętrznych jest obowiązany określić, w drodze
rozporządzenia wzór wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w
strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców.
Określenie wzoru wniosku o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w
strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców ma na celu zapewnienie sprawnego
prowadzenia postępowania w sprawie umieszczenia obywatela UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE w
strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Przedmiotowy wniosek obejmuje dane, o których mowa w art. 78e ust. 3 ustawy o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin. Zgodnie z tym przepisem wniosek o umieszczenie obywatela UE lub członka rodziny
niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców
powinien zawierać imię (imiona), nazwisko, płeć oraz imiona rodziców, datę, miejsce i państwo urodzenia,
obywatelstwo, dotychczasowe miejsce zamieszkania, stałe miejsce zamieszkania za granicą, podstawę prawną wniosku,
wskazanie okresu, na jaki umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub stosuje się wobec nich areszt dla cudzoziemców oraz
uzasadnienie. We wzorze wniosku uwzględniono także dodatkowe elementy tj. oznaczenie organu Straży Granicznej
występującego do sądu rejonowego z wnioskiem, datę wystąpienia z wnioskiem, numer wniosku w danym roku oraz
podpis osoby podpisującej wniosek z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Brak danych
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Obywatel UE lub
członek rodziny
niebędący
obywatelem UE

Wielkość
Źródło danych
Brak możliwości oszacowania Brak danych
liczby obywateli UE lub
członków rodziny niebędących
obywatelami
UE,
wobec
których projektowane przepisy
będą miały zastosowanie.

Oddziaływanie
Określenie wzoru wniosku o
umieszczenie obywatela UE
lub
członka
rodziny
niebędącego obywatelem UE
w strzeżonym ośrodku albo o
zastosowanie wobec nich
aresztu dla cudzoziemców
zapewni sprawne prowadzenie
postępowań w tych sprawach.
Ustawa z dnia 12 października Określenie wzoru wniosku o
1990 r. o Straży Granicznej umieszczenie obywatela UE
(Dz. U. z 2020 r. poz. 305 i lub
członka
rodziny
1610)
niebędącego obywatelem UE

Organ Straży
Granicznej

Oddziały Straży Granicznej (9)
Placówki Straży Granicznej
(96)

w strzeżonym ośrodku albo o
zastosowanie wobec nich
aresztu dla cudzoziemców
zapewni sprawne prowadzenie
postępowań w tych sprawach.
Sądy rejonowe
Sady rejonowe – właściwe za Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Określenie wzoru wniosku o
względu na terytorialny zasięg – Prawo o ustroju sądów umieszczenie obywatela UE
działania oddziałów Straży powszechnych (Dz. U. z 2020 r. lub
członka
rodziny
Granicznej i placówek Straży poz.365, z późn. zm.)
niebędącego obywatelem UE
Granicznej).
w strzeżonym ośrodku albo o
zastosowanie wobec nich
aresztu dla cudzoziemców
zapewni sprawne prowadzenie
postępowań w tych sprawach.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. poz. 1414, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenie zostanie także udostępniony na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy
Proces Legislacyjny.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)
0

1

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Łącznie (0-10)

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na dochody i wydatki budżetu państwa
oraz budżety jednostek samorządu terytorialnego.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich

przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)
Dodatkowe informacje, Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na konkurencyjność gospodarki
w tym wskazanie
i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli
źródeł danych i
i gospodarstwa domowe, jak również nie będzie miała wpływu na sytuację ekonomiczną
przyjętych do obliczeń
i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
założeń
Niemierzalne

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
X nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
tak
nie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
nie dotyczy
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne: nie dotyczy

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne: nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz: Nie dotyczy
9. Wpływ na rynek pracy
Rozporządzenie nie będzie miało wpływ na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne: nie dotyczy
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na środowisko naturalne, demografię, informatyzację,
sytuację i rozwój regionalny, mienie państwowe i zdrowie.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Planowany termin wejścia w życie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wzoru
wniosku o umieszczenie obywatela UE i członka rodziny niebędącego obywatelem UE w strzeżonym ośrodku albo
o zastosowanie wobec nich aresztu dla cudzoziemców to dzień wejścia w życie ustawy z dnia …………….. 2020 r. o
zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. ……) to jest 1
stycznia 2021 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Mając na uwadze zakres przedmiotowy projektowanego rozporządzenia należy wskazać, iż przepisy rozporządzenia nie
wymagają oceny efektywności oraz skuteczności ich obowiązywania.
Zgodność przepisów rozporządzenia z obowiązującym porządkiem prawnym będzie weryfikowana podczas bieżącej
analizy obowiązujących regulacji.
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Do projektu nie są załączone elementy źródłowe, badania i analizy.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wiz dla cudzoziemców
Na podstawie art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2020 r. poz. 35, 2023 i ….) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1)

oznaczenie celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej
wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks
Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.2)), wizy
Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji
dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom
zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów
lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;

2)

wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia
2013 r. o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą”;

3)

wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne
dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;

4)

sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;

5)

sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych
we wniosku o wydanie wizy przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen
przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw
zagranicznych;

6)
1)

2)

wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne,
na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).
Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 258 z 04.10.2011, str. 9, Dz. Urz.
UE L 58 z 29.02.2012, str. 3, Dz. Urz. UE L 182 z 29.06.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 114 z 04.05.2018, str. 39,
Dz. Urz. UE L 284 z 12.11.2018, str. 38 oraz Dz. Urz. UE L 188 z 12.07.2019, str. 25.
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7)

wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy;

8)

sposób umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na
osobnym blankiecie wizowym;

9)

sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa
w art. 79 ust. 2 ustawy.
§ 2. Na naklejce wizowej w polu „uwagi” zamieszcza się napis „cel wydania:” oraz

następujące oznaczenia celu wydania wiz Schengen lub wiz krajowych:
1)

„01” – gdy wiza jest wydawana w celu turystycznym;

2)

„02” – gdy wiza jest wydawana w celu odwiedzin u rodziny lub przyjaciół;

3)

„03” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w imprezach sportowych;

4)

„04” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności gospodarczej;

5)

„05a” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, w okresie
nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego
do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;

6)

„05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 88
ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, 1622, 1818 i 2473), w okresie nieprzekraczającym
9 miesięcy w roku kalendarzowym;

7)

„06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w art. 60
ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy;

8)

„07” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału
w konferencjach organizowanych w związku z prowadzeniem takiej działalności;

9)

„08” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania zadań służbowych przez
przedstawicieli organu państwa obcego lub organizacji międzynarodowej;

10) „09” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów
drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole
doktorskiej;
11) „10” – gdy wiza jest wydawana w celu szkolenia zawodowego;
12) „11” – gdy wiza jest wydawana w celu kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż
określona w art. 60 ust. 1 pkt 9 lub 10 ustawy;
13) „12” – gdy wiza jest wydawana w celu dydaktycznym;
14) „13” – gdy wiza jest wydawana w celu prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych;
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15) „13a” – gdy wiza jest wydawana w celu odbycia stażu;
16) „13b” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego;
17) „14” – gdy wiza jest wydawana w celu leczenia;
18) „15” – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim;
19) „16” – gdy wiza jest wydawana w celu udziału w programie wymiany kulturalnej lub
edukacyjnej, programie pomocy humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej,
a w przypadku gdy program jest uregulowany umową międzynarodową, której
Rzeczpospolita Polska jest stroną, na naklejce wizowej zamieszcza się także nazwę
programu;
20) „17” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
21) „17a” – gdy wiza jest wydawana w celu przybycia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jako członek najbliższej rodziny osoby przebywającej w Polsce na podstawie
zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na podstawie Karty Polaka;
21a) 17b – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy
Wystąpienia lub przebywania z nim;
22) „18” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z uprawnień wynikających
z posiadania Karty Polaka;
23) „19” – gdy wiza jest wydawana w celu repatriacji;
24) „20” – gdy wiza jest wydawana w celu korzystania z ochrony czasowej;
25) „21” – gdy wiza jest wydawana w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi
na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
26) „22” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu
łączenia rodzin;
27) „22a” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu
wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
28) „22b” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym
mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6;
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29) „23” – gdy wiza jest wydawana w celu innym niż określony w art. 60 ust. 1 pkt 1–24a
ustawy.
§ 3. 1. Wzór blankietu wizowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej jest określony w załączniku
nr 2 do rozporządzenia.
3. Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej,
jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy,
jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§ 4. Fotografia dołączana do wniosku o wydanie wizy krajowej spełnia następujące
wymagania:
1)

jest nieuszkodzona, kolorowa, o dobrej ostrości;

2)

ma wymiary 35 mm x 45 mm;

3)

została wykonana nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;

4)

przedstawia wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji
frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami,
z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowuje naturalny
kolor jego skóry;

5)

przedstawia wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice; linia oczu cudzoziemca
jest równoległa do górnej krawędzi fotografii.
§ 5. 1. Przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej odnotowuje się w dokumencie

podróży na pierwszej wolnej stronie przeznaczonej na wizy.
2. Konsul odnotowuje przyjęcie wniosku o wydanie wizy krajowej przez odciśnięcie
pieczęci zawierającej co najmniej oznaczenie ambasady lub konsulatu oraz oznaczenie literowe
„PL”, a także datę wpływu.
§ 6. 1. Dane z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 67 ust. 1
oraz art. 69 ust. 1 ustawy, oraz informacje o wydaniu wizy Schengen w przypadkach, o których
mowa w art. 73 ust. 1–3 ustawy, przekazuje się Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców za
pomocą środków komunikacji elektronicznej.
2. Przekazywanie danych oraz informacji, o których mowa w ust. 1, odbywa się w sposób
uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym.
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§ 7. Naklejkę wizową wizy krajowej umieszcza się w dokumencie podróży lub na
osobnym blankiecie wizowym przez wklejenie odpowiednio zabezpieczonej naklejki
samoprzylepnej, wypełnionej przez organ wydający wizę, na stronie, na której odnotowano
przyjęcie wniosku o wydanie wizy.
§ 8. W przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy, naklejkę wizową wizy
krajowej unieważnia się przez przekreślenie jej na krzyż atramentem niemożliwym do
wywabienia.
§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.3)

MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI
W porozumieniu:
MINISTER SPRAW
ZAGRANICZNYCH

3)

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia ….. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. …), które na podstawie art. 24 ustawy z dnia … 2020 r.
o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. poz. ….) traci
moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Załączniki do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia .................................... (poz. ...)
Załącznik nr 1

WZÓR BLANKIETU WIZOWEGO
AWERS

REWERS

Załącznik nr 2
WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE WIZY KRAJOWEJ

PL

Zdjęcie
Niniejszy formularz jest bezpłatny

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU

1. Nazwisko(-ka) (x)

SŁUŻBOWEGO

Data złożenia wniosku:
2. Nazwisko(-ka) rodowe (wcześniej używane nazwisko(-ka)) (x)
Numer wniosku:
3. Imię (imiona) (x)
5. Miejsce urodzenia

7.

Aktualne obywatelstwo:

4. Data urodzenia (dzień–miesiąc–rok)
6. Państwo urodzenia

8. Płeć:
□ mężczyzna

Obywatelstwo w chwili
urodzenia (jeżeli inne):

9. Stan cywilny:
□ kawaler/panna □ żonaty/zamężna □ w separacji
□ rozwiedziony(-na) □ wdowiec/wdowa
□ inne (proszę określić)

□ kobieta

Wniosek złożono:
□ w ambasadzie lub konsulacie
□ u usługodawcy
□ u pośredniczącego podmiotu
komercyjnego

Nazwa:

□ inne
10. W przypadku małoletnich: nazwisko, imię, adres (jeżeli inny niż adres wnioskodawcy), numer telefonu, adres
Wniosek przyjęty przez:
poczty elektronicznej oraz obywatelstwo osoby sprawującej władzę rodzicielską/opiekuna prawnego
Dokumenty uzupełniające:
11. Krajowy numer identyfikacyjny (jeżeli dotyczy)
□ dokument podróży
□ środki utrzymania

12. Rodzaj dokumentu podróży:
□ paszport zwykły □ paszport dyplomatyczny □ paszport służbowy □ paszport urzędowy
□ paszport specjalny □ inny dokument podróży (proszę określić)
13. Numer i seria dokumentu podróży

14. Data wydania

15. Ważny do

□ zaproszenie
□ środek transportu
16. Wystawiony przez □ podróżne ubezpieczenie medyczne
(nazwa państwa):
□ inne:

17. Adres domowy oraz adres poczty elektronicznej osoby ubiegającej się o wizę Numer(y) telefonu(-nów)

Decyzja o wizie krajowej:
□ odmowa wydania wizy
□ wydanie wizy

18. Czy na stałe mieszka Pani/Pan w państwie innym niż państwo obywatelstwa?
□ nie
□ tak
Dokument pobytowy lub dokument mu równoważny ............ numer ............. ważny do ..............................

□ Termin ważności:
od ………………..……………………
do ……………………………………..

Liczba wjazdów:
□ 1 □ 2 □ wielokrotne

* 19. Wykonywany zawód

*20. Nazwa, adres i numer telefonu pracodawcy. W przypadku uczniów – nazwa i adres siedziby szkoły. W
przypadku studentów lub doktorantów nazwa i adres siedziby jednostki prowadzącej studia pierwszego stopnia,
studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie w szkole doktorskiej oraz informacja o
kierunku studiów, a w przypadku szkoły doktorskiej – informacja o dyscyplinach naukowych albo artystycznych,
a także informacja o semestrze lub roku.

Liczba dni:
21. Główny(-ne) cel(e) podróży:
□ turystyka □ sprawy służbowe
□ względy zdrowotne

□ nauka

□ wizyta u rodziny lub przyjaciół

□ kultura

□ sport

□ wizyta urzędowa

□ inny (proszę określić)

Uzasadnienie:

22. Państwo(-wa) członkowskie będące celem podróży
-----------------POLSKA------------------

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

23. Państwo członkowskie, do którego
następuje pierwszy wjazd

25. Planowany okres pobytu
(proszę podać liczbę dni)

Na pytania oznaczone symbolem (*) nie odpowiadają członkowie rodziny obywatela UE, EOG lub CH (małżonek, dziecko lub pozostający na utrzymaniu
wstępni) korzystający z prawa do swobodnego przemieszczania się. Członkowie rodziny obywatela UE, EOG lub CH przedstawiają dokumenty
potwierdzające pokrewieństwo i wypełniają rubryki nr 35 i 36.
(x) Wpisy do rubryk 1–3 powinny odpowiadać danym w dokumencie podróży.

26. Informacja o wydanych cudzoziemcowi w okresie ostatnich 5 lat wizach Schengen lub wizach krajowych
□ nie
□ tak
Data(-ty) ważności od ...................................................... do ...................................................................
Data(-ty) ważności od ...................................................... do ...................................................................
Data(-ty) ważności od ...................................................... do ...................................................................
Data(-ty) ważności od ...................................................... do ...................................................................
Data(-ty) ważności od ...................................................... do ...................................................................

27. Czy przy poprzednim wydawaniu wizy pobierano od Pani/Pana odciski palców?
□ nie
□ tak
Data (jeżeli jest znana) ............................................................

28. Zezwolenie na wjazd do państwa będącego celem podróży
-------------------------------NIE DOTYCZY--------------------------------29. Planowana data wjazdu do Rzeczypospolitej
Polskiej

30. Planowana data wyjazdu z Rzeczypospolitej
Polskiej

*31. Nazwisko i imię osoby/osób zapraszającej(-cych) z Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli nie dotyczy, nazwa
hotelu(-li) lub tymczasowy(-we) adres(-y) w Rzeczypospolitej Polskiej

Adres oraz adres poczty elektronicznej osoby/osób
zapraszającej(-cych)/hotelu(-li)/adres(y) tymczasowy(-we)

*32. Nazwa i adres firmy/organizacji zapraszającej

Numer telefonu

Numer telefonu i faksu firmy/organizacji

Nazwisko i imię, adres służbowy, numer służbowego telefonu i faksu oraz adres służbowej poczty elektronicznej
osoby wyznaczonej do kontaktu w firmie/organizacji

*33. Koszty podróży i utrzymania osoby ubiegającej się o wizę pokrywa
□ sama osoba ubiegająca się o wizę
Środki utrzymania:
□ gotówka
□ czeki podróżne
□ karta kredytowa
□ opłacone z góry zakwaterowanie
□ opłacony z góry transport
□ inne (proszę określić)

□ sponsor (osoba udzielająca gościny, firma, organizacja),
proszę określić
□ określony w polu 31 lub 32
□ inne (proszę określić)
Środki utrzymania:
□ gotówka
□ zapewnia zakwaterowanie
□ pokrywa wszystkie koszty podczas pobytu
□ z góry opłaca transport
□ inne (proszę określić)

*34. Informacje o posiadanym zezwoleniu na pracę, zaświadczeniu o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w
sprawie pracy sezonowej, oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub zwolnieniu z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

35. Dane osobowe członka rodziny będącego obywatelem UE, EOG lub CH

Nazwisko

Data urodzenia

Imię (imiona)

Obywatelstwo

Numer dokumentu podróży lub dowodu
tożsamości

36. Pokrewieństwo z obywatelem UE, EOG lub CH:
□ małżonek □ dziecko □ wnuk □ wstępny pozostający na utrzymaniu
37. Miejscowość i data

Podpis (za małoletniego podpisują rodzice lub
ustanowieni przez sąd lub inny właściwy organ
opiekunowie albo jedno z rodziców, jeżeli władza
rodzicielska przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, lub
ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ
opiekun, za małoletniego bez opieki – kurator lub inny
podmiot reprezentujący małoletniego ustanowiony
przez sąd lub inny właściwy organ, za osobę
ubezwłasnowolnioną całkowicie – opiekun ustanowiony
przez sąd lub inny właściwy organ)

Jestem świadomy(-ma), że w przypadku odmowy wydania wizy opłata konsularna nie podlega zwrotowi.

Dotyczy ubiegania się o wizę krajową wielokrotnego wjazdu (por. pole nr 24):
Jestem świadomy(-ma), że na pierwszy pobyt i na kolejne wizyty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest konieczne odpowiednie ubezpieczenie
zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżne ubezpieczenie medyczne.

Oświadczam, że zgodnie z moją wiedzą wszystkie informacje szczegółowe przeze mnie przedłożone są poprawne i kompletne. Jestem świadomy(-ma), że
złożenie wniosku lub dołączenie dokumentów zawierających nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje, a także zeznanie w postępowaniu
o wydanie wizy krajowej nieprawdy, zatajenie prawdy, podrobienie, przerobienie dokumentu w celu użycia jako autentyczny lub używanie takiego
dokumentu jako autentycznego spowoduje odmowę wydania wizy krajowej lub unieważnienie wydanej już wizy krajowej oraz że zachowania te stanowią
zgodnie z polskim prawem przestępstwo zagrożone karami grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności.
Zobowiązuję się opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpóźniej ostatniego dnia okresu pobytu, do którego uprawnia wydana mi wiza krajowa.
Jestem świadomy(-ma), że posiadanie wizy krajowej stanowi tylko jeden z warunków wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskanie wizy
krajowej nie oznacza nabycia prawa do odszkodowania w przypadku odmówienia mi prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek
niespełnienia warunków wjazdu określonych w ustawie o cudzoziemcach. Warunki, które należy spełnić przy wjeździe, zostaną ponownie sprawdzone
w momencie wkraczania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jestem świadomy(-ma), że wydana już wiza krajowa może zostać cofnięta, jeżeli przestanę spełniać warunki jej wydania.
Jeżeli do wniosku o wydanie wizy krajowej w celu podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych: studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub
jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się w szkole doktorskiej, w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w celu odbycia
stażu lub w celu udziału w programie wolontariatu europejskiego nie zostały dołączone wszystkie dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych
zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o wydanie tej wizy, wnioskodawcy przysługuje prawo do ich uzupełnienia w terminie
14 dni od dnia złożenia wniosku.

Miejscowość i data

Podpis (za małoletniego podpisują rodzice lub ustanowieni przez sąd lub inny
właściwy organ opiekunowie albo jedno z rodziców, jeżeli władza rodzicielska
przysługuje wyłącznie temu rodzicowi, lub ustanowiony przez sąd lub inny właściwy
organ opiekun, za małoletniego bez opieki – kurator lub inny podmiot reprezentujący
małoletniego ustanowiony przez sąd lub inny właściwy organ, za osobę
ubezwłasnowolnioną całkowicie – opiekun ustanowiony przez sąd lub inny właściwy
organ)

Załącznik nr 3
WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O ODMOWIE WYDANIA
WIZY KRAJOWEJ
DECYZJA O ODMOWIE WYDANIA WIZY KRAJOWEJ
Szanowny Panie/Szanowna Pani!
Oznaczenie strony: ………………………………………………………………………………………
(nazwisko(-ka), imię (imiona))

……………………………………………………………………………………….
(data urodzenia, obywatelstwo)

Konsul RP w

……………………………………………………………………………………….
(oznaczenie konsula)

przeanalizował Pana/Pani wniosek o wydanie wizy krajowej i postanowił odmówić wydania wizy krajowej.

Decyzja została wydana z następującego(-cych) powodu(-dów):

1.

□

obowiązuje wpis Pana/Pani danych do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

2.

□

Pana/Pani dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen (SIS) do celów odmowy wjazdu;
dane te zostały wprowadzone przez …………………………………………………………...……..…;
(podać państwo członkowskie)

3.

□

nie posiada Pan/Pani wystarczających środków finansowych na czas trwania planowanego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na podróż powrotną do państwa pochodzenia lub
zamieszkania albo na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, lub możliwości
uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

4.

□

nie posiada Pan/Pani ubezpieczenia zdrowotnego lub medycznego, o którym mowa w art. 25 ust. 1
pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
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5.

□

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa
i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

6.

□

w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej złożył(a) Pan/Pani wniosek zawierający
nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył(a) Pan/Pani do niego dokumenty
zawierające takie dane lub informacje;

7.

□

w postępowaniu w sprawie wydania wizy krajowej zeznał(a) Pan/Pani nieprawdę lub zataił(a)
Pan/Pani prawdę albo, w celu użycia jako autentyczny, podrobił(a) Pan/Pani lub przerobił(a) Pan/Pani
dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego Pan/Pani używał(a);

8.

□

nie uzasadnił(a) Pan/Pani celu lub warunków planowanego pobytu;

9.

□

zachodzą uzasadnione wątpliwości co do Pana/Pani zamiaru
Rzeczypospolitej Polskiej przed upływem terminu ważności wizy;

10.

□

zachodzą uzasadnione wątpliwości co do wiarygodności złożonych przez Pana/Panią oświadczeń
odnośnie do celu Pana/Pani pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwagi na dostępne
organowi dowody lub obiektywne okoliczności wskazujące na to, że cel pobytu mógłby być inny niż
deklarowany.

opuszczenia

terytorium

W związku z ubieganiem się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z adnotacją „student” (oprócz przesłanek wymienionych
w pkt 1–8 oraz 10):
11.

□

jednostka prowadząca studia, która podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie została zatwierdzona
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 144 ust. 4–14 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach albo w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie
podlega obowiązkowi zatwierdzenia, została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców,
o której mowa w art. 144a ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

12.

□

nie przedłożył(a) Pan/Pani zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub
o kontynuacji studiów, o którym mowa w art. 144 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz art. 148a ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
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13.

□

jednostka prowadząca studia działa głównie w celu ułatwiania studentom lub doktorantom
niezgodnego z prawem wjazdu lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14.

□

ubiega się Pan/Pani o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z adnotacją „student”, i okoliczności sprawy
wskazują, że poprzedzająca ją wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana;

15.

□

nie posiada Pan/Pani wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów studiów;

16.

□

nie przedłożył(a) Pan/Pani dowodu uiszczenia opłaty w przypadku podejmowania lub kontynuacji
studiów odpłatnych;

17.

□

ubiega się Pan/Pani o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 9
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, z adnotacją „student”, a został(a) Pan/Pani
skreślony(-na) z listy studentów lub doktorantów.

W związku z ubieganiem się o wydanie wizy krajowej w celu, którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (oprócz przesłanek wymienionych w pkt 1–8 oraz 10):
18.

□

jednostka naukowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie została zatwierdzona
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie przepisów art. 151 ust. 4–5 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

19.

□

nie przedłożył(a) Pan/Pani umowy o przyjęciu cudzoziemca w celu prowadzenia badań naukowych
lub prac rozwojowych, o której mowa w art. 151 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;

20.

□

jednostka naukowa działa głównie w celu ułatwiania naukowcom niezgodnego z prawem wjazdu lub
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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21.

□

ubiega się Pan/Pani o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca
ją wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana;

22.

□

nie posiada Pan/Pani pisemnego oświadczenia jednostki naukowej, o którym mowa w art. 151 ust. 1
pkt 1 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

W związku z ubieganiem się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13a ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (oprócz przesłanek wymienionych w pkt 1–8 oraz 10):
23.

□

organizator stażu nie został zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na
podstawie art. 157a ust. 6–15 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

24.

□

nie zawarł(a) Pan/Pani umowy, na podstawie której będzie Pan/Pani odbywać staż, o której mowa
w art. 157a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

25.

□

organizator stażu działa głównie w celu ułatwiania stażystom niezgodnego z prawem wjazdu lub
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

26.

□

ubiega się Pan/Pani o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13a
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca
ją wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana;

27.

□

nie posiada Pan/Pani wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów odbywania stażu;

28.

□

nie posiada Pan/Pani pisemnego oświadczenia organizatora stażu, o którym mowa w art. 157a ust. 1
pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
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29.

□

nie ma Pan/Pani zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;

30.

□

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1d pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;

31.

□

nie przedstawił(a) Pan/Pani dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów wyższych w ciągu 2 lat
bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku lub dokumentu potwierdzającego odbywanie poza
granicami Unii Europejskiej studiów wyższych;

32.

□

celem Pana/Pani pobytu jest odbycie stażu, który nie będzie adekwatny do dziedziny i poziomu
ukończonych lub odbywanych studiów;

33.

□

nie ukończył(a) Pan/Pani kursu języka polskiego lub innego języka, w którym odbywa się staż, lub nie
odbywa Pan/Pani takiego kursu, na poziomie biegłości językowej niezbędnym do odbywania stażu.

W związku z ubieganiem się o wydanie wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13b ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (oprócz przesłanek wymienionych w pkt 1–8 oraz 10):
34.

□

jednostka organizacyjna, na rzecz której ma Pan/Pani wykonywać świadczenia jako wolontariusz, nie
została zatwierdzona przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych na podstawie art. 157g
ust. 5–14 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

35.

□

nie zawarł(a) Pan/Pani umowy, na podstawie której ma Pan/Pani wykonywać świadczenia jako
wolontariusz, o której mowa w art. 157g ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach;

36.

□

jednostka organizacyjna, na rzecz której Pan/Pani wykonuje lub zamierza wykonywać świadczenia
jako wolontariusz, działa głównie w celu ułatwiania wolontariuszom niezgodnego z prawem wjazdu
lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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37.

□

ubiega się Pan/Pani o wydanie kolejnej wizy krajowej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 13b
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, i okoliczności sprawy wskazują, że poprzedzająca
ją wiza była wykorzystana w innym celu niż cel, w jakim została wydana;

38.

□

nie ma Pan/Pani zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;

39.

□

zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 65 ust. 1e pkt 2 lub 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach.

Podstawa prawna odmowy

…………………………………………………………
Pouczenie:

Od decyzji wydanej przez konsula przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ. Wniosek
o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy
krajowej do organu, który wydał decyzję.

…………………………….………

…………..…………………………..

(miejsce i data wydania decyzji)

(imię, nazwisko, zajmowane stanowisko
oraz podpis urzędnika konsularnego)

…….…………………………………
okrągła pieczęć urzędowa
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Załącznik nr 4
WZÓR FORMULARZA, NA KTÓRYM WYDAJE SIĘ DECYZJĘ O UTRZYMANIU W MOCY
DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA WIZY SCHENGEN LUB WIZY KRAJOWEJ PO
ROZPATRZENIU WNIOSKU O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

DECYZJA O UTRZYMANIU W MOCY DECYZJI O ODMOWIE WYDANIA WIZY
SCHENGEN / WIZY KRAJOWEJ1)

Szanowny Pan/Szanowna Pani!

Oznaczenie strony:

………………………………………………………………………………
(nazwisko(-ka), imię (imiona))

……………………………………………………………………………….
(data urodzenia, obywatelstwo)

Konsul RP w …………………………………………………………………………………..
(oznaczenie konsula)

przeanalizował Pana/Pani wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z wniosku o wydanie wizy
Schengen/wizy
krajowej1)
i
na
podstawie
(podać
podstawę
prawną)
………………………………………………………………....................................................................
postanowił utrzymać w mocy decyzję o odmowie wydania wizy Schengen / wizy krajowej1) z dnia
……………………………
Decyzja została wydana z następującego(-cych) powodu(-dów): ……………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

Uzasadnienie:2)
Pouczenie:3)

…………………………….………

………………………………………

(miejsce i data wydania decyzji)

(podpis urzędnika konsularnego z podaniem imienia
i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska)

…….…………………………………
(okrągła pieczęć urzędowa)

1)

Niepotrzebne skreślić.
Uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów odmowy należy podać
w przypadku utrzymania w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen.
3)
W przypadku utrzymania w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen podać pouczenie
o następującej treści:
„Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego, zgodnie z art. 50 w zw.
z art. 5 pkt 4 lit. a oraz art. 13 § 2a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325).
Skargę wnosi się w terminie 30 do dnia doręczenia niniejszej decyzji za pośrednictwem konsula, który wydał
decyzję. Wysokość wpisu od skargi do sądu administracyjnego wynosi 300 PLN. Skarżący może ubiegać się
o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy bezpośrednio w sądzie, do którego kierowana jest
skarga.”
2)

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 80 ust. 1 ustawy
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35 i …).
Przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia,
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, w drodze rozporządzenia:
1) oznaczenia celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy
lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy
(kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późń. zm.), wizy Schengen
wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub
urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem
przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2) wzoru blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach, zwanej dalej „ustawą o cudzoziemcach ”;
3) wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowe wymogi techniczne
dotyczące fotografii dołączanej do wniosku;
4) sposobu odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5) sposobu przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych
we wniosku o wydanie wizy przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez
konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw
zagranicznych;
6) wzoru formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
7) wzoru formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy
o cudzoziemcach;
8) sposobu umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na
osobnym blankiecie wizowym;
9) sposobu unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art.
79 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach.

Powyższa problematyka jest aktualnie uregulowana w projekcie rozporządzenia Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia …. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z …
poz. …), który obecnie znajduje się na etapie skierowania do RCL o zwolnienie z komisji
prawniczej i którego wydanie jest bezpośrednią konsekwencją zmian wprowadzanych w ustawie z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), która obecnie oczekuje na podpis
Prezydenta RP, mających na celu m.in. dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian
wprowadzonych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13
lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L
243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009
ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy).
Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców, który będzie
uwzględniał zmiany wprowadzone w wyniku ww. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach w zakresie
wskazanym wyżej, wynika z konieczności dostosowania niniejszego projektu także do zmian
wprowadzonych do ustawy o cudzoziemcach ustawą z dnia … 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie
ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. z ….). Projektowana ustawa została w dniu 29 października br.
przyjęta w trybie obiegowym przez Komitetu do Spraw Europejskich, w dniu 2 listopada br. została
przyjęta przez Komitet ds. Cyfryzacji. W dniu 6 listopada br. ww. projekt ustawy został skierowany
do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
Zmiany wprowadzane nowelizacją ustawy o wjeździe obywateli UE (…) dotyczą m. in.
art. 60 w ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, za pośrednictwem którego wprowadzono dwa nowe cele
wizy: dołączenie do obywatela Zjednoczonego Królestwa lub przebywania z nim oraz realizacja
zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6. Powyższe zmiany
wynikają z objęcia zakresem ustawy o wjeździe obywateli UE obywateli Zjednoczonego
Królestwa i członków ich rodzin oraz dodaniem nowego art. 168a. Dodanie art. 168a ma z kolei
na celu pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE,
którego szczegółowej wykładni dokonał Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C83/11 Rahman.

Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy bez uszczerbku dla jakiegokolwiek osobistego
prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu zainteresowanych osób, przyjmujące państwo
członkowskie, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym, ułatwia wjazd i pobyt
następujących osób:
a) wszelkich innych członków rodziny, bez względu na ich przynależność państwową, którzy nie
są objęci definicją określoną w art. 2 ust. 2, a w kraju, z którego przybyli, pozostają na
utrzymaniu lub są członkami gospodarstwa domowego obywatela Unii, posiadającymi
pierwotne prawo pobytu, lub gdzie istnieją poważne względy zdrowotne ściśle wymagające
osobistej opieki obywatela Unii nad członkiem rodziny,
b) partnera, z którym obywatel Unii pozostaje w stałym, należycie poświadczonym związku.
Przyjmujące

państwo

członkowskie

dokonuje

szczegółowej

analizy

osobistych

okoliczności i uzasadnia każdą odmowę wjazdu lub pobytu wobec tych osób.
Obowiązujące przepisy prawa zapewniają jedynie wdrożenie do polskiego porządku
prawnego postanowień art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE w zakresie umożliwienia pobytu
członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE, brak jest natomiast uregulowań prawnych
przewidujących specjalne traktowanie opisanej wyżej grupy cudzoziemców w zakresie ułatwiania
im dołączenia do obywatela UE oraz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
rozumianego jako skorzystanie z uprawnienia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zaproponowano zatem zmianę polegającą na wprowadzeniu rozwiązań prawnych wzorowanych
na regulacjach dotyczących łączenia rodzin i umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE przebywającym poza
granicami Polski. Wniosek w przedmiotowej sprawie będzie składać obywatel UE, obywatel
Polski lub obywatel Zjednoczonego Królestwa przebywający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w imieniu swojego członka rodziny, jeżeli ten przebywałby poza tym terytorium.
Wskazane wyżej osoby byłyby jednocześnie obligatoryjnym pełnomocnikiem członka rodziny w
przedmiotowym postępowaniu prowadzonym przed wojewodą oraz ewentualnie Szefem Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, przy jednoczesnym zachowaniu ogólnej konstrukcji jednej strony
postępowania, którą byłby cudzoziemiec, w imieniu którego wniosek jest składany.
Wprowadzone w art. 60 w ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zmiany oznaczają w tym
przypadku zmianę pośrednią rozporządzenia wydawanego na podstawie art. 80. Jakkolwiek
niezmienna pozostaje delegacja ustawowa do wydania niniejszego aktu, to modyfikacji uległ

przepis, do którego niniejsze upoważnienie się odwołuje. Utrata mocy obowiązującej
rozporządzenia następuje bowiem nie tylko w sytuacji nowelizacji przepisu upoważniającego do
jego wydania, lub wytycznych dotyczących jego treści, lecz także w sytuacji, w której zmiana tego
zakresu lub wytycznych następuje „pośrednio”, czyli w omawianym przypadku na skutek zmiany
przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający.
W efekcie powyższego należy wydać nowe rozporządzenie, które zastąpi aktualnie
procedowany projekt.
W tym miejscu należy podkreślić, że przedmiotowe rozporządzenie może jeszcze ulegać
pewnym modyfikacjom mając na uwadze, co wskazano wyżej, że jego ostateczne brzmienie jest
nierozerwalnie związane z treścią obecnie procedowanego projektu rozporządzenia, który
oczekuje na zwolnienie z komisji prawniczej.
W § 2 projektu rozporządzenia określono kolejne oznaczenia cyfrowe (od „1” do „23”) dla
poszczególnych celów, w jakich mogą być wydawane wizy Schengen oraz wizy krajowe zgodnie
z art. 60 ustawy o cudzoziemcach w brzmieniu nadanym ww. ustawą o wjeździe obywateli UE, z
wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego, wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji
dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw obcych lub innym osobom zrównanym z nimi
pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin. Oznaczenia dla tranzytowej
wizy lotniskowej oraz dla wizy Schengen wydawanej w celu tranzytu reguluje Wspólnotowy
Kodeks Wizowy, natomiast oznaczenia wiz wydawanych ww. osobom określa rozporządzenie
ministra właściwego do spraw zagranicznych, wydane na podstawie art. 63 ustawy o
cudzoziemcach.
W wyniku powyższego w § 2 projektu rozporządzenia uwzględniono zarówno
dotychczasową konstrukcję oznaczeń celów wydania wizy, oraz dodano nowozaprojektowane
cele: 17b – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela Zjednoczonego Królestwa
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia
lub przebywania z nim oraz „22b” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt
czasowy, o którym mowa w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6.
W § 3 projektu rozporządzenia wskazano, jakie wzory są określone w poszczególnych
załącznikach do projektu rozporządzenia, tzn. wzór blankietu wizowego (załącznik nr 1), wzór

formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik nr 2), wzór formularza, na którym wydaje
się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej (załącznik nr 3), wzór formularza, na którym
wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, tj. decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji
o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku o ponowne
rozpatrzenie sprawy (załącznik nr 4).
Wzór blankietu wizowego, wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie
wydania wizy krajowej, wzór formularza, na którym będzie się wydawać decyzję, o której mowa
w art. 76 ust. 4 ustawy, tj. decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy
Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, zawierający
elementy określone w tym przepisie oraz w ust. 5 tego artykułu, pozostają niezmienione w stosunku
do przewidzianych w aktualnie procedowanym rozporządzeniu.
We wzorze formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik nr 2) wprowadzono
drobną modyfikację polegającą na usunięciu z kolumny do użytku służbowego checkboxu „na
granicy” z uwagi na fakt, że wizy krajowe nie są, zgodnie z art. 66 ustawy o cudzoziemcach,
wydawane na granicy RP.
W § 4 projektu rozporządzenia określono szczegółowe wymogi techniczne dotyczące
fotografii dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej. Pozostają one niezmienione w
stosunku do przewidzianych w aktualnie procedowanym rozporządzeniu.
W § 5 projektu rozporządzenia określono sposób odnotowywania przyjęcia wniosku
o wydanie wizy krajowej w dokumencie podróży, zgodnie z dotychczasową regulacją. Pozostają
one niezmienione w stosunku do przewidzianych w aktualnie procedowanym rozporządzeniu.
W § 6 projektu rozporządzenia określono sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców przez konsula danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa
w art. 67 ust. 1, art. 69 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, oraz sposób przekazywania Szefowi Urzędu
do Spraw Cudzoziemców przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i ministra
właściwego do spraw zagranicznych informacji o wydaniu wizy Schengen w przypadku, o którym
mowa w art. 73 ust. 1-3 ww. ustawy. Regulacje te także pozostają niezmienione w stosunku do
przewidzianych w aktualnie procedowanym rozporządzeniu.
W § 7 projektu rozporządzenia określono sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy
krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym.

W § 8 projektu rozporządzenia określono sposób unieważniania naklejki wizowej wizy
krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach, tj. w przypadku
błędu wykrytego po zamieszczeniu naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na
blankiecie wizowym.
Powyższe regulacje także pozostają niezmienione w stosunku do przewidzianych w
aktualnie procedowanym rozporządzeniu.
W § 9 projektu rozporządzenia wskazano termin wejścia w życie przedmiotowego projektu.
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 1 stycznia 2020 r.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm
i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom Unii
Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Projekt nie ma wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców, małych i średnich
przedsiębiorców.
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zgodnie z § 52 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P.
z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.
o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
Projekt nie podlega dokonaniu oceny OSR przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Spraw
w sprawie wiz dla cudzoziemców

Wewnętrznych

i

Data sporządzenia
Administracji 9 listopada 2020 r.

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – ministerstwo
wiodące
Ministerstwo Spraw Zagranicznych – ministerstwo współpracujące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Boguszyński – Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki
Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
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Źródło:
Delegacja zawarta w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2020 r. poz. 35, z późn. zm.) w związku ze
zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ustawą z dnia
… 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin
oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. z ….)

Nr w wykazie prac legislacyjnych Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji:

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.).
Powyższy przepis zobowiązuje ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, w drodze rozporządzenia:
1) oznaczenia celów wydania wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której mowa
w art. 2 pkt 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późń. zm.), wizy Schengen
wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych członkom misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych państw
obcych lub innym osobom zrównanym z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin;
2) wzoru blankietu wizowego, o którym mowa w art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zwanej
dalej „ustawą”;
3) wzoru formularza wniosku o wydanie wizy krajowej i szczegółowych wymogów technicznych dotyczących fotografii
dołączanej do wniosku;
4) sposobu odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej;
5) sposobu przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych wymienionych we wniosku o wydanie wizy
przez konsula oraz informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego Straży Granicznej i
ministra właściwego do spraw zagranicznych;
6) wzoru formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej;
7) wzoru formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy;
8) sposobu umieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży lub na osobnym blankiecie wizowym;
9) sposobu unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa w art. 79 ust. 2 ustawy.
Zgodnie z ww. art. 80 ust. 1 pkt 1 minister właściwy do spraw wewnętrznych został zobligowany między innymi do
określenia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, w drodze rozporządzenia, celów wydania wiz
Schengen lub wiz krajowych. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców jest konsekwencją
zmian wprowadzonych do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ustawą z dnia … 2020 r. o zmianie ustawy o
zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z ….) m. in. w art. 60
w ust. 1 ustawy o cudzoziemcach, za pośrednictwem której dodano dwa nowe cele wizy: dołączenie do obywatela
Zjednoczonego Królestwa lub przebywania z nim oraz realizacja zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 160
pkt 1, 3, 4 lub 6. Powyższe zmiany wynikają z objęcia zakresem ustawy o wjeździe obywateli UE obywateli Zjednoczonego

Królestwa i członków ich rodzin oraz dodaniem nowego art. 168a. Dodanie art. 168a ma z kolei na celu pełne wdrożenie do
polskiego porządku prawnego art. 3 ust. 2 dyrektywy 2004/38/WE, którego szczegółowej wykładni dokonał Trybunał
Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-83/11 Rahman. Zgodnie z treścią art. 3 ust. 2 ww. dyrektywy bez uszczerbku
dla jakiegokolwiek osobistego prawa do swobodnego przemieszczania się i pobytu zainteresowanych osób, przyjmujące
państwo członkowskie, zgodnie ze swoim ustawodawstwem krajowym, ułatwia wjazd i pobyt następujących osób:
a) wszelkich innych członków rodziny, bez względu na ich przynależność państwową, którzy nie są objęci definicją
określoną w art. 2 ust. 2, a w kraju, z którego przybyli, pozostają na utrzymaniu lub są członkami gospodarstwa
domowego obywatela Unii, posiadającymi pierwotne prawo pobytu, lub gdzie istnieją poważne względy zdrowotne ściśle
wymagające osobistej opieki obywatela Unii nad członkiem rodziny,
b) partnera, z którym obywatel Unii pozostaje w stałym, należycie poświadczonym związku.
Przyjmujące państwo członkowskie dokonuje szczegółowej analizy osobistych okoliczności i uzasadnia każdą odmowę
wjazdu lub pobytu wobec tych osób.
Obowiązujące przepisy prawa zapewniają jedynie wdrożenie do polskiego porządku prawnego postanowień art. 3 ust. 2
dyrektywy 2004/38/WE w zakresie umożliwienia pobytu członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE, brak jest natomiast
uregulowań prawnych przewidujących specjalne traktowanie opisanej wyżej grupy cudzoziemców w zakresie ułatwiania im
dołączenia do obywatela UE oraz wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozumianego jako skorzystanie z
uprawnienia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zaproponowano zatem zmianę polegającą na wprowadzeniu
rozwiązań prawnych wzorowanych na regulacjach dotyczących łączenia rodzin i umożliwienie złożenia wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy członkom rodziny rozszerzonej obywateli UE przebywającym poza granicami Polski. Wniosek
w przedmiotowej sprawie będzie składać obywatel UE, obywatel Polski lub obywatel Zjednoczonego Królestwa
przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu swojego członka rodziny, jeżeli ten przebywałby poza tym
terytorium. Wskazane wyżej osoby byłyby jednocześnie obligatoryjnym pełnomocnikiem członka rodziny w przedmiotowym
postępowaniu prowadzonym przed wojewodą oraz ewentualnie Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców, przy
jednoczesnym zachowaniu ogólnej konstrukcji jednej strony postępowania, którą byłby cudzoziemiec, w imieniu którego
wniosek jest składany.
Powyższa problematyka jest aktualnie uregulowana w projekcie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia …. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz.U. z … poz. …), który obecnie znajduje się na etapie
skierowania do RCL o zwolnienie z komisji prawniczej i którego wydanie jest bezpośrednią konsekwencją zmian
wprowadzanych w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ustawą z dnia 28 października 2020 r. o zmianie
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. …), która obecnie oczekuje na podpis Prezydenta RP,
mających na celu m.in. dostosowanie polskiego porządku prawnego do zmian wprowadzonych do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks
wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1, z późn. zm.) rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2019/1155 z dnia 20 czerwca 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 810/2009 ustanawiające Wspólnotowy Kodeks
Wizowy (kodeks wizowy).
Potrzeba wydania nowego rozporządzenia w sprawie wiz dla cudzoziemców, który będzie uwzględniał zmiany wprowadzone
w wyniku ww. nowelizacji ustawy o cudzoziemcach w zakresie wskazanym wyżej, wynika z konieczności dostosowania
niniejszego projektu także do zmian wprowadzonych do ustawy o cudzoziemcach ustawą z dnia … 2020 r. o zmianie ustawy
o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z ….). Projektowana
ustawa została w dniu 29 października br. przyjęta w trybie obiegowym przez Komitetu do Spraw Europejskich, w dniu 2
listopada br. została przyjęta przez Komitet ds. Cyfryzacji. W dniu 6 listopada br. ww. projekt ustawy został skierowany do
rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Wprowadzone w art. 60 w ust. 1 ustawy o cudzoziemcach zmiany oznaczają zmianę pośrednią rozporządzenia wydawanego
na podstawie art. 80. Jakkolwiek niezmienna pozostaje delegacja ustawowa do wydania niniejszego aktu, to modyfikacji uległ
przepis, do którego niniejsze upoważnienie się odwołuje. Utrata mocy obowiązującej rozporządzenia następuje bowiem nie
tylko w sytuacji nowelizacji przepisu upoważniającego do jego wydania, lub wytycznych dotyczących jego treści, lecz także
w sytuacji, w której zmiana tego zakresu lub wytycznych następuje „pośrednio”, czyli w omawianym przypadku na skutek
zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła przepis upoważniający.
W efekcie powyższego należy wydać nowe rozporządzenie, który zastąpi aktualnie procedowany projekt.
W § 2 projektu rozporządzenia określa się kolejne oznaczenia cyfrowe (od „1” do „23”) dla poszczególnych celów, w jakich
mogą być wydawane wizy Schengen oraz wizy krajowe, zgodnie z dotychczas przewidzianymi oznaczeniami tych celów oraz
uwzględnionymi nowozaprojektowanymi celami: 17b – gdy wiza jest wydawana w celu dołączenia do obywatela
Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia

lub przebywania z nim oraz „22b” – gdy wiza jest wydawana w celu realizacji zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
w art. 160 pkt 1, 3, 4 lub 6.
W § 3 projektu rozporządzenia wskazano, jakie wzory są określone w poszczególnych załącznikach do projektu
rozporządzenia, tzn. wzór blankietu wizowego (załącznik nr 1), wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik
nr 2), wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej (załącznik nr 3), wzór formularza,
na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, tj. decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie
wydania wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (załącznik nr 4).
Wzór blankietu wizowego, wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, wzór
formularza, na którym będzie się wydawać decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, tj. decyzję o utrzymaniu w mocy
decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy,
zawierający elementy określone w tym przepisie oraz w ust. 5 tego artykułu, pozostają niezmienione w stosunku do
przewidzianych w aktualnie procedowanym rozporządzeniu.
We wzorze formularza wniosku o wydanie wizy krajowej (załącznik nr 2) wprowadzono drobną modyfikację polegającą na
usunięciu z kolumny do użytku służbowego checkboxu „na granicy” z uwagi na fakt, że wizy krajowe nie są, zgodnie z art.
66 ustawy o cudzoziemcach, wydawane na granicy RP.
W pozostałym zakresie przepisy § 4 - § 8 zawierają regulacje odpowiadające regulacjom zawartym w obowiązującym
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia ….. 2020 r. w sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U.
poz. …..).
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Z uwagi na fakt, iż proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania dotyczą szczegółowych regulacji proceduralnych
wydawania wiz Schengen i wiz krajowych oraz regulacji dotyczących wydawania wiz krajowych regulowanych co do zasady
prawem krajowym, należy stwierdzić, iż nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi
przez inne kraje członkowskie OECD/UE rozwiązaniami.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Wielkość
Źródło danych
Oddziaływanie
cudzoziemcy
Około 1 600 000
Według raportu Polskiej Służby Ubieganie się o wydanie wizy,
Konsularnej
sporządzonego wjazd i pobyt na terytorium Polski
przez Departament Konsularny na podstawie wizy.
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych w 2019 r., w
2018 r. konsulowie wykonali 1
612 026 czynności wizowych.
wojewodowie
16 wojewodów
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. o Organy I instancji w sprawach
wprowadzeniu
zasadniczego zezwoleń pobytowych oceniający
trójstopniowego
podziału legalność pobytu cudzoziemców,
terytorialnego państwa (Dz. U. organy kontroli legalności pobytu
poz. 603, z późn. zm.)
cudzoziemców w Polsce.
Szef Urzędu do Spraw 1 urząd administracji
Ustawa z dnia 12 grudnia Organ II instancji w sprawach
Cudzoziemców
rządowej
2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. zezwoleń
pobytowych
oraz
z 2020 r. poz. 35 , z późn. zm.) zobowiązywania cudzoziemców
do powrotu oceniający legalność
pobytu cudzoziemców, organ
kontroli
legalności
pobytu
cudzoziemców w Polsce, udział w
konsultacjach wizowych.
organy Straży Granicznej
- 1 Komendant Główny Ustawa z dnia 12 października Organy właściwe w sprawach
Straży Granicznej
1990 r. o Straży Granicznej (Dz. odmowy wjazdu,
- 9 Komendantów
U. z 2020 r. poz. 305)
Organy I instancji w sprawach
oddziałów Straży
zobowiązywania cudzoziemców
Granicznej;
do powrotu oceniający legalność
- 95 Komendantów
pobytu cudzoziemców, organy
placówek Straży
kontroli
legalności
pobytu
Granicznej
cudzoziemców w Polsce, udział w
konsultacjach wizowych.

organy Policji

organy Krajowej
Administracji Skarbowej

minister właściwy do
spraw zagranicznych

- 1 Komendant Główny
Policji,
- 16 Komendantów
Wojewódzkich Policji,
- 217 Komendantów
Powiatowych
(Miejskich)
- 1 Komendant
Stołeczny Policji
16 dyrektorów izb
administracji skarbowej
16 naczelników
urzędów celnoskarbowych (wraz
z delegaturami -45i
oddziałami celnymi –
144)
1 Minister

Ustawa z dnia 6 kwietnia Organy kontroli legalności pobytu
1990 r. o Policji (Dz. U. z cudzoziemców w Polsce, udział w
2020 r. poz. 360, z późn. zm.)
konsultacjach wizowych.

Ustawa z dnia 16 listopada Organy kontroli legalności pobytu
2016r. o Krajowej Administracji cudzoziemców w Polsce.
Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz.
505, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 4 września 1997r. Udział w konsultacjach wizowych.
o
działach
administracji
rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz.
945, z późn. zm.)
Raport
Polskiej
Służby Procedura wydawania wiz.
konsulowie
522 urzędników
Konsularnej
za
2018r.
konsularnych
sporządzony przez Departament
Konsularny Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, 21 sierpnia 2019
r.
Szef Agencji
Udział w konsultacjach wizowych.
1 Agencja
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.
Bezpieczeństwa
o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz.
27)
Szef Agencji Wywiadu
1 Agencja
Ustawa z dnia 24 maja 2002 r.
Udział w konsultacjach wizowych.
o Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego oraz Agencji
Wywiadu (Dz. U. z 2020 r. poz.
27)
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych. W celu wykonania wynikającego z przepisów
obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym
podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz.
740, z późn. zm.);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2019
r. poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Izby Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2020
r. poz. 75);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z
2019 r. poz. 825, z późn. zm.);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.
U. z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach
dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wojewodom;
Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
Radzie do Spraw Uchodźców;
Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
Rzecznikowi Praw Dziecka;
Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
Stowarzyszeniu Amnesty International;
Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
Stowarzyszeniu „Emigrant”;
Caritas Polska;
Fundacji Panoptykon;
Fundacji Ocalenie;
Fundacji Multiocalenie;
Fundacji Republikańskiej;
Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st.
Warszawy;
• Polskiej Organizacji Turystycznej;
• Polskiej Izbie Turystyki.
Projekt został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy
Proces Legislacyjny” zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 uchwały Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin
pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) oraz stosownie do wymogów art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005
r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248).
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z …… r.)

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2021
Łącznie (0-10)

2021

2022

2023

Dochody ogółem
budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

budżet państwa

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Źródła finansowania
Dodatkowe
informacje, w tym
wskazanie źródeł
danych i przyjętych do
obliczeń założeń

Nie dotyczy
Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków i nie wpłynie
na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego.
Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie angażowało dodatkowych środków budżetu
państwa w jakiejkolwiek fazie realizacji projektowanego przedsięwzięcia z części 42 – Sprawy
wewnętrzne, jak i poza nią, a w konsekwencji nie będzie generowało kosztów wymagających
finansowania. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie angażowało dodatkowych
środków budżetu państwa w jakiejkolwiek fazie realizacji projektowanego przedsięwzięcia także z
części 85 – Budżety wojewodów.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
0
1
2
3
5
10
Łącznie (0-10)
W ujęciu
duże
pieniężnym
przedsiębiorstwa
(w mln zł,
sektor mikro-,
ceny stałe z …… małych i średnich
r.)
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
W ujęciu
duże
niepieniężnym
przedsiębiorstwa
sektor mikro-,
Przedmiotowy projekt z uwagi na swój charakter nie zawiera regulacji dotyczących
małych i średnich
majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków
przedsiębiorstw
przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej, a zatem nie podlega
obowiązkowi dokonania oceny przewidywanego wpływu proponowanych
rozwiązań na działalność mikro, małych i średnich przedsiębiorców, stosownie do
przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.).
rodzina, obywatele
oraz gospodarstwa
domowe
Niemierzalne
Dodatkowe
Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
informacje, w tym
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. Wejście w życie
wskazanie źródeł
niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sektor mikro-, małych i średnich
danych i przyjętych do przedsiębiorstw. Wejście w życie niniejszego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na sytuację
ekonomiczną i społeczną rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.
obliczeń założeń
8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.
Komentarz:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na ww. obszary

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zaprojektowano na dzień 1 stycznia 2020 r.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach w związku ze zmianami wprowadzonymi do ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach ustawą z
dnia … 2020 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. z ….). W związku z tym ewaluacja nie dotyczy przepisów rozporządzenia.
13.Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.

Projekt
ROZPORZĄDZENIE
M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H I A D M I N I S T R A C J I 1)
z dnia
w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że obywatel Unii
Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą
handlu ludźmi
Na podstawie art. 41e ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020
r. poz. 2023 i ….) zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że
obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest
ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks
karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i 1517).
2. Wzór zaświadczenia, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do niniejszego
rozporządzenia.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
MINISTER SPRAW
WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI

1)

Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej – sprawy wewnętrzne, na podstawie
§ 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego
zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).

Załącznik do rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji
z dnia ...................... (poz. ...)

WZÓR

Organ wydający zaświadczenie

...................................................
Miejscowość, data

ZAŚWIADCZENIE
Na podstawie art. 41a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz
z 2020 r. poz. ….) zaświadcza się, że istnieje domniemanie, że:
Pan/Pani .......................................................................................................................................
Imię (imiona) i nazwisko

urodzony/a ..................................................w ..............................................................................
(data urodzenia)

(miejsce i państwo urodzenia)

Obywatelstwo ...................................................................... Płeć ................................................
jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. −
Kodeks karny.
W związku z powyższym pobyt ww. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa
się za legalny przez okres ważności wydanego zaświadczenia.
Zaświadczenie jest ważne przez okres ……….... ∗) od dnia jego wydania.

m.p.
………………...………………….
(imię i nazwisko, stanowisko i podpis
osoby upoważnionej do wydania
zaświadczenia)

∗)

Okres ważności zaświadczenia wskazuje organ właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie o
przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, zgodnie z art.
41b ust. 2 lub 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.

UZASADNIENIE
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do
spraw wewnętrznych zawartego w art. 41e ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293
oraz z 2020 r. poz. ….) do wydania rozporządzenia określającego wzór zaświadczenia
potwierdzającego domniemanie, że obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny
niebędący obywatelem Unii Europejskiej są ofiarami handlu ludźmi.
W art. 41a – 41e ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin zaproponowano wprowadzenie, analogiczne jak w ustawie z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.), przepisów
dotyczących możliwości wydawania zaświadczenia potwierdzającego istnienie domniemania
o byciu ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego w stosunku do
obywatela UE i członków rodziny niebędących obywatelami UE. Zaświadczenie to będzie
ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego obywatela
UE lub małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE przez okres 4 miesięcy od
dnia jego wydania. Z kolei obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem
UE będzie można wydać kolejne zaświadczenie na okres co najmniej 6 miesięcy, nie dłużej
jednak niż na okres 3 lat, w przypadku gdy zostaną spełnione warunki, o których mowa w art.
41b ust. 3 ww. ustawy, tj., gdy:
1) przebywają oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podjęli współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o
przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, a w przypadku
małoletniego cudzoziemca – otrzymał on status pokrzywdzonego w postępowaniu w
sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;
3) zerwali oni kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o którym mowa
w art. 189a § 1 Kodeksu karnego.
Przez okres wydania zaświadczenia pobyt ww. osób na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej będzie uznawany za legalny. Ten okres pobytu uznawanego za legalny pozwoli
osobom posiadającym powyższe zaświadczenie na odzyskanie sił, uwolnienie się spod
wpływu osób dopuszczających się przestępstwa handlu ludźmi oraz zastanowienia się nad
podjęciem świadomej decyzji o współpracy z organem właściwym do prowadzenia
postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego.
Proponowane rozwiązanie umożliwi skorzystanie z prawa do świadczeń z pomocy
społecznej w formie interwencji kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego również obywatelom UE oraz członkom rodziny niebędącym obywatelami
UE. Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i
zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar.
Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2021 r.
Termin ten jest spójny z terminem wejścia w życie ustawy zmieniającej ustawę z dnia 14
lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z

tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
której zasadnicza część przepisów wchodzi w życie z tym dniem.
Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.
Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega
notyfikacji zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z
dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji
norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom
Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii,
dokonania konsultacji lub uzgodnienia.

Data sporządzenia
5 listopada 2020 r.

Nazwa projektu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w
sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że Źródło:
obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem art. 41e ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o
Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
U. z 2019 r. poz. 293 oraz z 2020 r. poz. ….)
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza
Stanu lub Podsekretarza Stanu
Bartosz Grodecki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw
Wewnętrznych i Administracji

Nr w Wykazie prac …

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Jarosław Boguszyński – Dyrektor Departamentu Analiz i Polityki
Migracyjnej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji
tel. +48 22 60 115 20 | fax +48 22 60 149 14
sekretariat.daipm@mswia.gov.pl

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia dla ministra właściwego do spraw wewnętrznych zawartego w
art. 41e ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 293 oraz z
2020 r. poz. ….) do wydania rozporządzenia określającego wzór zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że
obywatel Unii Europejskiej lub członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej są ofiarami handlu ludźmi.
W art. 41a – 41e ww. ustawy zaproponowano wprowadzenie, analogiczne jak w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm.), przepisów dotyczących możliwości wydawania zaświadczenia
potwierdzającego istnienie domniemania o byciu ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu karnego w
stosunku do obywatela UE i członków rodziny niebędących obywatelami UE.
Zaświadczenie to będzie ważne przez okres 3 miesięcy od dnia jego wydania, a w przypadku małoletniego obywatela UE
lub małoletniego członka rodziny niebędącego obywatelem UE przez okres 4 miesięcy od dnia jego wydania. Z kolei
obywatelowi UE lub członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE będzie można wydać kolejne zaświadczenie na
okres co najmniej 6 miesięcy, nie dłużej jednak niż na okres 3 lat, w przypadku gdy zostaną spełnione warunki, o których
mowa w art. 41b ust. 3 ww. ustawy, tj., gdy.:
1) przebywają oni na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) podjęli współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w
art. 189a § 1 Kodeksu karnego, a w przypadku małoletniego cudzoziemca – otrzymał on status pokrzywdzonego w
postępowaniu w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego;
3) zerwali oni kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu
karnego.
Przez okres wydania zaświadczenia pobyt ww. osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie uznawany za
legalny.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Proponowane rozwiązanie umożliwi skorzystanie z prawa do świadczeń z pomocy społecznej w formie interwencji
kryzysowej, schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego również obywatelom UE oraz członkom
rodziny niebędącym obywatelami UE. Zaproponowane rozwiązanie jest zgodne z art. 11 dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego
procederu oraz ochrony ofiar.
Jak wskazano wyżej przez okres wydania zaświadczenia pobyt ww. osób na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie
uznawany za legalny i pozwoli osobom posiadającym powyższe zaświadczenie na odzyskanie sił, uwolnienie się spod
wpływu osób dopuszczających się przestępstwa handlu ludźmi oraz zastanowienia się nad podjęciem świadomej decyzji o
współpracy z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a §
1 Kodeksu karnego.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?

Proponowane w przepisach rozporządzenia rozwiązania wynikają z konieczności realizacji delegacji do wydania
rozporządzenia określającego zaświadczenia potwierdzającego istnienie domniemania, że obywatel Unii Europejskiej lub
członek rodziny niebędący obywatelem Unii Europejskiej jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 Kodeksu
karnego.
Należy zatem stwierdzić, iż nie jest to problematyka uzasadniająca dokonanie analiz porównawczych z przyjętymi przez
inne kraje członkowskie OECD/UE rozwiązaniami
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
obywatele Unii
Europejskiej i członkowie
rodziny niebędący
obywatelami Unii
Europejskiej

Wielkość
Brak jest możliwości
oszacowania liczby
osób, które skorzystają
z zaproponowanego
rozwiązania.

Źródło danych
Brak jest możliwości
oszacowania liczby osób, które
skorzystają z zaproponowanego
rozwiązania.

Minister Spraw
Wewnętrznych i
Administracji

1

rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 listopada
2019 r. w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji
(Dz. U. poz. 2264)
rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 6
października 2020 r. w sprawie
szczegółowego zakresu
działania Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej (Dz. U.
poz. 1723)

Minister
Rodziny
Polityki Społecznej

i 1

prokuratorzy

6 230

wojewodowie

16 wojewodów

Sprawozdanie Prokuratora
Generalnego z rocznej
działalności prokuratury w
2012 r. - Udostępnione na
stronie internetowej
Prokuratury Generalnej
Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r.
o wprowadzeniu zasadniczego
trójstopniowego podziału
terytorialnego państwa (Dz. U.
Nr 96 poz. 603, z późn. zm.)

Szef Urzędu do Spraw 1 urząd administracji
rządowej
Cudzoziemców

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

organy Straży Granicznej

Ustawa z dnia 12 października
1990 r. o Straży Granicznej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 305, z
późn. zm.)

- 1 Komendant
Główny Straży
Granicznej
- 9 Komendantów

Oddziaływanie
Obywatelom UE i członkom
rodzin niebędącym
obywatelami UE, w stosunku
do których istnieje
domniemanie, że są ofiarami
handlu ludźmi, będzie
wydawane zaświadczenie
potwierdzające istnienie tego
domniemania.
Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji prowadzi
rejestr wydanych zaświadczeń

Obywatelom UE i członkom
rodzin niebędącym
obywatelami UE
przebywającym na terytorium
RP na podstawie
zaświadczenia przysługuje
prawo do świadczeń w formie
interwencji kryzysowej,
schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz
zasiłku celowego.
Prokuratorzy są organami
właściwymi do wydawania
przedmiotowego
zaświadczenia.

Unormowanie jednolitego
wzoru zaświadczenia umożliwi
organom kontroli legalności
pobytu łatwiejszą weryfikację
legalności pobytu
cudzoziemców w Polsce.
Unormowanie jednolitego
wzoru zaświadczenia umożliwi
organom kontroli legalności
pobytu łatwiejszą weryfikację
legalności pobytu obywateli
UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE
w Polsce.
Unormowanie jednolitego
wzoru zaświadczenia umożliwi
organom kontroli legalności
pobytu łatwiejszą weryfikację
legalności pobytu obywateli

UE i członków rodzin
niebędących obywatelami UE
w Polsce.

oddziałów Straży
Granicznej;
- 95 Komendantów
placówek Straży
Granicznej
- 1 Komendant
Główny Policji,

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990
r. o Policji (Dz. U. z 2020 r.
poz. 360, z późn. zm.)

Unormowanie jednolitego
wzoru zaświadczenia umożliwi
organom kontroli legalności
- 16 Komendantów
pobytu łatwiejszą weryfikację
Wojewódzkich Policji,
legalności pobytu obywateli
- 1 Komendant
UE i członków rodzin
Stołeczny Policji
niebędących obywatelami UE
w Polsce.
organy Administracji
16 izb
Ustawa z dnia 16 listopada
Unormowanie jednolitego
Skarbowej
administracji skarbowej 2016 r. o Krajowej
wzoru zaświadczenia umożliwi
16 urzędów celnoAdministracji Skarbowej (Dz.
organom kontroli legalności
skarbowych (wraz
U. z 2020 r. poz. 505, z późn.
pobytu łatwiejszą weryfikację
z delegaturami
zm.)
legalności pobytu obywateli
– 45 i oddziałami
UE i członków rodzin
celnymi – 144)
niebędących obywatelami UE
w Polsce.
5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji

organy Policji

Projekt rozporządzenia został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych. W celu wykonania wynikającego z przepisów
obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt rozporządzenia zostanie przekazany do zaopiniowania
następującym podmiotom:
1) Prokuratorowi Krajowemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019
r. poz. 740);
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z
2019 r. poz. 1513, z późn. zm.);
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z
2018 r. poz. 2115, z późn. zm.);
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U.
z 2019 r. poz. 825);
5) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych – art. 51 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1781);
6) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych
instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).
Ponadto projekt zostanie przekazany do konsultacji następującym podmiotom:
• wojewodom;
• Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej;
• Radzie do Spraw Uchodźców;
• Rzecznikowi Praw Obywatelskich;
• Rzecznikowi Praw Dziecka;
• Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
• Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN;
• Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM);
• Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR);
• Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ;
• Stowarzyszeniu Amnesty International;
• Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;
• Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;
• Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;
• Stowarzyszeniu „Emigrant”;
• Caritas Polska;
• Fundacji Panoptykon;
• Fundacji Ocalenie;
• Fundacji Multiocalenie;

•
•
•
•
•
•

Fundacji Republikańskiej;
Fundacji Rozwoju Oprócz Granic;
Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji;
Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu
m.st.Warszawy;
Polskiej Organizacji Turystycznej;
Polskiej Izbie Turystyki.

W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie umieszczony Biuletynie Informacji
Publicznej na Portalu gov.pl. Dodatkowo projekt zostanie opublikowany także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w
zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.
Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych przedmiotowego projektu
rozporządzenia.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
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(ceny stałe z …… r.)

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie spowoduje dodatkowych wydatków i nie
wpłynie na zmniejszenie dochodów budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu
terytorialnego. Wdrożenie projektowanych rozwiązań nie będzie angażowało dodatkowych
środków budżetu państwa w jakiejkolwiek fazie realizacji projektowanego przedsięwzięcia z
części 42 – Sprawy wewnętrzne, jak i poza nią, a w konsekwencji nie będzie generowało
kosztów wymagających sfinansowania.
Określony w projekcie rozporządzenia wzór zaświadczenia został przygotowany przez Urząd
do Spraw Cudzoziemców.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i
pieniężnym
średnich
(w mln zł,
przedsiębiorstw
ceny stałe z
rodzina, obywatele oraz
…… r.)
gospodarstwa domowe
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych i
średnich
przedsiębiorstw
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-

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych i
przyjętych do obliczeń
założeń

-

Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na konkurencyjność
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców, a zwłaszcza
mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorstw, sytuację ekonomiczną i społeczną
rodziny, a także osób niepełnosprawnych oraz osób starszych.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie
nie dotyczy
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli
zgodności).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Brak wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Termin wejścia w życie rozporządzenia został określony na dzień 1 stycznia 2021 r. Termin ten jest spójny z terminem
wejścia w życie ustawy nowelizującej ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, której
zasadnicza część przepisów wchodzi w życie z tym dniem.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Proponowane w projekcie rozporządzenia rozwiązania wynikają z konieczności realizacji delegacji do wydania
rozporządzenia określającego wzór zaświadczenia potwierdzającego domniemanie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu
ludźmi. Rozporządzenie określa jedynie wzór ww. zaświadczenia, dlatego też brak jest konieczności ewaluacji efektów
zaproponowanych rozwiązań.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników

Warszawa, /elektroniczny znacznik czasu/
MINISTER DO SPRAW UNII EUROPEJSKIEJ

Konrad Szymański

Sygn. KPDPUE.920.815.2020.EBK(20)
dot.: RM-10-102-20 z 30.11.2020 r.

Pan Łukasz Schreiber
Sekretarz Rady Ministrów

Opinia
o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy o zmianie ustawy o wjeździe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych innych ustaw,
wyrażona przez ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z przedłożonym projektem ustawy pozwalam sobie wyrazić poniższą opinię.
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

Z poważaniem
Konrad Szymański
Minister do Spraw Unii Europejskiej
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Do wiadomości:
Pan Mariusz Kamiński
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

