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cy spo∏ecznej w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce za-
mieszkania tej osoby.

2. Decyzj´ w sprawie skierowania do rodzinnego
domu pomocy i odp∏atnoÊci za pobyt wydaje kierow-
nik oÊrodka pomocy spo∏ecznej, o którym mowa
w ust. 1, po przeprowadzeniu wywiadu Êrodowiskowe-
go (rodzinnego).

§ 7. 1. Pobyt w rodzinnym domu pomocy jest od-
p∏atny w wysokoÊci odpowiadajàcej poniesionym wy-
datkom, ustalonym w porozumieniu zawartym mi´dzy
gminà a osobà lub rodzinà Êwiadczàcà us∏ugi opiekuƒ-
cze i bytowe, o których mowa w § 2.

2. Odp∏atnoÊç, o której mowa w ust. 1, ponosi oso-
ba przebywajàca w rodzinnym domu pomocy.

3. Przy ustalaniu odp∏atnoÊci, o której mowa
w ust. 1, stosuje si´ art. 39 ustawy.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach kie-
rownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej mo˝e cz´Êciowo
lub ca∏kowicie zwolniç osob´ przebywajàcà w rodzin-
nym domu pomocy z ponoszenia odp∏atnoÊci, na jej
wniosek.

§ 8. 1. Nadzór nad rodzinnym domem pomocy
sprawuje kierownik oÊrodka pomocy spo∏ecznej w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na po∏o˝enie rodzinnego domu
pomocy, poprzez przeprowadzanie kontroli co naj-
mniej raz na kwarta∏.

2. Kontrola, o której mowa w ust. 1, dotyczy
w szczególnoÊci:

1) zakresu i sposobu Êwiadczenia us∏ug opiekuƒczych
i bytowych,

2) przestrzegania praw, o których mowa w § 4 ust. 2,
oraz zapewnienia dost´pnoÊci do informacji o tych
prawach,

3) wspó∏dzia∏ania osoby prowadzàcej rodzinny dom
pomocy z osobà i jej rodzinà lub opiekunem praw-
nym.

3. Kontrola zakresu i sposobu Êwiadczenia us∏ug,
o której mowa w ust. 2 pkt 1, polega na:

1) przeprowadzeniu wizytacji w celu zapoznania si´
z warunkami Êwiadczonych us∏ug,

2) zasi´ganiu opinii osób przebywajàcych w rodzin-
nym domu pomocy oraz rodzin tych osób.

4. Po przeprowadzeniu kontroli sporzàdza si´ pro-
tokó∏ zawierajàcy okreÊlenie zakresu kontroli, wyniki
kontroli oraz zalecenia pokontrolne i termin ich realiza-
cji, a tak˝e ocen´ wykonania zaleceƒ pokontrolnych
wynikajàcych z poprzedniej kontroli.

5. Protokó∏ kontroli otrzymuje osoba lub rodzina
prowadzàca rodzinny dom pomocy oraz zarzàd gminy.

§ 9. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: 
w z. J. Star´ga-Piasek
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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 sierpnia 2001 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach.

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 lip-
ca 2000 r. o og∏aszaniu aktów normatywnych i niektó-
rych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718
i z 2001 r. Nr 46, poz. 499) i art. 19 ustawy z dnia
11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475)
og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia
jednolity tekst ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), z uwzgl´dnie-
niem zmian wprowadzonych:

1) ustawà z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych
ustaw okreÊlajàcych kompetencje organów admi-
nistracji publicznej — w zwiàzku z reformà ustrojo-
wà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),

2) ustawà z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie niektó-
rych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy ustro-
jowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126),

3) ustawà z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U.
Nr 106, poz. 1118),

4) ustawà z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 42, poz. 475) 

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 105—109 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 114, poz. 739), które stano-
wià:
„Art. 105. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o oby-

watelstwie polskim (Dz. U. Nr 10, poz. 49,
z 1975 r. Nr 17, poz. 94 i z 1990 r. Nr 34,
poz. 198) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 8 w ust. 1 i w art. 9 w ust. 1 po

wyrazach «w Polsce» dodaje si´ wyra-
zy «na podstawie zezwolenia na osie-
dlenie si´,»;



2) w art. 12 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
«2. Repatriantem jest osoba, która

przyby∏a do Polski na podstawie
wizy repatriacyjnej. Tryb i zasady
udzielania wizy repatriacyjnej
okreÊlajà przepisy ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. Nr 114, poz. 739).»; 

3) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmie-
niu:
«Art. 18a. Prezydent Rzeczypospolitej

Polskiej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady i tryb post´po-
wania w sprawach o nada-
nie lub zmian´ obywatel-
stwa polskiego oraz wzory
zaÊwiadczeƒ i wniosków.»

Art. 106. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk-
cjach konsulów Polskiej Rzeczypospoli-
tej Ludowej (Dz. U. Nr 9, poz. 34) w art. 23
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
«2) udziela wiz pobytowych, pobyto-

wych z prawem do pracy, repatria-
cyjnych i tranzytowych cudzoziem-
com, którzy zamierzajà udaç si´ do
Rzeczypospolitej Polskiej.»

Art. 107. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r.
o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2,
poz. 5) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:
1) skreÊla si´ art. 14;
2) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

«3. Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji w porozumieniu
z Ministrem Spraw Zagranicznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzory oraz tryb wydawania pasz-
portów, dokumenty wymagane do
ich otrzymania, a tak˝e tryb post´-
powania funkcjonariuszy Stra˝y
Granicznej w przypadku ujawnia-
nia w czasie kontroli granicznej
wad w paszportach.»

Art. 108. W ustawie z dnia 11 maja 1995 r. o Na-
czelnym Sàdzie Administracyjnym
(Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515
oraz z 1997 r. Nr 75, poz. 471 i Nr 106,
poz. 679) w art. 19 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:
«5) wiz i zezwoleƒ na przekroczenie

przez cudzoziemca granicy paƒstwa
oraz zgód na ich wydanie, zezwoleƒ
na zamieszkanie na czas oznaczony,
azylu i wydalania z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, z wyjàtkiem
przypadków dotyczàcych cudzo-
ziemców przebywajàcych legalnie
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,».”

„Art. 109. 1. Cudzoziemiec, który przyby∏ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w okre-
sie od dnia 1 stycznia 1992 r. do dnia
31 grudnia 1996 r., na podstawie uzy-

skanego przed przyjazdem zezwolenia
na pobyt sta∏y wydanego na podsta-
wie art. 13 ustawy, o której mowa
w art. 112, i przebywa na nim nieprze-
rwanie, mo˝e w okresie do dnia
31 grudnia 1998 r. z∏o˝yç wniosek
o uznanie go za obywatela polskiego.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada si´ do Ministra Spraw We-
wn´trznych i Administracji.

3. Minister Spraw Wewn´trznych i Ad-
ministracji wyda decyzj´ o uznaniu
cudzoziemca za obywatela polskiego,
je˝eli wnioskodawca spe∏nia ∏àcznie
nast´pujàce warunki:
1) jest narodowoÊci polskiej lub ma

pochodzenie polskie,
2) ma w Rzeczypospolitej Polskiej za-

pewnione mieszkanie i utrzymanie;
w takim wypadku przepis art. 19
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio,

3) nie zachodzi w jego wypadku ̋ adna
z okolicznoÊci okreÊlonych w art. 13
ust. 1 pkt 2—6.

4. Od decyzji Ministra Spraw Wewn´trz-
nych i Administracji, o której mowa
w ust. 3, nie przys∏uguje skarga do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego.

5. W wypadku nabycia przez oboje rodzi-
ców obywatelstwa polskiego w trybie
okreÊlonym w ust. 1 obywatelstwo
polskie nabywajà równie˝ ich dzieci.
Je˝eli obywatelstwo polskie w trybie
okreÊlonym w ust. 1 nabywa tylko jed-
no z rodziców, dzieci nabywajà oby-
watelstwo polskie jedynie za zgodà
drugiego z rodziców, wyra˝onà w od-
powiednim oÊwiadczeniu z∏o˝onym
przed wojewodà albo kierownikiem
polskiego przedstawicielstwa dyplo-
matycznego lub urz´du konsularne-
go.

6. Nabycie obywatelstwa, zgodnie
z ust. 5, przez dziecko, które ukoƒczy∏o
szesnaÊcie lat, nast´puje za jego zgo-
dà.

7. Osobie, która naby∏a obywatelstwo
polskie w trybie okreÊlonym w ust. 3,
przys∏ugujà wszelkie uprawnienia, ja-
kie przepisy prawa wià˝à z uzyska-
niem obywatelstwa polskiego w dro-
dze repatriacji lub uznaniem za repa-
trianta.

8. Osoba, która utraci∏a obywatelstwo
polskie nabyte w trybie okreÊlonym
w niniejszym artykule, nie mo˝e na-
byç go ponownie w drodze repatriacji.

9. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy tryb post´-
powania w sprawach, o których mo-
wa w niniejszym artykule, wzór wnio-
sku oraz dokumenty, które powinny
byç do niego do∏àczone.”;
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2) art. 150 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie nie-
których ustaw okreÊlajàcych kompetencje orga-
nów administracji publicznej — w zwiàzku z refor-
mà ustrojowà paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 668),
który stanowi:
„Art. 150. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r., z wyjàtkiem art. 26, art. 128
pkt 2, art. 139 pkt 1 i 10, art. 145 ust. 2 i 4,
art. 146 ust. 2 i 4 oraz art. 147 ust. 2 i 3,
które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, i art. 34 pkt 1, art. 36 pkt 23, art. 48
pkt 1 i 3, art. 84, art. 97 pkt 1—3, 5—10
i 12—36 oraz art. 139 pkt 9 lit. a), które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2000 r.”; 

3) art. 38 ustawy z dnia 29 grudnia 1998 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku z wdro˝eniem reformy
ustrojowej paƒstwa (Dz. U. Nr 162, poz. 1126), któ-
ry stanowi:
„Art. 38. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 1999 r.”; 
4) art. 45 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatria-

cji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118), który stanowi:
„Art. 45. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-

nia 2001 r., z wyjàtkiem art. 43, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

5) art. 8—14, 16—18 i 20 ustawy z dnia 11 kwietnia
2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz
o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42, poz. 475),
które stanowià:
„Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi-

nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, w terminie 14 dni od dnia og∏osze-
nia ustawy, powo∏a Pe∏nomocnika do
Spraw Organizacji Urz´du do Spraw Re-
patriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej
«Pe∏nomocnikiem».

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià
Pe∏nomocnika oraz zapewnia mu obs∏u-
g´ merytorycznà, organizacyjno-praw-
nà, technicznà i kancelaryjnà.

3. Pe∏nomocnik pe∏ni swojà funkcj´ do cza-
su powo∏ania Prezesa. 

4. W wypadku niepowo∏ania Prezesa
z dniem 1 lipca 2001 r. Pe∏nomocnik wy-
konuje zadania Prezesa okreÊlone
w ustawie, z wyjàtkiem kompetencji wy-
nikajàcych z art. 68b ust. 3 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.

5. Znosi si´ urzàd Pe∏nomocnika Rzàdu do
Spraw Repatriacji.

Art. 9. 1. Pe∏nomocnik w terminie do dnia
15 czerwca 2001 r. przedstawi pracowni-
kom Departamentu Migracji i Uchodê-
stwa i Departamentu Obywatelstwa
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych
i Administracji oraz Centralnego OÊrod-
ka Recepcyjnego dla Uchodêców, zatrud-
nionym w komórkach organizacyjnych
zapewniajàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy wykonywanie zadaƒ, o których

mowa w art. 68a ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach, warunki za-
trudnienia w Urz´dzie.

2. Warunki zatrudnienia przedstawione
pracownikom, o których mowa w ust.1,
zapewniajà zachowanie takiej samej
podstawy nawiàzania stosunku pracy
oraz co najmniej dotychczasowych wa-
runków pracy i p∏acy, z uwzgl´dnieniem
doÊwiadczenia i przygotowania zawodo-
wego pracowników.

3. Pracownicy, o których mowa w ust.1,
z dniem 1 lipca 2001 r. stajà si´ pracow-
nikami Urz´du.

4. W terminie do dnia 1 sierpnia 2001 r. pra-
cownik, o którym mowa w ust. 3, mo˝e
bez wypowiedzenia, z siedmiodniowym
uprzedzeniem, rozwiàzaç stosunek pra-
cy. Rozwiàzanie stosunku pracy w tym
trybie powoduje dla pracownika skutki,
jakie przepisy prawa pracy wià˝à z roz-
wiàzaniem stosunku pracy przez praco-
dawc´ za wypowiedzeniem.

5. Pe∏nomocnik w terminie do dnia
15 czerwca 2001 r. mo˝e przedstawiç
propozycj´ zatrudnienia w Urz´dzie tak-
˝e innym ni˝ wymienieni w ust.1 pra-
cownikom Ministerstwa Spraw We-
wn´trznych i Administracji. Przepis
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.

6. Pracownicy, o których mowa w ust. 5,
stajà si´ z dniem 1 lipca 2001 r. pracow-
nikami Urz´du, je˝eli w okresie 2 tygodni
od dnia przedstawienia im propozycji za-
trudnienia przyjmà proponowane im
warunki pracy i p∏acy. 

7. Do czasu obsadzenia stanowiska dyrekto-
ra generalnego Urz´du, w drodze konkur-
su, jego obowiàzki pe∏ni osoba wyzna-
czona przez Szefa S∏u˝by Cywilnej spo-
Êród cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du.

8. Do czasu obsadzenia, w drodze konkur-
su, wy˝szych stanowisk w Urz´dzie, wy-
mienionych w art. 41 ust.1 pkt 2 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie cywil-
nej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255), pe∏nienie
obowiàzków na tych stanowiskach po-
wierza si´ cz∏onkom korpusu s∏u˝by cy-
wilnej posiadajàcym szczególne do-
Êwiadczenie lub umiej´tnoÊci zawodo-
we odpowiednie dla tych stanowisk,
z zastrze˝eniem ust. 9.

9. Osoby, o których mowa w ust.1, zatrud-
nione w dniu 30 czerwca 2001 r. na sta-
nowiskach wymienionych w art. 41 ust.1
pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o s∏u˝bie cywilnej, z dniem 1 lipca 2001 r.
zajmujà te stanowiska w odpowiednich
komórkach organizacyjnych Urz´du.

10. Przez komórki organizacyjne, o których
mowa w ust. 9, nale˝y rozumieç departa-
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menty, biura i inne równorz´dne komór-
ki zapewniajàce realizacj´ zadaƒ i kom-
petencji, które z dniem 1 lipca 2001 r.
w ca∏oÊci przechodzà do Urz´du.

Art. 10. Do pracy w Urz´dzie mogà byç oddelego-
wani funkcjonariusze Stra˝y Granicznej
i Policji, na zasadach okreÊlonych w od-
r´bnych przepisach. 

Art. 11. 1. Sk∏adniki majàtkowe, w tym nierucho-
moÊci i mienie ruchome, s∏u˝àce wyko-
nywaniu zadaƒ i kompetencji okreÊlo-
nych w art. 68c ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach, a pozosta-
jàce w trwa∏ym zarzàdzie i u˝ywaniu
Ministerstwa Spraw Wewn´trznych
i Administracji, z dniem 1 lipca 2001 r.
przechodzà nieodp∏atnie, z mocy pra-
wa, w trwa∏y zarzàd i u˝ywanie Urz´du.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, zakres i sposób wy-
odr´bnienia dla Urz´du sk∏adników ma-
jàtkowych, o których mowa w ust. 1, po-
zostajàcych dotychczas w trwa∏ym za-
rzàdzie i u˝ywaniu Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e nieodp∏atnie przekazaç
Urz´dowi w trwa∏y zarzàd lub u˝ywanie
inne sk∏adniki majàtkowe ni˝ okreÊlone
w ust. 2.

Art. 12. 1. Dokumenty i zezwolenia wydane na
podstawie dotychczasowych przepi-
sów zachowujà wa˝noÊç na czas, na ja-
ki zosta∏y wydane. 

2. Dokumenty podró˝y wydane cudzo-
ziemcom przed wejÊciem w ˝ycie usta-
wy podlegajà wymianie na polskie do-
kumenty podró˝y dla cudzoziemców
w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

3. Dokumenty podró˝y przewidziane
w Konwencji Genewskiej wydane przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy podlegajà wy-
mianie na dokumenty przewidziane
w Konwencji Genewskiej nowego wzo-
ru w ciàgu 24 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

4. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 3,
mogà byç wydawane na blankietach
dotychczasowego wzoru, nie d∏u˝ej jed-
nak ni˝ 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

5. Dane cudzoziemców, zgromadzone
w wykazie na podstawie dotychczaso-
wych przepisów, przechowuje si´ przez
czas, na jaki zosta∏y w nim zamieszczo-
ne, o ile nie jest to sprzeczne z niniejszà
ustawà.

Art. 13. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o osobach posiadajàcych kart´ cza-
sowego pobytu lub kart´ sta∏ego pobytu,
nale˝y przez to rozumieç osoby, którym

udzielono odpowiednio zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub zezwo-
lenia na osiedlenie si´.

Art. 14. 1. Post´powania administracyjne wszcz´-
te przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 106, poz. 1118) i niezakoƒczone do
tego dnia decyzjà ostatecznà toczà si´
wed∏ug przepisów dotychczasowych,
z tym ˝e kompetencje ministra w∏aÊci-
wego do spraw wewn´trznych przecho-
dzà na Prezesa.

2. W wypadku przej´cia post´powania
Prezes zawiadamia o tym strony post´-
powania w ciàgu 60 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.”

„Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawie, nie d∏u-
˝ej jednak ni˝ przez 1 rok, zachowujà moc
dotychczasowe przepisy wykonawcze
wydane na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 106,
poz. 668 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r.
Nr 106, poz. 1118), o ile nie sà sprzeczne
z niniejszà ustawà.

Art. 17. Dokumenty wydane cudzoziemcom na
podstawie ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114,
poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162,
poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 106, poz. 1118)
podlegajà nieodp∏atnej wymianie na do-
kumenty okreÊlone w niniejszej ustawie.

Art. 18. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
przeka˝e Prezesowi do dnia 1 paêdzier-
nika 2001 r. dane zgromadzone w wyka-
zie, o którym mowa w art. 64 ustawy
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach.

2. Do dnia przekazania danych, o którym
mowa w ust. 1, Komendant G∏ówny
Stra˝y Granicznej wykonuje zadania
Prezesa okreÊlone w art. 90 ustawy
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach. W tym okresie Prezesowi przys∏u-
guje prawo sk∏adania wniosków o do-
konanie wpisu danych do wykazu lub
o skreÊlenie ich z wykazu.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych utworzy Krajowy System Infor-
matyczny do dnia 31 grudnia 2002 r.”

„Art. 20. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2001 r., z tym ˝e:
1) art. 2 pkt 1, art. 3, 8 i 9 wchodzà w ˝ycie

po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,
2) art. 11 ust. 2 wchodzi w ˝ycie po up∏y-

wie 30 dni od dnia og∏oszenia.”

Marsza∏ek Sejmu: M. P∏a˝yƒski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
20 sierpnia 2001 r. (poz. 1400)

USTAWA

z dnia 25 czerwca 1997 r.

o cudzoziemcach.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu
przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzo-
ziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
w∏aÊciwoÊç organów w tych sprawach.

2.1) Do spraw obj´tych przepisami ustawy uregulo-
wanych umowami mi´dzynarodowymi, którymi zwià-
zana jest Rzeczpospolita Polska, stosuje si´ postano-
wienia tych umów. 

3.2) Ustawy nie stosuje si´, z wyjàtkiem art. 5
ust. 1 i 96, do szefów i cz∏onków personelu misji dy-
plomatycznych, kierowników urz´dów konsularnych
i cz∏onków personelu konsularnego paƒstw obcych
oraz innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwycza-
jów mi´dzynarodowych, pod warunkiem wzajemno-
Êci i posiadania przez te osoby odpowiednich doku-
mentów.

Art. 2. Cudzoziemcem jest ka˝dy, kto nie posiada
obywatelstwa polskiego.

Art. 3.3) Cudzoziemca b´dàcego obywatelem
dwóch lub wi´cej paƒstw traktuje si´ jako obywatela
tego paƒstwa, którego dokument podró˝y stanowi∏
podstaw´ wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1)4) dokumencie podró˝y — oznacza to dokument
uznany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej, uprawniajàcy do przekroczenia granicy,
wydany cudzoziemcowi przez organ paƒstwa ob-
cego, organ polski lub organizacj´ mi´dzynarodo-

wà albo podmiot upowa˝niony przez organ paƒ-
stwa obcego lub obcà w∏adz´ o charakterze paƒ-
stwowym, 

2)4) wizie — oznacza to zezwolenie wydane cudzo-
ziemcowi przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej lub organ, którego w∏aÊciwoÊç w tej spra-
wie wynika z postanowieƒ umów mi´dzynarodo-
wych obowiàzujàcych Rzeczpospolità Polskà,
uprawniajàce go do wjazdu, przejazdu, pobytu
i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie, w celu i na warunkach w nim okreÊlo-
nych, 

2a)5) strefie tranzytowej lotniska mi´dzynarodowego
— oznacza to teren lotniska mi´dzynarodowego
po∏o˝onego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej rozciàgajàcy si´ mi´dzy pok∏adem statku po-
wietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej,
który obejmuje p∏yt´ oraz pomieszczenia lotniska, 

3) (skreÊlony),6)

4)7) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany
przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej
cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na
osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, 

4a)8) nieprzerwanym przebywaniu — oznacza to pobyt
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w okresie wa˝noÊci wizy lub zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, je˝eli cudzoziemiec
nie opuÊci∏ tego terytorium na czas d∏u˝szy ni˝
2 miesiàce w roku kalendarzowym, z wy∏àczeniem
wypadków zwiàzanych z wykonywaniem obowiàz-
ków zawodowych lub Êwiadczeniem pracy poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy zawartej z pracodawcà, którego siedziba
znajduje si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

5)9) polskim dokumencie podró˝y dla cudzoziemca —
oznacza to dokument podró˝y wydany przez w∏a-

——————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 lit. a) ustawy

z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o cudzoziem-
cach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 42,
poz. 475), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 lipca 2001 r.

2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

3) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 1.

4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 1.

——————
5) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
6) Przez art. 1 pkt 3 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
8) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. e) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
9) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. f) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.



Êciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej uprawniajà-
cy do wielokrotnego przekraczania granicy, 

6)9) tymczasowym polskim dokumencie podró˝y dla
cudzoziemca — oznacza to dokument podró˝y wy-
dany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Pol-
skiej uprawniajàcy do jednokrotnego przekrocze-
nia granicy, 

7) Konwencji Genewskiej — oznacza to Konwencj´
dotyczàcà statusu uchodêców, sporzàdzonà w Ge-
newie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119,
poz. 515 i 516),

8) Protokole Nowojorskim — oznacza to Protokó∏ do-
tyczàcy statusu uchodêców, sporzàdzony w No-
wym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r.
Nr 119, poz. 517 i 518), 

9)10) kraju pochodzenia — oznacza to paƒstwo, które-
go obywatelem jest cudzoziemiec, a w wypadku
cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da si´
ustaliç lub który nie posiada obywatelstwa ˝adne-
go paƒstwa — paƒstwo, w którym stale zamieszku-
je,

10)11) bezpiecznym kraju pochodzenia — oznacza to ta-
ki kraj pochodzenia cudzoziemca, w którym ze
wzgl´du na system prawa i jego stosowanie oraz
ze wzgl´du na stosunki polityczne w nim panujàce
nie wyst´pujà przeÊladowania z powodu rasy, reli-
gii, narodowoÊci, przynale˝noÊci do okreÊlonej
grupy spo∏ecznej lub przekonaƒ politycznych, a or-
ganizacjom pozarzàdowym i mi´dzynarodowym
umo˝liwia si´ dzia∏anie na rzecz przestrzegania
praw cz∏owieka, 

11)11) bezpiecznym kraju trzecim — oznacza to paƒ-
stwo nieb´dàce krajem pochodzenia cudzoziemca,
które ratyfikowa∏o i stosuje Konwencj´ Genewskà
oraz Protokó∏ Nowojorski, a w szczególnoÊci paƒ-
stwo, w którym:
a) nie wyst´puje zagro˝enie dla ˝ycia lub wolnoÊci

cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie sta-
tusu uchodêcy, zgodnie z art. 33 Konwencji Ge-
newskiej,

b) zapewnia si´ cudzoziemcom dost´p do post´po-
wania o nadanie statusu uchodêcy,

c) cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statusu
uchodêcy korzysta z ochrony przed wydaleniem,
zgodnie z przepisami Konwencji Genewskiej, 

d) cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statusu
uchodêcy nie jest nara˝ony na tortury lub niehu-
manitarne albo poni˝ajàce traktowanie, 

12) granicy — oznacza to granic´ paƒstwowà Rzeczy-
pospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒ-

stwowej (Dz. U. Nr 78, poz. 461, z 1997 r. Nr 6,
poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498).

Rozdzia∏ 2

Przekraczanie granicy

Art. 5.12) 1. Cudzoziemiec mo˝e przekroczyç grani-
c´ oraz przebywaç na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli posiada wa˝ny dokument podró˝y oraz wi-
z´, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowià ina-
czej. 

2. Cudzoziemcy b´dàcy obywatelami niektórych
paƒstw mogà przekroczyç granic´ po uiszczeniu op∏a-
ty zwiàzanej z wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli jest to niezb´dne dla zachowania zasa-
dy wzajemnoÊci w stosunkach z tymi paƒstwami. 

Art. 6. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej winien posiadaç i okazaç na
˝àdanie uprawnionego organu Êrodki niezb´dne do
pokrycia kosztów wjazdu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na
nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zezwolenie na wjazd do innego paƒstwa lub na
powrót do kraju pochodzenia, je˝eli zezwolenie takie
jest wymagane.

2. Posiadanie Êrodków, o których mowa w ust. 1,
mo˝e byç potwierdzone przez okazanie:

1) waluty polskiej lub zagranicznych Êrodków p∏atni-
czych, które mogà byç w Rzeczypospolitej Polskiej
legalnie wymienione,

2) dokumentów umo˝liwiajàcych uzyskanie Êrodków
p∏atniczych,

3) zaproszenia, o którym mowa w art. 15,

4) dokumentu potwierdzajàcego rezerwacj´ i op∏ace-
nie w Rzeczypospolitej Polskiej zakwaterowania
i wy˝ywienia.

3. Posiadanie przez cudzoziemca Êrodków niezb´d-
nych do wyjazdu mo˝e byç potwierdzone tak˝e przez
okazanie biletu uprawniajàcego do podró˝y do kraju
pochodzenia lub innego paƒstwa albo przez posiada-
nie Êrodka transportu.

Art. 7. 1. (skreÊlony).13)

2.14) Wiza mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 2a, uprawniaç
do jednokrotnego, dwukrotnego lub wielokrotnego
wjazdu. 
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——————
10) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 lit. g) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. h) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
13) Przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 1.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.



2a.15) Wiza mo˝e uprawniaç wy∏àcznie do wjazdu
do strefy tranzytowej lotniska mi´dzynarodowego, po-
bytu w tej strefie i wyjazdu z niej. 

3. (skreÊlony).16)

4.17) Wiza okreÊla:

1) okres wa˝noÊci wizy, nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat, podczas
którego mo˝e nastàpiç pierwszy wjazd i musi na-
stàpiç ostatni wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w okresie wa˝noÊci wizy,

3) cel wjazdu i pobytu. 

5.18) Wiza mo˝e okreÊlaç tak˝e inne warunki i infor-
macje, w szczególnoÊci: 

1) miejsce, w którym powinno nastàpiç przekroczenie
granicy,

2) liczb´ dzieci oraz innych osób towarzyszàcych cu-
dzoziemcowi, któremu wydano wiz´, wpisanych
do dokumentu podró˝y cudzoziemca. 

Art. 8. 1. (skreÊlony).19)

2.20) Wiz´ wydaje si´ na okres pobytu nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce. 

3.20) W okresie, o którym mowa w ust. 2, cudzozie-
miec, który spe∏nia warunki okreÊlone w art. 6 ust. 1,
mo˝e wystàpiç o wydanie kolejnych wiz. ¸àczny okres
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie wiz nie mo˝e przekroczyç 6 miesi´cy w okresie
12 miesi´cy, liczàc od dnia pierwszego wjazdu. 

3a.21) Je˝eli wiz´ wydano na okres wa˝noÊci stano-
wiàcy wielokrotnoÊç jednego roku, to okres pobytu,
o którym mowa w ust. 2, odnosi si´ do ka˝dego roku
okresu wa˝noÊci wizy. 

4.22) Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy mi´-
dzynarodowej przewidujàcej cz´Êciowe albo ca∏kowite
zniesienie obowiàzku wizowego lub na podstawie jed-
nostronnego zniesienia obowiàzku wizowego stosow-

nie do przepisów, o których mowa w art. 98, mo˝e wy-
stàpiç o wydanie wiz, przy czym ∏àczny okres pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
tych umów i wiz nie mo˝e przekroczyç 6 miesi´cy
w okresie 12 miesi´cy, liczàc od dnia pierwszego wjaz-
du. 

5.23) Wiz´ w celu przejazdu cudzoziemca przez tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje si´ na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 5 dni, a wiz´, o której mowa w art. 7
ust. 2a — na okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 dni. 

Art. 9.24) 1. Je˝eli celem wjazdu i pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest zatrudnienie lub
wykonywanie innej pracy zarobkowej, wiza mo˝e byç
wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie
na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobko-
wej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pi-
semne oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze zatrud-
nienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy
zarobkowej, je˝eli zezwolenie na zatrudnienie lub wy-
konywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymaga-
ne.

2. Je˝eli celem wjazdu i pobytu jest przejazd przez
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wiza mo˝e byç
wydana cudzoziemcowi posiadajàcemu prawo wjazdu
do paƒstwa docelowego lub paƒstwa graniczàcego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 10.25) 1. Wiz´ zamieszcza si´ w dokumencie po-
dró˝y, je˝eli okres jego wa˝noÊci przekracza co naj-
mniej o 3 miesiàce termin, w którym musi nastàpiç wy-
jazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta-
wie wizy.

2. Je˝eli dokument podró˝y nie spe∏nia warunku,
o którym mowa w ust. 1, odmawia si´ wydania wizy. 

Art. 10a.26) 1. Cudzoziemcowi polskiego pochodze-
nia mo˝na wydaç wiz´ w celu repatriacji. 

2. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony jako cz∏onek najbli˝szej
rodziny repatrianta, wydaje si´ wiz´ w celu przesiedle-
nia si´.

3. Do wydania wiz, o których mowa w ust.1 i 2, nie
stosuje si´ przepisów art. 7—10.

4. Wizy, o których mowa w ust.1 i 2, wydaje si´ na
okres wa˝noÊci 12 miesi´cy. W tym czasie powinien
nastàpiç wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
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15) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
16) Przez art. 1 pkt 5 lit. d) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
17) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. e) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
18) Dodany przez art. 1 pkt 5 lit. f) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
19) Przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.
20) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
21) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. c) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. d) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.

——————
23) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. e) ustawy, o której mowa

w przypisie 1.
24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w przypisie 1.
26) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypi-

sie 1.



5. Wizy, o których mowa w ust.1 i 2, upowa˝niajà
do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

6. Od osób przekraczajàcych granic´ na podstawie
wiz, o których mowa w ust. 1 i 2, nie wymaga si´ po-
siadania Êrodków, o których mowa w art. 6 ust.1.

7. Zasady i tryb wydawania wizy w celu repatriacji
okreÊla ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji
(Dz. U. Nr 106, poz. 1118 i z 2001 r. Nr 42, poz. 475), z za-
strze˝eniem art. 79 ust. 3 i 5. 

Art. 11. (skreÊlony).27)

Art. 12.28) Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed up∏ywem
terminów, o których mowa w art. 8, oraz przed up∏y-
wem okresu wa˝noÊci wizy, chyba ˝e uzyska∏ zezwole-
nie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedle-
nie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 13. 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ wydania
wizy lub odmawia wjazdu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, je˝eli:29)

1)30) wydana zosta∏a ostateczna decyzja o wydaleniu, 

1a)31) zosta∏a wydana ostateczna decyzja o zobowià-
zaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, 

2) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej za przest´pstwo
umyÊlne na kar´ co najmniej 3 lat pozbawienia
wolnoÊci,

b) za granicà za przest´pstwo stanowiàce zbrodni´
pospolità równie˝ w rozumieniu prawa polskie-
go,

3) istnieje uzasadnione podejrzenie, ̋ e prowadzi dzia-
∏alnoÊç majàcà na celu pozbawienie niepodleg∏o-
Êci, oderwanie cz´Êci terytorium, obalenie przemo-
cà ustroju lub os∏abienie mocy obronnej Rzeczypo-
spolitej Polskiej, w dzia∏alnoÊci takiej uczestniczy,
organizuje jà bàdê jest cz∏onkiem organizacji pro-
wadzàcej takà dzia∏alnoÊç,

4) istnieje uzasadnione podejrzenie, ̋ e prowadzi dzia-
∏alnoÊç terrorystycznà, w dzia∏alnoÊci takiej uczest-
niczy, organizuje jà bàdê jest cz∏onkiem organizacji
prowadzàcej takà dzia∏alnoÊç,

5)32) istnieje uzasadnione podejrzenie, ̋ e przewozi lub
przenosi przez granic´, bez wymaganego zezwole-

nia, broƒ, amunicj´, materia∏y wybuchowe, mate-
ria∏y promieniotwórcze lub Êrodki odurzajàce bàdê
psychotropowe, w dzia∏alnoÊci takiej uczestniczy,
organizuje jà bàdê jest cz∏onkiem organizacji pro-
wadzàcej takà dzia∏alnoÊç,

6)33) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e prowadzi
dzia∏alnoÊç polegajàcà na umo˝liwianiu innym
osobom przekraczania wbrew przepisom granicy,
w dzia∏alnoÊci takiej uczestniczy, organizuje jà
bàdê jest cz∏onkiem organizacji prowadzàcej takà
dzia∏alnoÊç albo przekroczy∏ granic´ wbrew prze-
pisom,

7) istnieje uzasadnione podejrzenie, ̋ e jego wjazd lub
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma-
jà inny cel ni˝ deklarowany,

8) jego pobyt zagrozi∏by zdrowiu publicznemu,

8a)34) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ podatkowych
wobec Skarbu Paƒstwa,

8b)34) jego wjazd i pobyt sà niepo˝àdane ze wzgl´du
na zobowiàzania wynikajàce z postanowieƒ ratyfi-
kowanych umów mi´dzynarodowych obowiàzujà-
cych Rzeczpospolità Polskà, 

9) jego wjazd lub pobyt sà niepo˝àdane ze wzgl´du na
inne zagro˝enia dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci
paƒstwa albo z uwagi na koniecznoÊç ochrony ∏a-
du i porzàdku publicznego.

1a.35) Odmawia si´ wydania wizy lub odmawia
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
up∏ywem:

1) 1 roku od daty dobrowolnego wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z wydaniem
decyzji o zobowiàzaniu do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2) 3 lat od daty wykonania decyzji o wydaleniu,

3) 5 lat od daty wykonania decyzji o wydaleniu, w wy-
padku pokrycia kosztów wydalenia przez Skarb
Paƒstwa,

4) 5 lat od daty zakoƒczenia wykonania kary odbywa-
nej na podstawie wyroków, o których mowa
w ust. 1 pkt 2,

5) 1 roku od daty uregulowania zobowiàzaƒ podatko-
wych wobec Skarbu Paƒstwa lub od daty, w której
zobowiàzania te uleg∏y przedawnieniu,

6) terminu wynikajàcego z umów mi´dzynarodowych
obowiàzujàcych Rzeczpospolità Polskà, o których
mowa w ust. 1 pkt 8b,

7) 3 lat od stwierdzenia którejkolwiek z okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 3—8 i 9, z mo˝liwoÊcià
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27) Przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 1.
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przed∏u˝enia na kolejne okresy do 3 lat w wypadku
utrzymywania si´ tych okolicznoÊci. 

2.36) Odmawia si´ wydania wizy albo wjazdu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli od daty
uprzedniej odmowy nie up∏yn´∏o 12 miesi´cy, a cudzo-
ziemiec nie przedstawi∏ nowych okolicznoÊci majàcych
wp∏yw na podj´cie takiej decyzji. 

3. Cudzoziemcowi mo˝na odmówiç wjazdu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie spe∏nia wa-
runków okreÊlonych w art. 6 ust. 1.

3a.37) Ma∏oletniemu cudzoziemcowi pozostawione-
mu bez przedstawiciela ustawowego mo˝na odmówiç
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mimo
i˝ posiada on wa˝ny dokument podró˝y, Êrodki wyma-
gane do wjazdu i pobytu oraz wiz´ lub jest uprawnio-
ny do wjazdu na podstawie umowy obowiàzujàcej
Rzeczpospolità Polskà. 

4. Cudzoziemcowi mo˝na okreÊliç czas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do
iloÊci posiadanych przez niego Êrodków, o których mo-
wa w art. 6 ust. 1. 

5.38) Wydanie decyzji w sprawach, o których mowa
w ust. 1—4, odnotowuje si´ w dokumencie podró˝y cu-
dzoziemca.

5a.39) Decyzja o odmowie wydania wizy, podejmo-
wana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, okreÊla
termin opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

6.40) Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej podlega natychmiastowemu wy-
konaniu i powoduje z mocy prawa uniewa˝nienie wizy. 

Art. 14.41) 1. Cudzoziemcowi, wobec którego zacho-
dzà okolicznoÊci okreÊlone w art. 13 ust. 1, mo˝na wy-
daç wiz´, je˝eli:

1) przepisy prawa polskiego wymagajà od niego oso-
bistego stawiennictwa przed polskim organem
w∏adzy publicznej,

2) przebywa ju˝ na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i nie mo˝e opuÊciç tego terytorium ze wzgl´-
du na koniecznoÊç poddania si´ zabiegom lekar-
skim s∏u˝àcym ratowaniu ˝ycia,

3) ubiega si´ o wjazd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej ze wzgl´du na koniecznoÊç poddania si´
zabiegom lekarskim s∏u˝àcym ratowaniu ˝ycia,
którym nie mo˝e zostaç poddany w innym paƒ-
stwie,

4) zachodzi wyjàtkowa sytuacja osobista wymagajàca
jego obecnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

5) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej.

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, ∏àcz-
ny okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie wiz mo˝e przekroczyç
6 miesi´cy. 

Art. 15. 1. Zaproszenie mo˝e byç wystawione przez:

1) obywatela polskiego zamieszka∏ego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

2)42) cudzoziemca przebywajàcego bezpoÊrednio
przed wystawieniem zaproszenia legalnie przez
okres co najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, 

3) osob´ prawnà lub jednostk´ organizacyjnà niepo-
siadajàcà osobowoÊci prawnej, majàcà siedzib´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zaproszenie powinno zawieraç dane zapraszajà-
cego, dane osoby zapraszanej, okreÊlenie czasu jej po-
bytu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz zobowiàzanie si´
zapraszajàcego do pokrycia wszelkich kosztów zwiàza-
nych z jej pobytem, w tym kosztów ewentualnego le-
czenia lub wydalenia z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

3. Zaproszenie uzyskuje wa˝noÊç z chwilà wpisania
go do ewidencji zaproszeƒ i jest wa˝ne przez 12 miesi´-
cy.

4. Odmawia si´ dokonania wpisu do ewidencji za-
proszeƒ, je˝eli:

1) zapraszanym jest cudzoziemiec, w wypadku które-
go zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci okreÊlo-
nych w art. 13 ust. 1,

2) warunki materialne i mieszkaniowe zapraszajàcego
wskazujà, ˝e nie b´dzie on w stanie zadoÊçuczyniç
obowiàzkom przyj´tym na siebie w zaproszeniu,

3)43) zapraszajàcy nie wykona∏ zobowiàzaƒ wynikajà-
cych z uprzednio wystawionego zaproszenia.

5.44) Odmowa dokonania wpisu do ewidencji za-
proszeƒ nast´puje w drodze decyzji.
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o której mowa w przypisie 1.
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5a.45) Wpis do ewidencji zaproszeƒ nale˝y uniewa˝-
niç, je˝eli po jego dokonaniu ujawnione zostanà oko-
licznoÊci, o których mowa w ust. 4. Uniewa˝nienie wpi-
su nast´puje w drodze decyzji. 

6. W wypadku niewywiàzywania si´ zapraszajàce-
go z przyj´tego na siebie zobowiàzania, o którym mo-
wa w ust. 2, koszty poniesione przez Skarb Paƒstwa,
zwiàzane z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem
przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Êcià-
ga od zapraszajàcego w trybie przepisów o egzekucji
administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych organ, który
dokona∏ wpisu do ewidencji zaproszeƒ. Zobowiàzane-
mu nie dor´cza si´ upomnienia przewidzianego w tych
przepisach.

Rozdzia∏ 3

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub
osiedlenie si´

Art. 16. Cudzoziemcowi mo˝na udzieliç:

1) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

2) zezwolenia na osiedlenie si´.

Art. 17.46) 1. Zezwolenia, o którym mowa w art. 16
pkt 1, mo˝na, z zastrze˝eniem ust. 4 i art. 24a—24d,
udzieliç na wniosek cudzoziemca, je˝eli wyka˝e on, ˝e
zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce jego zamieszki-
wanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.

2. OkolicznoÊciami, o których mowa w ust. 1, mogà
byç w szczególnoÊci:

1) uzyskanie zezwolenia na zatrudnienie lub wykony-
wanie innej pracy zarobkowej albo pisemnego
oÊwiadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia
cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy za-
robkowej, je˝eli zezwolenie na zatrudnienie lub wy-
konywanie innej pracy zarobkowej nie jest wyma-
gane,

2) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na podsta-
wie przepisów prawa obowiàzujàcych w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, korzystnej dla gospodarki narodo-
wej, a w szczególnoÊci przyczyniajàcej si´ do wzro-
stu inwestycji, transferu technologii, wprowadza-
nia korzystnych innowacji lub tworzenia nowych
miejsc pracy,

3) kontynuowanie przez cudzoziemca o uznanym do-
robku artystycznym twórczoÊci na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

4) podj´cie studiów przez cudzoziemca majàcego za-
pewnione Êrodki finansowe niezb´dne na pokrycie

kosztów studiów oraz utrzymania podczas stu-
diów, bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ po-
mocy spo∏ecznej, potwierdzone zaÊwiadczeniem
paƒstwowej lub niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej
o przyj´ciu na studia, 

5) udzia∏ w szkoleniach i sta˝ach zawodowych realizo-
wanych w ramach programów Unii Europejskiej,

6) ma∏˝eƒstwo z obywatelem polskim lub cudzoziem-
cem posiadajàcym zezwolenie na osiedlenie si´,
je˝eli nie zosta∏o ono zawarte wy∏àcznie w celu uzy-
skania zezwolenia, o którym mowa w art.16 pkt 1,

7) koniecznoÊç przebywania na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której
mowa w art. 53, lub niemo˝noÊcià wykonania de-
cyzji o wydaleniu z przyczyn niezale˝nych od orga-
nu lub cudzoziemca, 

8) orzeczenie sàdu o niedopuszczalnoÊci wydania cu-
dzoziemca albo rozstrzygni´cie Ministra Sprawie-
dliwoÊci o odmowie wydania cudzoziemca,

9) zamiar wspólnego zamieszkiwania cz∏onków rodzi-
ny z pracownikiem migrujàcym, o którym mowa
w Europejskiej Karcie Spo∏ecznej, sporzàdzonej
w Turynie dnia 18 paêdziernika 1961 r. (Dz. U.
z 1999 r. Nr 8, poz. 67).

3. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
mo˝na udzieliç, na wniosek obywatela polskiego, jego
ma∏oletniemu dziecku, je˝eli wnioskodawca sprawuje
nad nim w∏adz´ rodzicielskà.

4. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
dla cz∏onków najbli˝szej rodziny repatrianta wydaje si´
w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
9 listopada 2000 r. o repatriacji. 

Art. 17a.47) O zawarciu ma∏˝eƒstwa wy∏àcznie w ce-
lu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 16
pkt 1, mo˝e Êwiadczyç w szczególnoÊci: 

1) przyj´cie korzyÊci majàtkowej przez jednego z ma∏-
˝onków za wyra˝enie zgody na zawarcie ma∏˝eƒ-
stwa,

2) niewype∏nianie prawnych obowiàzków wynikajà-
cych z zawarcia ma∏˝eƒstwa,

3) brak wspólnego zamieszkiwania ma∏˝onków,

4) fakt, i˝ ma∏˝onkowie nie spotkali si´ nigdy przed za-
warciem ma∏˝eƒstwa,

5) fakt, i˝ ma∏˝onkowie nie mówià j´zykiem zrozumia-
∏ym dla obojga,

6) fakt, i˝ ma∏˝onkowie nie sà zgodni co do danych
osobowych dotyczàcych drugiego wspó∏ma∏˝onka
(nazwiska, adresu, narodowoÊci, zawodu) i innych
istotnych okolicznoÊci, które ich dotyczà. 
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Art. 18.48) 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 16
pkt 1, mo˝e byç udzielone na okres do 2 lat i przed∏u˝a-
ne ka˝dorazowo na kolejne okresy, nie d∏u˝sze jednak
ni˝ 2 lata.

2. Przed∏u˝enie zezwolenia, o którym mowa
w art. 16 pkt 1, mo˝e nastàpiç po stwierdzeniu istnienia
okolicznoÊci uzasadniajàcych dalsze zamieszkiwanie
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w szczególnoÊci okolicznoÊci, o których mowa w art. 17
ust. 2. 

Art. 18a.49) Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed up∏ywem
okresu, na jaki udzielono mu zezwolenia, o którym mo-
wa w art. 16 pkt 1, lub na jaki przed∏u˝ono to zezwole-
nie, chyba ˝e uzyska∏ wiz´ lub zezwolenie na osiedle-
nie si´. 

Art. 19. 1. Zezwolenie na osiedlenie si´ mo˝e byç
udzielone cudzoziemcowi, na jego wniosek, je˝eli ∏àcz-
nie spe∏nia nast´pujàce warunki:50)

1) wyka˝e istnienie trwa∏ych wi´zów rodzinnych lub
ekonomicznych z Rzeczàpospolità Polskà, 

2) ma zapewnione w Rzeczypospolitej Polskiej miesz-
kanie i utrzymanie,

3)51) bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku przeby-
wa∏ nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej przez 5 lat na podstawie wiz
lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
a na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà —
przez okres 3 lat. 

1a.52) Do pi´cioletniego okresu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, nie zalicza si´ okresu pobytu cudzoziem-
ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podsta-
wie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego mu wy∏àcznie w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4. 

2.53) Cudzoziemcowi mo˝na odmówiç udzielenia
zezwolenia na osiedlenie si´ pomimo spe∏nienia przez
niego warunków okreÊlonych w ust. 1, je˝eli oka˝e si´,
˝e ma on zobowiàzania wobec kraju pochodzenia lub
osób w nim zamieszka∏ych. 

3.53) Warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwa-
˝a si´ za spe∏nione, je˝eli cudzoziemiec ma dochody

lub mienie wystarczajàce na pokrycie kosztów utrzy-
mania i leczenia swojego i cz∏onków rodziny pozosta-
jàcych na jego utrzymaniu, bez potrzeby korzystania ze
wsparcia materialnego ze Êrodków pomocy spo∏ecz-
nej, lub ma w Rzeczypospolitej Polskiej cz∏onka bàdê
cz∏onków rodziny zobowiàzanych do ∏o˝enia na jego
utrzymanie i b´dàcych w stanie wywiàzaç si´ z tego
obowiàzku, a tak˝e je˝eli wska˝e lokal mieszkalny,
w którym zamierza przebywaç, i przedstawi tytu∏ praw-
ny do jego zajmowania. 

4. Zezwolenia na osiedlenie si´ udziela si´ na czas
nieoznaczony.

Art. 19a.54) Zezwolenia na osiedlenie si´ udziela si´
ma∏oletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej po przedstawieniu pi-
semnej zgody jego przedstawicieli ustawowych, je˝eli
co najmniej jednemu z nich udzielono zezwolenia na
osiedlenie si´. 

Art. 19b.54) Zezwolenia na osiedlenie si´ udziela
si´, z zastrze˝eniem art. 23 ust. 2 i 3, cudzoziemcowi, na
jego wniosek, je˝eli przebywa∏ nieprzerwanie na pod-
stawie wiz lub zezwoleƒ na zamieszkanie na czas ozna-
czony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres nie krótszy ni˝ 10 lat. 

Art. 20.55) 1. Cudzoziemcowi, który otrzyma∏ zezwo-
lenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osie-
dlenie si´, wydaje si´ kart´ pobytu.

2. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony jako cz∏onek najbli˝szej
rodziny repatrianta lub w celu po∏àczenia z rodzinà,
kart´ pobytu wydaje si´ po wjeêdzie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

Art. 21.56) 1. Karta pobytu okreÊla rodzaj wydanego
zezwolenia, okres jej wa˝noÊci oraz potwierdza to˝sa-
moÊç cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Karta pobytu uprawnia, w okresie jej wa˝noÊci,
wraz z dokumentem podró˝y, do wielokrotnego prze-
kraczania granicy bez koniecznoÊci uzyskania wizy.

3. Kart´ pobytu wydaje si´ na okres, na jaki udzie-
lono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.
Karta pobytu wydana w zwiàzku z udzieleniem zezwo-
lenia na osiedlenie si´ podlega wymianie po up∏ywie
10 lat od dnia wydania.

4. Cudzoziemiec jest obowiàzany zwróciç posiada-
nà kart´ pobytu organowi, który jà wyda∏, w wypadku
nabycia obywatelstwa polskiego, cofni´cia zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, cofni´cia zezwole-
nia na osiedlenie si´ lub wyjazdu na sta∏e za granic´.
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5. W razie zgonu cudzoziemca obowiàzek zwrotu
karty pobytu spoczywa na osobach obowiàzanych do
zg∏oszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach
stanu cywilnego. 

Art. 22. 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, je˝eli:

1) nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlonych w art. 17,

2)57) zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci wymienio-
nych w art. 13 ust. 1, chyba ˝e chodzi o zezwolenie,
o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7.

2. Cudzoziemcowi cofa si´ udzielone zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony albo odmawia si´
przed∏u˝enia tego zezwolenia, je˝eli:

1) usta∏a przyczyna, dla której zosta∏o udzielone,

2) wystàpi którakolwiek z okolicznoÊci wymienionych
w art. 13 ust. 1. 

3. W decyzjach wydawanych w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1 lub 2, nale˝y okreÊliç termin opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 23. 1.58) Cudzoziemcowi odmawia si´ udziele-
nia zezwolenia na osiedlenie, je˝eli:

1) nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 19,

2) zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci wymienio-
nych w art. 13 ust. 1.

2.59) Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 19b,
odmawia si´ udzielenia zezwolenia na osiedlenie si´,
je˝eli wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrona porzàdku publiczne-
go.

3.59) Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 19b,
mo˝na odmówiç udzielenia zezwolenia na osiedlenie
si´, je˝eli nie posiada w∏asnych Êrodków utrzymania,
ubezpieczenia zdrowotnego umo˝liwiajàcego pokrycie
kosztów leczenia lub mo˝liwoÊci wykonywania zawo-
du. 

Art. 24. 1. Cudzoziemcowi mo˝na cofnàç zezwole-
nie na osiedlenie si´ i nakazaç opuszczenie terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okreÊlonym terminie, je˝e-
li:

1) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej za przest´pstwo umyÊlne na ka-
r´ co najmniej 3 lat pozbawienia wolnoÊci,

2) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrona porzàdku publicz-
nego.

2. Cudzoziemcowi mo˝na cofnàç zezwolenie na
osiedlenie si´, je˝eli opuÊci∏ na sta∏e terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 3a60)

¸àczenie rodzin

Art. 24a. 1. Na wniosek cudzoziemca zamieszkujà-
cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie zezwolenia na osiedlenie si´, albo przez co naj-
mniej 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, albo na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego w zwiàzku
z nadaniem statusu uchodêcy, zwanego dalej „wnio-
skodawcà”, cudzoziemcowi znajdujàcemu si´ poza te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) pozostajàcemu z wnioskodawcà w zwiàzku ma∏˝eƒ-
skim uznawanym na gruncie prawa Rzeczypospo-
litej Polskiej,

2) ma∏oletniemu stanu wolnego b´dàcemu:
a) dzieckiem wnioskodawcy sprawujàcego nad

nim faktycznie w∏adz´ rodzicielskà albo opiek´,
b) dzieckiem wnioskodawcy, przysposobionym

w okresie poprzedzajàcym przyjazd wniosko-
dawcy do Rzeczypospolitej Polskiej na podsta-
wie orzeczenia w∏aÊciwego organu oraz posia-
dajàcym te same prawa i obowiàzki co dziecko
cudzoziemca,

c) dzieckiem wspó∏ma∏˝onka wnioskodawcy prze-
bywajàcego poza granicà Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a nieb´dàcemu dzieckiem wnioskodawcy,
je˝eli jedno ze wspó∏ma∏˝onków lub oboje
sprawujà nad nim w∏adz´ rodzicielskà albo
opiek´

— udziela si´ zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
w celu po∏àczenia z rodzinà udziela si´, je˝eli:

1) pobyt wspó∏ma∏˝onka lub ma∏oletniego dziecka
wnioskodawcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie zagrozi zdrowiu publicznemu,

2) warunki materialne i mieszkaniowe wnioskodawcy
wskazujà, ˝e pobyt jego rodziny na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej nie b´dzie stanowi∏ obcià˝e-
nia dla systemu pomocy spo∏ecznej,

3) wnioskodawca b´dzie móg∏ zapewniç cz∏onkom
swojej rodziny mo˝liwoÊç korzystania ze Êwiad-
czeƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ zdrowotnych.

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje si´, je˝eli
wnioskodawca zamieszkuje na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony udzielonego w zwiàzku
z nadaniem statusu uchodêcy.

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9949 — Poz. 1400

——————
57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
58) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 24 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
59) Dodany przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

—————
60) Dodany przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.



Art. 24b. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà udziela si´ na
okres 12 miesi´cy.

2. Je˝eli wspó∏ma∏˝onek lub ma∏oletnie dziecko
stanu wolnego wnioskodawcy zamieszkujàcego na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej
3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, albo na podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, wydanego w zwiàzku
z nadaniem statusu uchodêcy, wjechali na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie wa˝noÊci zezwole-
nia, o którym mowa w ust. 1, zezwolenie to przed∏u˝a
si´ na czas wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony wydanego wnioskodawcy.

3. Je˝eli wspó∏ma∏˝onek lub ma∏oletnie dziecko
stanu wolnego wnioskodawcy zamieszkujàcego na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia na osiedlenie si´ wjechali na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w okresie wa˝noÊci zezwolenia,
o którym mowa w ust. 1, zezwolenie to przed∏u˝a si´ na
2 lata.

4. Do post´powania o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony w celu po∏àczenia z ro-
dzinà nie stosuje si´ przepisów art. 17.

Art. 24c. 1. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwole-
nie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu po∏àcze-
nia z rodzinà, wydaje si´ wiz´ w celu po∏àczenia z ro-
dzinà.

2. Do wydania wizy, o której mowa w ust.1, nie sto-
suje si´ przepisów art. 7—10.

3. Wiz´, o której mowa w ust.1, wydaje si´ na okres
12 miesi´cy. W tym czasie powinien nastàpiç wjazd cu-
dzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wiza, o której mowa w ust.1, upowa˝nia do jed-
nokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

5. Od wspó∏ma∏˝onka lub ma∏oletniego dziecka sta-
nu wolnego wnioskodawcy wje˝d˝ajàcych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
o której mowa w ust.1, nie wymaga si´ posiadania
Êrodków, o których mowa w art. 6 ust. 1

Art. 24d. Odmawia si´ udzielenia zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony w celu po∏àczenia z ro-
dzinà, a wydane zezwolenie cofa, je˝eli:

1) wniosek o jego udzielenie zawiera∏ nieprawdziwe
dane osobowe lub fa∏szywe informacje,

2) zwiàzek ma∏˝eƒski zosta∏ zawarty wy∏àcznie w celu
umo˝liwienia wspó∏ma∏˝onkowi uzyskania zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

3) pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wspó∏ma∏˝onka lub ma∏oletniego dziecka stanu
wolnego wnioskodawcy stanowi zagro˝enie dla
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub porzàdku publicznego. 

Rozdzia∏ 4

Prawa i obowiàzki cudzoziemców61)

Art. 25. Cudzoziemiec podczas pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej ma takie same prawa
i obowiàzki jak obywatel polski, o ile przepisy niniejszej
ustawy lub innych ustaw nie stanowià inaczej.

Art. 25a.62) Cudzoziemca ubiegajàcego si´ o wyda-
nie wizy, udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony albo udzielenie zezwo-
lenia na osiedlenie si´ nale˝y pouczyç, na piÊmie w j´-
zyku dla niego zrozumia∏ym, o zasadach i trybie post´-
powania oraz o przys∏ugujàcych mu prawach i cià˝à-
cych na nim obowiàzkach.

Art. 25b.62) 1. Cudzoziemiec zobowiàzany jest z∏o-
˝yç wniosek o: 

1) wydanie kolejnej wizy — na co najmniej 14 dni
przed up∏ywem okresu pobytu na podstawie po-
przedniej wizy,

2) udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony — na co najmniej 45 dni
przed up∏ywem okresu pobytu na podstawie wizy
lub okresu, na jaki udzielone zosta∏o poprzednie ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,

3) udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ — na co
najmniej 60 dni przed up∏ywem okresu, na jaki
udzielone zosta∏o zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony.

2. Organ pierwszej instancji obowiàzany jest wydaç
decyzj´ w sprawach, o których mowa w ust. 1, je˝eli
wniosek zosta∏ z∏o˝ony w terminach okreÊlonych
w ust. 1, przed up∏ywem okresu pobytu na podstawie
wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny. W wypadku niemo˝noÊci wydania decyzji w tym
terminie organ pierwszej instancji obowiàzany jest wy-
daç cudzoziemcowi wiz´ na okres niezb´dny do zakoƒ-
czenia post´powania w tej instancji.

3. Je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie termi-
nów okreÊlonych w ust.1, a post´powanie nie zosta∏o
zakoƒczone przed up∏ywem okresu pobytu na podsta-
wie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony, cudzoziemiec obowiàzany jest opuÊciç teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 26.63) 1. Cudzoziemiec przebywajàcy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej podlega kontroli legal-
noÊci pobytu.

2. Cudzoziemiec, który nie posiada wa˝nej wizy, ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo osie-
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dlenie si´, powinien niezw∏ocznie opuÊciç terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 27.63) 1. Cudzoziemiec przebywajàcy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej powinien, na ˝àdanie
w∏aÊciwych organów, przedstawiç dokumenty i zezwo-
lenia uprawniajàce go do pobytu na tym terytorium.

2. Od cudzoziemca przebywajàcego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, wizy lub umowy mi´-
dzynarodowej przewidujàcej cz´Êciowe albo ca∏kowite
zniesienie obowiàzku wizowego lub na podstawie jed-
nostronnego zniesienia obowiàzku wizowego stosow-
nie do przepisów, o których mowa w art. 98, w∏aÊciwe
organy mogà za˝àdaç wykazania, ˝e posiada Êrodki
niezb´dne do pokrycia kosztów pobytu.

3. Cudzoziemiec, który utraci∏ dokument podró˝y,
jest obowiàzany niezw∏ocznie zg∏osiç ten fakt Policji. 

Art. 28.63) 1. Cudzoziemcowi posiadajàcemu ze-
zwolenie na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, który utraci∏ dokument podró˝y albo
którego dokument podró˝y uleg∏ zniszczeniu bàdê
utraci∏ wa˝noÊç, wydaje si´, na jego wniosek, polski
dokument podró˝y dla cudzoziemca, je˝eli uzyskanie
przez niego innego dokumentu podró˝y nie jest mo˝-
liwe.

2. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wy-
daje si´ na okres do 2 lat, nie d∏u˝szy jednak ni˝ okres
wa˝noÊci karty pobytu.

3. Wydanie polskiego dokumentu podró˝y nie
zwalnia cudzoziemca od obowiàzku podj´cia dzia∏aƒ
w celu uzyskania innego dokumentu podró˝y. 

4. W wypadku uzyskania innego dokumentu podró-
˝y lub cofni´cia zezwolenia na osiedlenie si´ cudzozie-
miec jest obowiàzany niezw∏ocznie zwróciç polski do-
kument podró˝y dla cudzoziemca.

5. W wypadku zgonu cudzoziemca przepisy art. 21
ust. 5 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 29.63) Cudzoziemcowi posiadajàcemu zezwole-
nie na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który podczas pobytu za granicà utraci∏ swój
dokument podró˝y albo którego dokument uleg∏ znisz-
czeniu bàdê utraci∏ wa˝noÊç, wydaje si´, na jego wnio-
sek, tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzo-
ziemca uprawniajàcy go do wjazdu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, je˝eli uzyskanie przez niego in-
nego dokumentu podró˝y nie jest mo˝liwe. 

Art. 30.63) Cudzoziemcowi przebywajàcemu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieposiadajàcemu
dokumentu podró˝y kraju pochodzenia albo którego
dokument podró˝y uleg∏ zniszczeniu bàdê utraci∏ wa˝-
noÊç, mo˝na wydaç, na jego wniosek albo z urz´du,
tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziem-
ca uprawniajàcy go do wyjazdu z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub inny dokument, którego wydanie

wynika z postanowieƒ umów mi´dzynarodowych obo-
wiàzujàcych Rzeczpospolità Polskà, je˝eli uzyskanie
przez niego innego dokumentu podró˝y nie jest mo˝li-
we. 

Art. 31.63) Tymczasowy polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca wydaje si´ na czas oznaczony, nie
d∏u˝szy jednak ni˝ 7 dni. 

Rozdzia∏ 4a64)

Pobyt cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego
w oÊrodku strze˝onym, w areszcie w celu wydalenia
lub pozbawionego wolnoÊci w wykonaniu orzeczeƒ

wydanych na podstawie ustaw

Art. 31a. Pobyt cudzoziemca zatrzymanego,
umieszczonego w oÊrodku strze˝onym, w areszcie
w celu wydalenia lub pozbawionego wolnoÊci w wyko-
naniu orzeczeƒ wydanych na podstawie ustaw uwa˝a
si´ za legalny w okresie obowiàzywania w∏aÊciwych
decyzji lub orzeczeƒ.

Art. 31b. Okresu pobytu cudzoziemca, o którym
mowa w art. 31a, na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej nie zalicza si´ do okresów pobytu, o których mo-
wa w art. 17 ust. 1 i art. 19b. 

Rozdzia∏ 5

Status uchodêcy

Art. 32.65) Cudzoziemcowi mo˝e byç nadany w Rze-
czypospolitej Polskiej status uchodêcy w rozumieniu
Konwencji Genewskiej i Protoko∏u Nowojorskiego. 

Art. 33. Cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie
statusu uchodêcy nale˝y pouczyç, w zrozumia∏ym dla
niego j´zyku, o trybie i zasadach post´powania oraz
o przys∏ugujàcych mu prawach i cià˝àcych na nim obo-
wiàzkach.

Art. 34. 1. Post´powanie o nadanie statusu uchodê-
cy wszczyna si´ na wniosek z∏o˝ony osobiÊcie przez cu-
dzoziemca. Wniosek nie mo˝e byç z∏o˝ony przez pe∏no-
mocnika.

2. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy powinien
zawieraç dane osobowe wnioskodawcy, towarzyszàce-
go mu ma∏˝onka i ma∏oletnich dzieci oraz informacj´
o kraju pochodzenia wnioskodawcy, a tak˝e wskazy-
waç zasadnicze okolicznoÊci uzasadniajàce nadanie
statusu uchodêcy.

3. Je˝eli wniosek nie spe∏nia wymagaƒ okreÊlo-
nych w ust. 2 i nie ma mo˝liwoÊci jego uzupe∏nienia,
pozostawia si´ go bez rozpoznania.
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4. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania nast´-
puje w drodze decyzji.

5. O skutkach niew∏aÊciwego sporzàdzenia wnio-
sku, o których mowa w ust. 3, nale˝y cudzoziemca po-
uczyç.

Art. 34a.66) 1. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy
dotyczy tak˝e ma∏oletnich dzieci towarzyszàcych wnio-
skodawcy.

2. Wniosek mo˝e dotyczyç wspó∏ma∏˝onka cudzo-
ziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statusu uchodêcy,
je˝eli cudzoziemiec zwraca si´ o to w swoim wniosku,
a towarzyszàcy mu wspó∏ma∏˝onek wyra˝a na to pi-
semnà zgod´. W tym wypadku wniosek powinien za-
wieraç dane osobowe wspó∏ma∏˝onka.

3. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do wieku cudzo-
ziemca podajàcego si´ za ma∏oletniego, mo˝na prze-
prowadziç, za zgodà cudzoziemca lub jego przedstawi-
ciela ustawowego, badania medyczne majàce na celu
ustalenie wieku cudzoziemca. Wyniki badaƒ poza okre-
Êleniem wieku cudzoziemca zawierajà okreÊlenie do-
puszczalnych granic b∏´du.

4. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3, traktuje
si´ jako osob´ pe∏noletnià, je˝eli on lub jego przedsta-
wiciel ustawowy nie wyrazi∏ zgody na przeprowadze-
nie badaƒ medycznych s∏u˝àcych ustaleniu wieku cu-
dzoziemca. 

Art. 35.67) 1. Wszcz´cie post´powania o nadanie
statusu uchodêcy nast´puje w drodze postanowienia.

2. Odmawia si´ wszcz´cia post´powania, je˝eli
wniosek zosta∏ z∏o˝ony przez cudzoziemca, który:

1) przyby∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z bezpiecznego kraju trzeciego, do którego ma pra-
wo powrotu,

2) ubiega si´ ponownie o nadanie statusu uchodêcy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie poda-
jàc nowych istotnych okolicznoÊci w sprawie.

3. Odmowa wszcz´cia post´powania nast´puje
w drodze decyzji.

4. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, lub de-
cyzja, o której mowa w ust. 3, powinny byç wydane,
z zastrze˝eniem art. 36, niezw∏ocznie, nie póêniej jed-
nak ni˝ 24 godziny po z∏o˝eniu wniosku. 

Art. 36. 1.68) W razie koniecznoÊci sprawdzenia, czy
nie zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 35 ust. 2, albo czy cudzoziemiec sk∏adajàcy
wniosek o nadanie statusu uchodêcy nie poda∏ fa∏szy-

wych danych, informacji lub okolicznoÊci, rozstrzy-
gni´cie w przedmiocie wszcz´cia post´powania
o nadanie statusu uchodêcy podejmuje si´ w terminie
nieprzekraczajàcym 7 dni od dnia z∏o˝enia wniosku.
W tym okresie mo˝na nakazaç cudzoziemcowi przeby-
wanie w okreÊlonym miejscu, o ile nie posiada prawa
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2.68) Je˝eli po sprawdzeniu oka˝e si´, ˝e zachodzi
którakolwiek z okolicznoÊci, o których mowa w art. 35
ust. 2, odmawia si´ wszcz´cia post´powania o nadanie
statusu uchodêcy. 

3.69) Je˝eli po sprawdzeniu oka˝e si´, ˝e cudzozie-
miec poda∏ we wniosku fa∏szywe dane lub informacje,
o których mowa w art. 34 ust. 2 lub w art. 34a ust. 2,
mo˝na odmówiç wszcz´cia post´powania i odmówiç
mu wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Je-
˝eli przebywa∏ on legalnie na tym terytorium, mo˝na
wydaç decyzj´ o jego wydaleniu.

Art. 37.70) 1. Cudzoziemiec nieposiadajàcy prawa
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada
wniosek o nadanie statusu uchodêcy w trakcie kontro-
li granicznej przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

2. Cudzoziemiec, który nielegalnie przyby∏ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, sk∏ada wniosek
o nadanie statusu uchodêcy niezw∏ocznie po przekro-
czeniu granicy. Z∏o˝enie wniosku nie zwalnia cudzo-
ziemca od odpowiedzialnoÊci za przekroczenie granicy
wbrew przepisom. 

Art. 38. 1. Cudzoziemiec, który z∏o˝y∏ wniosek
o nadanie statusu uchodêcy, jest obowiàzany poddaç
si´:

1) czynnoÊciom zmierzajàcym do jego identyfikacji
lub stwierdzenia to˝samoÊci, polegajàcym w szcze-
gólnoÊci na pobraniu odcisków linii papilarnych
i fotografowaniu,

2) w uzasadnionych wypadkach, a zw∏aszcza je˝eli za-
chodzi podejrzenie choroby zakaênej — badaniom
lekarskim, pobraniu krwi, wydzielin i wydalin oraz
niezb´dnym zabiegom sanitarnym cia∏a i odzie˝y.

2. Koszty ogl´dzin, badaƒ i innych czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, ponosi Skarb Paƒstwa.

3. W razie odmowy poddania si´ czynnoÊciom,
o których mowa w ust. 1 pkt 1, wniosek o nadanie sta-
tusu uchodêcy pozostawia si´ bez rozpoznania. Przepi-
sy art. 34 ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

4. W razie odmowy poddania si´ czynnoÊciom,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, cudzoziemiec nie mo˝e
byç umieszczony w oÊrodku dla osób ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy.
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Art. 39.71) 1. Cudzoziemcowi, w sprawie którego
wydano postanowienie o wszcz´ciu post´powania
o nadanie statusu uchodêcy, wydaje si´ tymczasowe
zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca. 

2. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzo-
ziemca w okresie swojej wa˝noÊci potwierdza to˝sa-
moÊç cudzoziemca i uprawnia go do jednorazowego
wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzo-
ziemca wydaje si´ na okres wa˝noÊci nie d∏u˝szy ni˝
3 miesiàce, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝ania go na kolejne
okresy, nie d∏u˝sze jednak ni˝ 3 miesiàce.

4. Cudzoziemiec jest obowiàzany z∏o˝yç do depozy-
tu organowi prowadzàcemu post´powanie o nadanie
statusu uchodêcy w pierwszej instancji swój dokument
podró˝y na czas trwania post´powania o nadanie sta-
tusu uchodêcy. 

Art. 39a.72) Post´powanie o wydanie cudzoziemco-
wi wizy lub udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony ulega z mocy prawa zawieszeniu na
czas trwania post´powania o nadanie statusu uchodê-
cy. 

Art. 40. 1. Cudzoziemcowi, w sprawie którego 
wszcz´to post´powanie o nadanie statusu uchodêcy,
mo˝na, w razie potrzeby, na czas niezb´dny do wyda-
nia decyzji ostatecznej, a w szczególnie uzasadnionych
wypadkach na okres do 3 miesi´cy od daty jej wyda-
nia, zapewniç:

1) zakwaterowanie,

2) wy˝ywienie,

3) opiek´ medycznà, 

4) pomoc rzeczowà,

5) pomoc pieni´˝nà sta∏à lub jednorazowà,

6)73) pomoc zwiàzanà z dobrowolnym wyjazdem z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.74) Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1 
pkt 1—5, mogà byç realizowane przez umieszczenie cu-
dzoziemca w oÊrodku dla osób ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy.

3.75) W wypadkach uzasadnionych stanem zdrowia
cudzoziemca lub jego bezpieczeƒstwem Êwiadczenia,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—5, mogà byç udzielane
poza oÊrodkiem dla osób ubiegajàcych si´ o nadanie
statusu uchodêcy. 

Art. 40a.76) Decyzje w sprawach o nadanie lub po-
zbawienie statusu uchodêcy podejmowane w pierw-
szej instancji, postanowienia o wszcz´ciu post´powa-
nia o nadanie statusu uchodêcy oraz decyzje o odmo-
wie wszcz´cia post´powania o nadanie statusu
uchodêcy wydaje si´ po umo˝liwieniu cudzoziemcowi
osobistego z∏o˝enia zeznaƒ i oÊwiadczeƒ. 

Art. 41.77) Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie
nadania statusu uchodêcy powinno nastàpiç nie póê-
niej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia wszcz´cia post´-
powania.

Art. 41a.78) 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ nadania
statusu uchodêcy z powodu oczywistej bezzasadnoÊci
wniosku, je˝eli jego wniosek o nadanie statusu
uchodêcy w Êwietle zgromadzonego materia∏u dowo-
dowego:

1) nie daje jakichkolwiek podstaw uzasadniajàcych
obaw´ cudzoziemca przed przeÊladowaniem,
o którym mowa w art.1 A Konwencji Genewskiej, 

2) oparty jest na Êwiadomym wprowadzeniu w b∏àd
organu lub ma na celu nadu˝ycie post´powania
o nadanie statusu uchodêcy.

2. Brak jest jakichkolwiek podstaw uzasadniajàcych
obaw´ cudzoziemca przed przeÊladowaniem, w szcze-
gólnoÊci gdy:

1) cudzoziemiec nie powo∏uje si´ na obaw´ przed
przeÊladowaniem z powodu swojej rasy, religii, na-
rodowoÊci, przynale˝noÊci do okreÊlonej grupy
spo∏ecznej lub swoich przekonaƒ politycznych, lecz
podaje inne przyczyny wniosku o nadanie statusu
uchodêcy, jak w szczególnoÊci poszukiwanie pracy
lub lepszych warunków ˝yciowych,

2) cudzoziemiec powo∏uje si´ na obaw´ przed przeÊla-
dowaniem, którego wyst´powanie ograniczone
jest do okreÊlonych cz´Êci terytorium jego kraju
pochodzenia lub innego kraju, w którym na sta∏e
przebywa, podczas gdy móg∏ udaç si´ bez prze-
szkód do innej cz´Êci terytorium tego kraju i korzy-
staç z ochrony przewidzianej w art. 33.1 Konwencji
Genewskiej,

3) cudzoziemiec nie podaje podstawowych informacji
dotyczàcych okolicznoÊci zwiàzanych z jego obawà
przed przeÊladowaniem.

3. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy oparty jest
na Êwiadomym wprowadzeniu w b∏àd organu lub ma
na celu nadu˝ycie post´powania o nadanie statusu
uchodêcy, je˝eli:

1) zawiera dane w sposób oczywisty niewiarygodne
lub nieprawdopodobne, lub fakty podane w nim
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nie sà spójne, bàdê te˝ zawiera oczywiste sprzecz-
noÊci,

2) z∏o˝ony zosta∏ przez cudzoziemca, który przyby∏
z bezpiecznego kraju pochodzenia,

3) cudzoziemiec podaje nieprawdziwe informacje
o swojej to˝samoÊci lub przedstawia inne fa∏szywe
dowody,

4) cudzoziemiec, dzia∏ajàc w z∏ej wierze, zniszczy∏,
uszkodzi∏ albo zatai∏ dowód istotny w post´powa-
niu lub pozby∏ si´ go,

5) cudzoziemiec, majàc mo˝liwoÊci wczeÊniejszego
z∏o˝enia wniosku, wystàpi∏ o nadanie statusu
uchodêcy jedynie w celu unikni´cia wydalenia.

4. Organ prowadzàcy post´powanie o nadanie sta-
tusu uchodêcy niezw∏ocznie po stwierdzeniu zaistnie-
nia którejkolwiek z okolicznoÊci wymienionych w ust. 1
wydaje decyzj´ o odmowie nadania statusu uchodêcy
z powodu oczywistej bezzasadnoÊci wniosku. 

Art. 42.79) Cudzoziemcowi odmawia si´ nadania
statusu uchodêcy, je˝eli:

1) uzyska∏ status uchodêcy w innym paƒstwie, które
zapewnia mu rzeczywistà ochron´,

2) nie spe∏nia warunków okreÊlonych w art. 1 A Kon-
wencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim,

3) zachodzà okolicznoÊci wymienione w art. 1 F Kon-
wencji Genewskiej,

4) korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agen-
cji Organizacji Narodów Zjednoczonych innych ni˝
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do
Spraw Uchodêców. 

Art. 43. Cudzoziemcowi, któremu nadano status
uchodêcy, wydaje si´ dokument podró˝y przewidziany
w Konwencji Genewskiej oraz udziela zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.

Art. 44.80) 1. W wypadku nadania cudzoziemcowi
statusu uchodêcy jego ma∏oletniemu dziecku, je˝eli
przebywa wraz z nim na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, nadaje si´ równie˝ status uchodêcy oraz
udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
i wydaje dokument podró˝y przewidziany w Konwen-
cji Genewskiej.

2. Je˝eli ma∏oletniemu dziecku cudzoziemca, któ-
remu nadano status uchodêcy, nie wydano osobne-
go dokumentu podró˝y, wydany cudzoziemcowi do-
kument podró˝y przewidziany w Konwencji Genew-
skiej obejmuje tak˝e to ma∏oletnie dziecko cudzo-
ziemca.

3. W wypadku nadania cudzoziemcowi statusu
uchodêcy, jego wspó∏ma∏˝onkowi, o którym mowa

w art. 34a ust. 2, nadaje si´ równie˝ status uchodêcy
oraz wydaje dokument podró˝y przewidziany w Kon-
wencji Genewskiej i udziela zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej. 

Art. 44a.81) Status uchodêcy wygasa z mocy prawa
z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa pol-
skiego albo z dniem pisemnego zrzeczenia si´ statusu
uchodêcy. 

Art. 45. 1.82) Zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony wydane cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 43 i 44, nie mo˝e byç cofni´te bez uprzedniego
pozbawienia go statusu uchodêcy. Przepisu art. 22 nie
stosuje si´. 

2. Zezwolenie na osiedlenie si´, wydane cudzo-
ziemcowi, o którym mowa w art. 43 i 44, nie mo˝e byç
cofni´te bez uprzedniego pozbawienia go statusu
uchodêcy.

Art. 46. 1.83) Je˝eli wobec cudzoziemca ubiegajàce-
go si´ o nadanie statusu uchodêcy zosta∏a wydana de-
cyzja o zobowiàzaniu cudzoziemca do opuszczenia te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo wydaleniu,
wykonanie tej decyzji ulega wstrzymaniu z mocy pra-
wa do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie
o nadanie statusu uchodêcy. 

2.84) Je˝eli wszcz´cie post´powania o nadanie sta-
tusu uchodêcy nastàpi∏o po wydaniu wobec cudzo-
ziemca decyzji o zobowiàzaniu do opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej lub o jego wydaleniu,
wykonanie tej decyzji ulega wstrzymaniu z mocy pra-
wa do dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie
o nadanie statusu uchodêcy. 

3. (skreÊlony).85)

Art. 47. W okolicznoÊciach okreÊlonych w art. 46
cudzoziemca umieszcza si´ w strze˝onym oÊrodku,
o którym mowa w art. 59 ust. 1. Przepisy art. 59 ust. 2
i 4 oraz art. 60 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 48. 1. Cudzoziemca mo˝na pozbawiç statusu
uchodêcy, je˝eli zajdzie którakolwiek z okolicznoÊci wy-
mienionych w Konwencji Genewskiej, uzasadniajà-
cych pozbawienie uchodêcy ochrony przewidzianej
w tej konwencji.

2.86) W decyzji o pozbawieniu statusu uchodêcy
mo˝na postanowiç o cofni´ciu zezwolenia na zamiesz-
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kanie na czas oznaczony albo skróciç okres, na który
udzielono zezwolenia. W takim wypadku nale˝y w de-
cyzji okreÊliç termin opuszczenia przez cudzoziemca te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 49. 1. Cudzoziemiec, ubiegajàcy si´ o nadanie
statusu uchodêcy albo któremu nadano ten status, mo-
˝e swobodnie kontaktowaç si´ z przedstawicielem
Urz´du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczo-
nych do Spraw Uchodêców, a w szczególnoÊci w ka˝-
dej chwili zwracaç si´ do niego z proÊbà o pomoc.

1a.87) Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statu-
su uchodêcy, albo któremu nadano ten status, mo˝e
swobodnie kontaktowaç si´ z organizacjami zajmujà-
cymi si´ sprawami uchodêców. 

2.88) Przedstawiciel Urz´du Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców, na
swój wniosek i za pisemnà zgodà cudzoziemca, o któ-
rym mowa w ust. 1, ma prawo do uzyskiwania od or-
ganów prowadzàcych post´powanie o nadanie lub po-
zbawienie statusu uchodêcy informacji o przebiegu te-
go post´powania oraz przeglàdania akt sprawy i spo-
rzàdzania z nich notatek i odpisów, z wy∏àczeniem akt,
o których mowa w art. 74 § 1 Kodeksu post´powania
administracyjnego, przy czym przedstawicielowi Urz´-
du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
Spraw Uchodêców nie s∏u˝y za˝alenie, o którym mowa
w art. 74 § 2 tego kodeksu, oraz skarga do Naczelnego
Sàdu Administracyjnego. O prawie wyra˝enia zgody
nale˝y cudzoziemca pouczyç w chwili sk∏adania wnio-
sku o nadanie statusu uchodêcy. 

3. Informacje, a w szczególnoÊci dane osobowe,
uzyskiwane w trybie niniejszego artyku∏u, mogà byç
wykorzystywane wy∏àcznie do celów, o których mowa
w art. 35 Konwencji Genewskiej.

4. Organy Rzeczypospolitej Polskiej b´dà podejmo-
wa∏y wszelkie dzia∏ania w celu u∏atwienia Wysokiemu
Komisarzowi Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodêców wype∏nienia jego zadaƒ zgodnie z art. 35
Konwencji Genewskiej.

Rozdzia∏ 6

Azyl

Art. 50. 1. Cudzoziemiec mo˝e, na swój wniosek,
otrzymaç azyl w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to
niezb´dne dla zapewnienia mu ochrony oraz gdy prze-
mawia za tym wa˝ny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, wyda-
je si´ zezwolenie na osiedlenie si´.

Art. 51. 1. Cudzoziemca mo˝na pozbawiç azylu, je-
˝eli:

1) usta∏y przyczyny, dla których azyl zosta∏ udzielony,

2) prowadzi on dzia∏alnoÊç skierowanà przeciwko
obronnoÊci, bezpieczeƒstwu paƒstwa lub porzàd-
kowi publicznemu.

2. Decyzja o pozbawieniu azylu powoduje wyga-
Êni´cie zezwolenia na osiedlenie si´. W decyzji tej na-
le˝y okreÊliç termin opuszczenia przez cudzoziemca te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 6a89)

Ochrona czasowa cudzoziemców na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej

Art. 51a. 1. Cudzoziemcom opuszczajàcym maso-
wo swój kraj pochodzenia z powodu obcej inwazji, woj-
ny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub ra˝à-
cych naruszeƒ praw cz∏owieka mo˝na udzieliç ochrony
czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Ochrony czasowej udziela si´ do chwili, kiedy za-
istniejà mo˝liwoÊci bezpiecznego powrotu cudzoziem-
ców na tereny uprzedniego miejsca zamieszkania.

3. Ochrona czasowa mo˝e byç udzielona wy∏àcznie
w oparciu o wydane rozporzàdzenie, o którym mowa
w art. 86a ust. 1.

Art. 51b. 1. Cudzoziemcom korzystajàcym z ochro-
ny czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wydaje si´ wiz´ lub udziela zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony oraz mo˝na zapewniç:

1) zakwaterowanie,

2) wy˝ywienie,

3) opiek´ medycznà.

2. W uzasadnionych wypadkach cudzoziemcom,
o których mowa w ust. 1, mo˝na udzieliç innych Êwiad-
czeƒ niezb´dnych dla zaspokojenia ich podstawowych
potrzeb bytowych.

Art. 51c. Od cudzoziemców korzystajàcych z ochro-
ny czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
pobiera si´ odciski linii papilarnych oraz sporzàdza ich
fotografie. W uzasadnionych wypadkach cudzoziem-
ców mo˝na poddaç badaniom lekarskim oraz niezb´d-
nym zabiegom sanitarnym cia∏a i odzie˝y.

Art. 51d. Je˝eli cudzoziemcy korzystajàcy z ochro-
ny czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie posiadajà dokumentów podró˝y, mo˝na im wydaç
polskie dokumenty podró˝y dla cudzoziemca.

Art. 51e. Post´powanie o nadanie statusu uchodê-
cy wszcz´te na wniosek cudzoziemca korzystajàcego
z ochrony czasowej ulega z mocy prawa zawieszeniu
do dnia, w którym up∏ywa rok od dnia wydania wizy
lub udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas
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oznaczony w zwiàzku z korzystaniem z ochrony czaso-
wej. 

Rozdzia∏ 7

Zobowiàzanie do opuszczenia terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i wydalanie cudzoziemców90)

Art. 51f.91) 1. Cudzoziemca, wobec którego zacho-
dzi którakolwiek z okolicznoÊci okreÊlonych w art. 52 
ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, mo˝na zobowiàzaç do opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie do
7 dni.

2. Zobowiàzanie cudzoziemca do opuszczenia tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej nast´puje w drodze
decyzji. 

3. Decyzji, o której mowa w ust. 2, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci. 

4. Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 2, odno-
towuje si´ w dokumencie podró˝y cudzoziemca.

5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, powoduje z mo-
cy prawa uniewa˝nienie wizy, cofni´cie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony oraz na zatrudnienie
lub wykonywanie innej pracy zarobkowej.

6. Nie mo˝na zobowiàzaç do opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, któremu
udzielono zezwolenia na osiedlenie si´ lub udzielono
azylu albo który posiada status uchodêcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 51g.91) 1. Cudzoziemcowi, wobec którego za-
sz∏a którakolwiek z okolicznoÊci, o których mowa
w art. 52 ust. 1 pkt 1, 2, 5 i 6, i który mimo zobowiàza-
nia, o którym mowa w art. 51f ust. 1, dobrowolnie nie
opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w termi-
nie okreÊlonym w tym zobowiàzaniu, wydaje si´ decy-
zj´ o wydaleniu. Decyzji o wydaleniu nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

2. W wypadku wydania cudzoziemcowi decyzji
o wydaleniu, o której mowa w ust.1, nale˝y stwierdziç,
z dniem jej wydania, wygaÊni´cie decyzji o zobowiàza-
niu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej jako bezprzedmiotowej.

3. Je˝eli w wypadku, o którym mowa w ust. 2, to-
czy si´ post´powanie wskutek odwo∏ania od decyzji,
której wygaÊni´cie stwierdza si´, post´powanie odwo-
∏awcze podlega umorzeniu. 

Art. 52. 1.92) Cudzoziemiec mo˝e byç wydalony z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez wymaganego zezwolenia na wjazd lub pobyt,

2) podjà∏ zatrudnienie lub wykonywa∏ innà prac´ za-
robkowà, wbrew warunkom okreÊlonym w usta-
wie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i prze-
ciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6,
poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89, poz. 973, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 122, poz. 1323), albo podjà∏ innà dzia-
∏alnoÊç bez uzyskania wymaganego zezwolenia, 

3) sk∏adajàc zeznania majàce s∏u˝yç za dowód w po-
st´powaniu prowadzonym przez organy, o których
mowa w niniejszej ustawie, zezna∏ nieprawd´ lub
zatai∏ prawd´ albo, w celu u˝ycia za autentyczny,
podrobi∏ lub przerobi∏ dokument lub takiego doku-
mentu jako autentycznego u˝ywa∏,

4) zajdzie którakolwiek z okolicznoÊci wymienionych
w art. 13 ust. 1,

5) nie posiada Êrodków niezb´dnych do pokrycia
kosztów pobytu,

6) nie opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie okreÊlonym w decyzji o odmowie wy-
dania wizy, decyzji o odmowie udzielenia zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony lub o jego
cofni´ciu albo decyzji o cofni´ciu zezwolenia na
osiedlenie si´. 

2. Cudzoziemca, któremu udzielono azylu lub ze-
zwolenia na osiedlenie si´, mo˝na wydaliç tylko po
uprzednim pozbawieniu azylu lub cofni´ciu zezwole-
nia.

3.93) Cudzoziemca posiadajàcego status uchodêcy
nadany w Rzeczypospolitej Polskiej mo˝na wydaliç tyl-
ko po uprzednim pozbawieniu go tego statusu, chyba
˝e zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 32 i 33
Konwencji Genewskiej.

Art. 52a.94) Ma∏oletni cudzoziemiec mo˝e byç wy-
dalony do kraju swego pochodzenia lub do innego
paƒstwa jedynie wtedy, gdy w paƒstwie tym b´dzie
mia∏ zapewnionà opiek´ rodziców, innych osób pe∏no-
letnich lub instytucji opiekuƒczych, zgodnà ze standar-
dami okreÊlonymi przez Konwencj´ o prawach dziec-
ka. 

Art. 53.95) Cudzoziemca nie wolno wydaliç lub zo-
bowiàzaç do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli narusza∏oby to postanowienia Konwen-
cji o ochronie praw cz∏owieka i podstawowych wolno-
Êci, sporzàdzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.
(Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36,
poz. 175, 176 i 177 oraz z 1998 r. Nr 147, poz. 962). 

Art. 54. 1. W decyzji o wydaleniu okreÊla si´ termin
opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypo-
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spolitej Polskiej. W decyzji mo˝na równie˝ okreÊliç tra-
s´ i miejsce przekroczenia granicy.

2.96) Wydanie decyzji, o której mowa w ust. 1, od-
notowuje si´ w dokumencie podró˝y.

3. Decyzji o wydaleniu mo˝e byç nadany rygor na-
tychmiastowej wykonalnoÊci, z wyjàtkiem wypadku
wydalania cudzoziemca posiadajàcego status uchodê-
cy.

4. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa
uniewa˝nienie wizy, cofni´cie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony oraz na zatrudnienie lub wy-
konywanie innej pracy zarobkowej przez cudzoziemca.
W wypadku wydalenia cudzoziemca posiadajàcego
status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,
bez pozbawienia go tego statusu, przepisu art. 45 ust. 1
nie stosuje si´.

Art. 55. 1. W decyzji o wydaleniu mo˝na wyznaczyç
cudzoziemcowi miejsce zamieszkania do czasu jej wy-
konania i zobowiàzaç go do zg∏aszania si´ w okreÊlo-
nych odst´pach czasu do organu wskazanego w decy-
zji.

2. Cudzoziemiec nie mo˝e opuÊciç miejsca za-
mieszkania bez zgody organu, który wyda∏ decyzj´
o wydaleniu.

Art. 56. Od cudzoziemca, wobec którego wydano
decyzj´ o wydaleniu, pobiera si´ odciski linii papilar-
nych oraz sporzàdza jego fotografi´.

Art. 57.97) 1. Cudzoziemiec, wobec którego wydano
decyzj´ o wydaleniu, mo˝e byç niezw∏ocznie odstawio-
ny do granicy albo do portu lotniczego lub morskiego
paƒstwa, do którego nast´puje wydalenie, je˝eli:

1) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci, bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa lub ochrona porzàdku publicznego, 

2) nie opuÊci∏ on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie okreÊlonym w decyzji o wydaleniu.

2. Cudzoziemiec zatrzymany w strefie nadgranicz-
nej bezpoÊrednio po przekroczeniu granicy wbrew
przepisom, je˝eli przekroczenie nastàpi∏o nieumyÊlnie,
mo˝e byç niezw∏ocznie odstawiony do granicy. 

Art. 58. 1. Cudzoziemca, w stosunku do którego za-
chodzà okolicznoÊci uzasadniajàce jego wydalenie, al-
bo który nie zastosuje si´ do wymagaƒ okreÊlonych
w decyzji o wydaleniu, mo˝na zatrzymaç na czas nie
d∏u˝szy ni˝ 48 godzin. Zatrzymanemu cudzoziemcowi
przys∏ugujà uprawnienia przewidziane w Kodeksie po-
st´powania karnego dla osoby zatrzymanej.

2. Niezw∏ocznie po zatrzymaniu cudzoziemca nale-
˝y wystàpiç z wnioskiem o wydanie decyzji o jego wy-

daleniu albo przystàpiç do wykonania obowiàzku od-
stawienia go do granicy, a w razie zaistnienia okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 59 ust. 1 lub 2, wystàpiç
z wnioskiem o umieszczenie cudzoziemca w strze˝o-
nym oÊrodku albo o zastosowanie aresztu w celu wy-
dalenia.

3.98) Je˝eli w ciàgu 48 godzin od chwili zatrzymania
cudzoziemiec nie zostanie przekazany do dyspozycji
sàdu wraz z wnioskiem o umieszczenie w strze˝onym
oÊrodku albo o zastosowanie aresztu w celu wydale-
nia, nale˝y cudzoziemca niezw∏ocznie zwolniç. Cudzo-
ziemca nale˝y tak˝e zwolniç, je˝eli w ciàgu 24 godzin
od przekazania go do dyspozycji sàdu nie dor´czono
mu postanowienia o umieszczeniu w strze˝onym
oÊrodku albo o zastosowaniu wobec niego aresztu
w celu wydalenia. Nale˝y go tak˝e zwolniç na polece-
nie sàdu.

Art. 59. 1. Je˝eli niezw∏oczne odstawienie cudzo-
ziemca do granicy nie jest mo˝liwe i zachodzi uzasad-
niona obawa, ˝e cudzoziemiec b´dzie uchylaç si´ od
wykonania decyzji o wydaleniu, mo˝na umieÊciç go
w strze˝onym oÊrodku do czasu wykonania tej decyzji.

2. Je˝eli zachodzi uzasadniona obawa, ˝e cudzozie-
miec nie podporzàdkuje si´ zasadom obowiàzujàcym
w strze˝onym oÊrodku, albo je˝eli cudzoziemiec prze-
bywajàcy w tym oÊrodku opuÊci go bez zezwolenia,
mo˝na zastosowaç areszt w celu wydalenia na czas
niezb´dny do wykonania decyzji o wydaleniu.

3.99) Je˝eli cudzoziemiec przekroczy∏ granic´
wbrew przepisom i nie posiada dokumentu podró˝y,
umieszcza si´ go w strze˝onym oÊrodku, a je˝eli zacho-
dzà tak˝e okolicznoÊci okreÊlone w ust. 2 — stosuje 
si´ areszt w celu wydalenia na czas niezb´dny do 
ustalenia jego to˝samoÊci lub wykonania decyzji o wy-
daleniu, chyba ˝e zachodzà przes∏anki okreÊlone 
w art. 31.1 Konwencji Genewskiej.

4. Cudzoziemca przebywajàcego w strze˝onym
oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia nale˝y nie-
zw∏ocznie zwolniç, je˝eli usta∏y przyczyny uzasadniajà-
ce stosowanie tych Êrodków albo je˝eli w ciàgu 90 dni
od chwili jego zatrzymania nie wykonano decyzji o wy-
daleniu.

Art. 60. 1. Cudzoziemca nie umieszcza si´ w strze-
˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia, je˝e-
li mo˝e to spowodowaç powa˝ne zagro˝enie dla jego
˝ycia lub ci´˝kie skutki dla jego rodziny.

2. Je˝eli stan zdrowia cudzoziemca, przebywajàce-
go w strze˝onym oÊrodku albo areszcie w celu wydale-
nia, tego wymaga, nale˝y umieÊciç go w odpowiednim
zak∏adzie leczniczym.
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3. Wydajàc postanowienie o umieszczeniu cudzo-
ziemca w strze˝onym oÊrodku albo o zastosowaniu
aresztu w celu wydalenia, nale˝y:

1) zawiadomiç w∏aÊciwe przedstawicielstwo dyplo-
matyczne lub urzàd konsularny — na wniosek cu-
dzoziemca, którego to dotyczy,

2) zawiadomiç sàd opiekuƒczy, je˝eli zachodzi potrze-
ba ustanowienia opieki nad jego dzieçmi,

2a)100) zawiadomiç organ opieki spo∏ecznej, je˝eli za-
chodzi potrzeba roztoczenia opieki nad osobà nie-
do∏´˝nà lub chorà, którà cudzoziemiec si´ opieko-
wa∏, 

3) zawiadomiç osob´ wskazanà przez cudzoziemca,

4) przedsi´wziàç niezb´dne czynnoÊci w celu ochrony
jego mienia.

4. Cudzoziemca nale˝y powiadomiç w zrozumia-
∏ym dla niego j´zyku, w formie pisemnej, o przys∏ugu-
jàcych mu prawach, dokonanych wystàpieniach oraz
wydanych zarzàdzeniach.

Art. 61. 1.101) Cudzoziemcowi, wobec którego za-
stosowano niewàtpliwie nies∏uszne zatrzymanie,
umieszczenie w strze˝onym oÊrodku albo areszt w ce-
lu wydalenia, przys∏uguje od Skarbu Paƒstwa odszko-
dowanie za poniesionà szkod´ oraz zadoÊçuczynienie
za doznanà krzywd´.

2.102) Sprawy, o których mowa w ust. 1, prowadzi
si´ wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania karnego
dotyczàcych odszkodowania za nies∏uszne skazanie,
tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Art. 62. 1. Koszty zwiàzane z wydaleniem ponosi
cudzoziemiec, z zastrze˝eniem ust. 3 oraz art. 15 ust. 2
i 6.

2. Do kosztów, o których mowa w ust. 1, zalicza si´
w szczególnoÊci:

1) koszty przejazdu cudzoziemca do granicy paƒstwo-
wej Rzeczypospolitej Polskiej, granicy lub portu
lotniczego albo morskiego paƒstwa, do którego cu-
dzoziemiec si´ udaje lub zostaje odstawiony,

2) koszty zwiàzane z konwojowaniem cudzoziemca,

3) koszty administracyjne zwiàzane z wydaleniem.

3. Je˝eli wydalenie cudzoziemca nast´puje na sku-
tek podj´cia przez niego zatrudnienia lub wykonywa-
nia innej pracy zarobkowej bez wymaganego zezwole-
nia i zgody, koszty, o których mowa w ust. 1, ponosi
pracodawca.

4.103) Koszty zwiàzane z wydaleniem podlegajà eg-
zekucji administracyjnej. Organ wydajàcy decyzj´
o wydaleniu jest uprawniony do wystawienia tytu∏u
wykonawczego. Wszcz´cie post´powania egzekucyj-
nego nie wymaga dor´czenia upomnienia. 

5.104) W stosunku do Êrodków pieni´˝nych cudzo-
ziemca znajdujàcych si´ w depozycie jednostki Policji
lub Stra˝y Granicznej organem uprawnionym do egze-
kucji jest ta jednostka Policji lub Stra˝y Granicznej. 

Art. 63.105) Je˝eli koszty zwiàzane z wydaleniem nie
mogà byç Êciàgni´te, pokrywa je Skarb Paƒstwa.

Rozdzia∏ 8

Ewidencja cudzoziemców

Art. 64.106) 1. Dane cudzoziemców, wobec których
zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci wymienionych
w art. 13 ust. 1, gromadzi si´ w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest niepo˝àdany, zwanym dalej „wykazem”.

2. Dane cudzoziemca zamieszcza si´ w wykazie na
okres, o którym mowa w art.13 ust. 1a.

3. Dane cudzoziemca umieszczone w wykazie obej-
mujà jego dane osobowe oraz podstaw´ prawnà i fak-
tycznà wpisu.

4. Danymi osobowymi cudzoziemca sà:

1) imiona i nazwisko (tak˝e inne nazwiska w wypadku
u˝ywania),

2) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,

3) data i miejsce urodzenia,

4) p∏eç, 

5) obywatelstwo,

6) miejsce zamieszkania. 

Art. 65. 1.107) Dane umieszczone w wykazie mogà
byç udost´pnione organom, o których mowa w art. 90
ust. 2 pkt 1—5, i organom je nadzorujàcym oraz sàdo-
wi i prokuratorowi prowadzàcemu post´powanie przy-
gotowawcze o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia pu-
blicznego, a tak˝e Naczelnemu Sàdowi Administracyj-
nemu.
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2.108) Dane osobowe cudzoziemca umieszczone
w wykazie mogà byç udost´pnione wojewodzie oraz
konsulowi.

3. Dane umieszczone w wykazie nie mogà byç udo-
st´pniane do celów statystyki publicznej.

Art. 65a.109) 1. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców na wniosek cudzoziemca informuje
go, w wypadkach okreÊlonych w art. 13 ust. 1 pkt 1 i 2,
o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu, o któ-
rym mowa w art. 64, okresie wa˝noÊci wpisu do wyka-
zu, jak równie˝ o tym, na wniosek jakiego organu do-
konano wpisu.

2. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców, w wypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 1
pkt 3—9, informuje cudzoziemca, na jego wniosek, wy-
∏àcznie o terminie obowiàzywania wpisu.

3. Informacji, o których mowa w ust. 1, udziela si´
cudzoziemcowi w okresie 30 dni od daty wp∏ywu jego
wniosku.

4. Cudzoziemiec ma prawo wnioskowaç o sprosto-
wanie jego danych osobowych zawartych w wykazie,
o ile stwierdzi ich nieprawdziwoÊç, oraz o wykreÊlenie
z wykazu tych danych, o ile zachodzi przypuszczenie,
˝e dane zosta∏y umieszczone w wykazie w wyniku b∏´-
du.

5. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców informuje cudzoziemca o sposobie rozpa-
trzenia sprawy o sprostowanie danych zawartych
w wykazie.

6. Do post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1—5, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego o zaÊwiadczeniach. 

Art. 66. Dane osobowe cudzoziemców, którym
nadano status uchodêcy, udzielono azylu, oraz cudzo-
ziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy
lub o udzielenie azylu podlegajà ochronie na zasadach
okreÊlonych w odr´bnych przepisach, z tym ˝e dane te
nie mogà byç, bez pisemnej zgody zainteresowanego,
udost´pniane w∏adzom oraz instytucjom publicznym
krajów pochodzenia.

Art. 67.110) 1. W∏aÊciwe organy prowadzà w spra-
wach cudzoziemców:

1) rejestry z∏o˝onych wniosków wizowych i wydanych
w tych sprawach decyzji,

2) rejestry decyzji o wydaleniu oraz osób wydalonych
z Rzeczypospolitej Polskiej,

3) rejestry z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych
w tych sprawach decyzji,

4) rejestry z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwole-
nia na osiedlenie si´ i wydanych w tych sprawach
decyzji,

5) rejestr z∏o˝onych wniosków o nadanie statusu
uchodêcy i wydanych w tych sprawach decyzji,

6) rejestr z∏o˝onych wniosków o udzielenie azylu i wy-
danych w tych sprawach decyzji,

7) ewidencj´ zaproszeƒ, o których mowa w art. 15,

8) rejestr odcisków linii papilarnych, o których mowa
w art. 38 ust.1 pkt 1, art. 51c i art. 56,

9) rejestr osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej,
o których mowa w art. 57 ust. 2,

10) rejestr osób zobowiàzanych do opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych
sprawach decyzji.

2. Dane zawarte w rejestrach, wykazie i ewidencji
mogà byç udost´pniane za pomocà urzàdzeƒ teleinfor-
matycznych. 

Rozdzia∏ 9

OdpowiedzialnoÊç przewoênika

Art. 68. 1. Cudzoziemcowi, który przyby∏ na pok∏a-
dzie statku powietrznego lub morskiego, a któremu nie
zezwolono na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, przewoênik jest obowiàzany zapewniç, bez zb´d-
nej zw∏oki, wyjazd na jego koszt, a je˝eli cudzoziemiec
nie posiada na to Êrodków — na koszt przewoênika.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
wydaç zakaz opuszczania statku bàdê nakaz opuszcze-
nia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pok∏adzie
innego statku.

3. Je˝eli bezzw∏oczny wyjazd cudzoziemca jest nie-
mo˝liwy lub szczególnie utrudniony, mo˝na nakazaç
cudzoziemcowi, któremu nie zezwolono na wjazd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przebywanie do
czasu wyjazdu w okreÊlonym miejscu.

4. Decyzje, o których mowa w ust. 2 i 3, podlegajà
natychmiastowemu wykonaniu.

5.111) Koszty pobytu cudzoziemca, o którym mowa
w ust. 3, pokrywa przewoênik, o ile cudzoziemiec nie
spe∏nia warunków wjazdu okreÊlonych w art. 5 ust. 1
lub nie posiada zezwolenia, o którym mowa w art. 6
ust. 1. W pozosta∏ych wypadkach koszty te ponosi
Skarb Paƒstwa.

6.112) Na przewoênika, który przywióz∏ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca niespe∏-
niajàcego warunków wjazdu okreÊlonych w art. 5 ust. 1
lub nieposiadajàcego zezwolenia, o którym mowa
w art. 6 ust. 1, nak∏ada si´ kar´ administracyjnà w wy-
sokoÊci do 10 000 z∏ za ka˝dà przywiezionà osob´.

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9959 — Poz. 1400

——————
108) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 63 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
109) Dodany przez art. 1 pkt 64 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.
110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 65 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.

——————
111) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 66 lit. a) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.
112) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 66 lit. b) ustawy,

o której mowa w przypisie 1.



Rozdzia∏ 9a113)

Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców

Art. 68a. 1. Centralnym organem administracji rzà-
dowej w∏aÊciwym w sprawach repatriacji, wjazdu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu
z niego, nadawania statusu uchodêcy i udzielania cu-
dzoziemcom azylu, a tak˝e w sprawach zwiàzanych
z obywatelstwem polskim wynikajàcych z zakresu za-
daƒ administracji rzàdowej jest Prezes Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwany dalej „Pre-
zesem”, z zastrze˝eniem kompetencji innych organów
przewidzianych w ustawach.

2. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych.

Art. 68b. 1. Prezesa powo∏uje i odwo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych.

2. Na stanowisko Prezesa mo˝e byç powo∏ana oso-
ba, która ∏àcznie spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) posiada obywatelstwo polskie i zamieszkuje na sta-
∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3) nie by∏a karana prawomocnym wyrokiem za prze-
st´pstwo umyÊlne,

4) posiada wy˝sze wykszta∏cenie.

3. Zast´pców Prezesa powo∏uje i odwo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych na wniosek
Prezesa.

4. Prezes wykonuje zadania przy pomocy Urz´du
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej
„Urz´dem”. 

5. Organizacj´ Urz´du okreÊla statut nadany, w dro-
dze rozporzàdzenia, przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych.

Art. 68c. 1. Do zakresu dzia∏ania Prezesa nale˝y:

1) zapewnienie koordynacji dzia∏aƒ organów admini-
stracji publicznej w sprawach repatriacji i cudzo-
ziemców,

2) wydawanie decyzji i postanowieƒ w pierwszej in-
stancji w sprawach:
a) przyznawania pomocy ze Êrodków bud˝etu paƒ-

stwa repatriantom i cz∏onkom najbli˝szej rodzi-
ny repatrianta pozostajàcym we wspólnym go-
spodarstwie domowym, 

b) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony dla
ma∏˝onka i ma∏oletnich dzieci repatrianta,

c) zgody na wydanie wiz, o których mowa w art. 14,

d) o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy,
e) o udzielenie lub cofni´cie azylu,

3) wydawanie decyzji i postanowieƒ w drugiej instan-
cji w sprawach:
a) o uznanie za repatrianta,
b) o stwierdzenie polskiego pochodzenia na pod-

stawie art. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji,

c) wiz, 
d) odmowy lub uniewa˝nienia wpisu zaproszeƒ do

ewidencji, 
e) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony

i zezwoleƒ na osiedlenie si´,
f) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony

w celu po∏àczenia z rodzinà,
g) o wydalenie,
h) nak∏adania kary administracyjnej, o której mowa

w art. 68 ust. 6,
i) zwiàzanych z obywatelstwem polskim wynikajà-

cych z zakresu zadaƒ administracji rzàdowej, na
zasadach i w trybie okreÊlonych w ustawie z dnia
15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim
(Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353 i z 2001 r. Nr 42,
poz. 475),

4) wydawanie zgody na wydanie wiz w celu repatriacji,
5) prowadzenie ewidencji osób ubiegajàcych si´

o wydanie wiz w celu repatriacji i cz∏onków ich ro-
dzin, którzy nie posiadajà w Rzeczypospolitej Pol-
skiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub êró-
d∏a utrzymania,

6) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i êróde∏
utrzymania dla repatriantów,

7) prowadzenie centralnego rejestru wniosków, decy-
zji i postanowieƒ wydanych w sprawach o wydanie
wiz w celu repatriacji, o wydanie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej dla osób, o których mowa
w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,
oraz o udzielenie pomocy repatriantom ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa,

8) prowadzenie oÊrodków dla cudzoziemców ubiega-
jàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy,

9) kierowanie na badania lekarskie, o których mowa
w art. 38 ust.1 pkt 2,

10) realizacja powierzonych zadaƒ z zakresu ochrony
czasowej cudzoziemców,

11) zapewnianie Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 40
ust. 1,

12) prowadzenie centralnego rejestru danych o naby-
ciu i utracie obywatelstwa polskiego,

13) dokonywanie analiz dotyczàcych sytuacji migracyj-
nej i uchodêczej,

14) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej w za-
kresie zjawisk migracyjnych i uchodêczych,

15) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia
imigrantów,
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16) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ w zakresie
post´powaƒ, o których mowa w ustawie,

17) wykonywanie innych kompetencji i podejmowanie
dzia∏aƒ okreÊlonych w ustawie oraz przepisach od-
r´bnych.

2. Prezes kontroluje wykonywanie przez wojewo-
dów zadaƒ wynikajàcych z niniejszej ustawy.

3. Prezes jest organem wy˝szego stopnia, w rozu-
mieniu Kodeksu post´powania administracyjnego,
w stosunku do wojewody, w sprawach okreÊlonych
w niniejszej ustawie.

4. Zadania, o których mowa w ust. 1 pkt 8, Prezes
mo˝e powierzyç pozarzàdowym organizacjom spo-
∏ecznym.

Art. 68d. 1. Prezes, w porozumieniu z Komendan-
tem G∏ównym Stra˝y Granicznej, mo˝e zezwoliç, na
wniosek konsula, komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej lub z urz´du na wjazd lub
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzo-
ziemcowi, który nie spe∏nia warunków dotyczàcych
wjazdu lub pobytu okreÊlonych w ustawie, je˝eli wy-
magajà tego wzgl´dy humanitarne lub interes Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Do wydawania zezwolenia i same-
go zezwolenia nie stosuje si´ przepisów Kodeksu po-
st´powania administracyjnego i ustawy z dnia 11 ma-
ja 1995 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym
(Dz. U. Nr 74, poz. 368 i Nr 104, poz. 515, z 1997 r. Nr 75,
poz. 471, Nr 106, poz. 679, Nr 114, poz. 739 i Nr 144,
poz. 971, z 1998 r. Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 75,
poz. 853, z 2000 r. Nr 2, poz. 5, Nr 48, poz. 552, Nr 60,
poz. 704 i Nr 91, poz. 1008 oraz z 2001 r. Nr 49, poz. 508
i 509, Nr 98, poz. 1070 i Nr 101, poz. 1113).

2. Prezes przedstawia corocznie do dnia 31 marca
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych infor-
macj´ o stosowaniu przepisu ust. 1 w roku poprzed-
nim.

Art. 68e. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych mo˝e, w wypadku uzasadnionym istotnym wzro-
stem liczby wniosków o nadanie statusu uchodêcy,
o których mowa w art. 37 ust.1, lub w wypadku uzasad-
nionym istotnym wzrostem liczby wniosków o nadanie
statusu uchodêcy sk∏adanych przez cudzoziemców za-
mieszka∏ych na okreÊlonych, odleg∏ych od siedziby
Urz´du obszarach terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w drodze rozporzàdzenia, tworzyç i rozwiàzywaç
delegatury Urz´du, okreÊlajàc ich w∏aÊciwoÊç teryto-
rialnà oraz zakres dzia∏ania, w tym uprawnienia kie-
rownika delegatury do wydawania, z upowa˝nienia
Prezesa, decyzji administracyjnych.

Art. 68f. Prezes u˝ywa piecz´ci okràg∏ej z wizerun-
kiem or∏a.

Art. 68g. Prezes mo˝e upowa˝niç pracowników
Urz´du, a wojewoda pracowników urz´dów woje-
wódzkich do kontroli zezwoleƒ, dokumentów i Êrod-
ków, o których mowa w art. 27 ust. 1 i 2. 

Rozdzia∏ 10

Rada do Spraw Uchodêców

Art. 69.114) 1. Rada do Spraw Uchodêców, zwana
dalej „Radà”, jest organem administracji publicznej
rozpatrujàcym odwo∏ania i za˝alenia od decyzji i posta-
nowieƒ Prezesa w sprawach o nadanie lub pozbawie-
nie statusu uchodêcy, a w szczególnoÊci w sprawach,
o których mowa w art. 34 ust. 3, art. 35 ust. 2, art. 36
oraz art. 38 ust. 3. 

2. Rada, oprócz zadaƒ wymienionych w ust.1:
1) podejmuje decyzje w sprawach, o których mowa

w art. 85b ust. 6,
2) dokonuje analiz orzecznictwa w zakresie spraw

o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy,
3) gromadzi informacje o krajach pochodzenia cudzo-

ziemców,
4) wspó∏pracuje z organami oraz instytucjami krajo-

wymi i zagranicznymi w zakresie problematyki mi-
gracji i uchodêstwa.

3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, nada Radzie statut organizacyjny i regulamin czyn-
noÊci wewn´trznych, w którym okreÊli w szczególnoÊci
sposób zwo∏ywania i odbywania posiedzeƒ sk∏adów
orzekajàcych i posiedzeƒ plenarnych oraz tworzenia
wewn´trznych zespo∏ów Rady. 

Art. 70. 1. W sprawach pozostajàcych w kompeten-
cjach Rady przys∏ugujà jej uprawnienia organu wy˝-
szego stopnia w rozumieniu przepisów Kodeksu post´-
powania administracyjnego.

2. Rada orzeka tak˝e w sprawach wznowienia po-
st´powania, uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nie-
wa˝noÊci wydanych przez siebie decyzji.

Art. 71. 1. W sk∏ad Rady wchodzi 12 cz∏onków po-
wo∏ywanych na pi´cioletnià kadencj´ przez Prezesa
Rady Ministrów, w tym po czterech spoÊród kandyda-
tów przedstawianych przez Ministra Spraw Zagranicz-
nych115) i Ministra SprawiedliwoÊci. Ka˝dy z ministrów
przedstawia 8 kandydatów.

1a.116) Prezes Rady Ministrów w wypadku wzrostu
liczby odwo∏aƒ sk∏adanych przez cudzoziemców ubie-
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poz. 1314 i 1321 oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5, poz. 43
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gajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy mo˝e, na
wniosek przewodniczàcego Rady przedstawiony na
podstawie uchwa∏y Rady, powo∏aç dodatkowych
cz∏onków Rady na okres do koƒca danej kadencji. Prze-
pisu ust. 1 nie stosuje si´. 

2. Cz∏onkiem Rady mo˝e byç osoba posiadajàca
obywatelstwo polskie i korzystajàca z pe∏ni praw pu-
blicznych.

3.117) Cz∏onków Rady powo∏uje si´ spoÊród osób
wyró˝niajàcych si´ wiedzà lub doÊwiadczeniem prak-
tycznym w zakresie problematyki uchodêców. Co naj-
mniej po∏owa cz∏onków Rady musi posiadaç wy˝sze
wykszta∏cenie prawnicze.

Art. 72. 1. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka
Rady wy∏àcznie w wypadku:

1) zrzeczenia si´ przez niego swej funkcji,

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
funkcji,

3) skazania prawomocnym wyrokiem za pope∏nienie
przest´pstwa z winy umyÊlnej, 

4)118) zaistnienia innych okolicznoÊci uniemo˝liwiajà-
cych cz∏onkowi Rady sprawowanie funkcji lub wy-
wiàzywanie si´ z obowiàzków. 

2. W wypadku odwo∏ania cz∏onka Rady lub jego
Êmierci Prezes Rady Ministrów powo∏uje nowego
cz∏onka Rady na okres do koƒca danej kadencji. Art. 71
ust. 1 nie stosuje si´.119)

Art. 73.120) 1. Przewodniczàcy Rady kieruje pracami
Rady, w tym w szczególnoÊci:

1) ustala plan pracy Rady oraz harmonogram dzia∏a-
nia sk∏adów orzekajàcych,

2) wyznacza sk∏ady orzekajàce,

3) zwo∏uje posiedzenia plenarne Rady,

4) przydziela sk∏adom orzekajàcym sprawy do rozpa-
trzenia oraz czuwa nad terminowoÊcià ich za∏atwie-
nia,

5) reprezentuje Rad´ przed innymi organami i instytu-
cjami,

6) reprezentuje Rad´ w post´powaniu przed Naczel-
nym Sàdem Administracyjnym lub wyznacza
w tym celu innego cz∏onka Rady,

7) powo∏uje bieg∏ych lub ekspertów do udzia∏u w po-
st´powaniu toczàcym si´ przed Radà,

8) wyznacza cz∏onkom Rady zadania zwiàzane z dzia-
∏alnoÊcià Rady,

9) mo˝e powo∏ywaç zespo∏y tematyczne lub grupy ro-
bocze do opracowania zagadnieƒ oraz dokonania
analiz problemów wynikajàcych z dzia∏alnoÊci Ra-
dy,

10) wykonuje inne zadania wynikajàce z przepisów
prawa.

2. Przewodniczàcego Rady wybierajà cz∏onkowie
Rady ze swego grona wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci
co najmniej dwóch trzecich jej sk∏adu. W tym samym
trybie mogà go odwo∏aç.

3. Rada orzeka w sk∏adach trzyosobowych, z za-
strze˝eniem wypadków, o których mowa w ust. 6 i 7.

4. Orzeczenia zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów. Cz∏o-
nek sk∏adu orzekajàcego nie mo˝e wstrzymaç si´ od
g∏osu.

5. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego, który nie zgodzi∏
si´ z wi´kszoÊcià, mo˝e przy podpisywaniu orzeczenia
zg∏osiç zdanie odr´bne, podajàc, w jakiej cz´Êci i w ja-
kim kierunku kwestionuje orzeczenie.

6. Przewodniczàcy mo˝e zarzàdziç rozpoznanie
sprawy w sk∏adzie jednoosobowym, z zastrze˝eniem
ust. 7.

7. W wypadkach, o których mowa w art. 85b ust. 6,
rozpoznanie spraw nast´puje w sk∏adzie jednoosobo-
wym.

8. Przy orzekaniu cz∏onkowie Rady sà zwiàzani wy-
∏àcznie przepisami prawa.

9. Cz∏onkowie Rady korzystajà z ochrony przewi-
dzianej dla funkcjonariuszy publicznych. 

Art. 74.120) 1. Pracodawca zatrudniajàcy cz∏onka Ra-
dy udziela mu, na jego wniosek, urlopu bezp∏atnego na
czas sprawowania funkcji w Radzie.

2. Pracownikom urz´dów paƒstwowych oraz cz∏on-
kom korpusu s∏u˝by cywilnej przys∏uguje po zakoƒcze-
niu pracy w Radzie prawo powrotu na zajmowane po-
przednio stanowisko, a jeÊli b´dzie to niemo˝liwe — na
stanowisko równorz´dne.

3. Cz∏onkowie Rady, w liczbie do jednej trzeciej jej
sk∏adu, zatrudniani sà, na wniosek przewodniczàcego
Rady, przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
do koƒca danej kadencji.

4. Cz∏onkowie Rady za prac´ lub pe∏nienie funkcji
w Radzie otrzymujà wynagrodzenie.

5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, zasady wynagradzania cz∏onków Rady oraz
zwrotu innych kosztów ponoszonych w zwiàzku z pra-
cà w Radzie. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç sk∏ad-
niki wynagrodzenia cz∏onków Rady zatrudnionych
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz
tych, którzy nie sà zatrudnieni, uwzgl´dniajàc pe∏nione
w Radzie funkcje, a tak˝e cz´Êç wynagrodzenia uzale˝-
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nionà od udzia∏u w posiedzeniach sk∏adów orzekajà-
cych, liczby rozpatrywanych spraw oraz udzia∏u w po-
st´powaniach przed Naczelnym Sàdem Administracyj-
nym.

Art. 75.120) 1. Obs∏ug´ administracyjnà i kancela-
ryjnà Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Mini-
strów. 

2. Dzia∏alnoÊç Rady jest finansowana z bud˝etu
paƒstwa, z rozdzia∏u dotyczàcego Rady do Spraw
Uchodêców, w cz´Êci dotyczàcej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, odpowiednio do charakteru i zadaƒ organu
okreÊlonych w art. 69 ust. 1 i 2, warunki organizacyjne
wykonywania obs∏ugi Rady oraz zakres i szczegó∏owe
zasady finansowania jej dzia∏alnoÊci. 

Rozdzia∏ 10a121)

Krajowy System Informatyczny

Art. 75a. Dla potrzeb kontroli granicznej, kontroli le-
galnoÊci pobytu, o której mowa w art. 26 ust. 1, jak
równie˝ dla potrzeb innych post´powaƒ prowadzo-
nych na podstawie ustaw tworzy si´ Krajowy System
Informatyczny.

Art. 75b. 1. W Krajowym Systemie Informatycznym
przetwarzane sà dane: 

1) osób:
a) poszukiwanych w zwiàzku z dotyczàcym ich

wnioskiem o ekstradycj´ lub wnioskiem o zasto-
sowanie tymczasowego aresztowania w celu
ekstradycji,

b) którym przedstawiono zarzut pope∏nienia prze-
st´pstwa lub podejrzewanych o pope∏nienie
przest´pstwa, 

c) których dotyczy wniosek o przekazanie w celu
wykonania kary, 

d) znajdujàcych si´ w wykazie, 
e) zaginionych lub obj´tych ochronà w zwiàzku

z toczàcym si´ post´powaniem karnym,
f) poszukiwanych na wniosek sàdu lub prokuratora

w zwiàzku z post´powaniem karnym,

2) przedmiotów:
a) skradzionych lub zaginionych pojazdów mecha-

nicznych, ∏odzi i jachtów,
b) skradzionej lub zaginionej broni, amunicji i ma-

teria∏ów wybuchowych,
c) skradzionych lub zaginionych dokumentów to˝-

samoÊci i ich druków,
d) banknotów zg∏oszonych jako poszukiwane.

2. Dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1, obejmujà:

1) imi´ (imiona) i nazwisko (nazwiska) oraz pseudo-
nim,

2) dat´ i miejsce urodzenia,

3) obywatelstwo,

4) p∏eç,

5) znaki szczególne,

6) informacj´, ˝e dana osoba mo˝e byç uzbrojona,

7) informacj´, ˝e dana osoba mo˝e stosowaç prze-
moc,

8) powód wpisania danych osoby do Krajowego Sys-
temu Informatycznego,

9) zalecany sposób post´powania wobec danej osoby.

Art. 75c. 1. Dane, o których mowa w art. 75b, mo-
gà byç przekazywane za granic´ na podstawie umów
mi´dzynarodowych, którymi zwiàzana jest Rzeczpo-
spolita Polska.

2. Do Krajowego Systemu Informatycznego mo˝na
w∏àczyç dane otrzymane od organów paƒstw obcych.

Art. 75d. 1. Dane w Krajowym Systemie Informa-
tycznym przetwarza minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych.

2. Dane z Krajowego Systemu Informatycznego,
o których mowa w art. 75b, udost´pnia si´, o ile sà one
niezb´dne do realizacji ich ustawowych zadaƒ, nast´-
pujàcym organom:

1) Ministrowi Obrony Narodowej,

2) Ministrowi SprawiedliwoÊci,

3) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów pu-
blicznych, 

4) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicznych,

5) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji pu-
blicznej,

6) Generalnemu Inspektorowi Celnemu,

7) Komendantowi G∏ównemu Policji,

8) Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej,

9) Prezesowi G∏ównego Urz´du Ce∏,

10) Szefowi Urz´du Ochrony Paƒstwa,

11) Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców,

12) konsulowi,

13) wojewodzie,

14) prokuratorowi,

15) sàdowi.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e wyraziç zgod´, w drodze decyzji, na udost´pnienie
danych zgromadzonych w Krajowym Systemie Infor-
matycznym organom, o których mowa w ust. 2, za po-
mocà urzàdzeƒ teletransmisji danych, bez konieczno-
Êci sk∏adania pisemnego wniosku, je˝eli organy te
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki: 
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1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w Krajowym Systemie Informatycznym, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzy-
ska∏,

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych lub in-
formacji niezgodnie z celem ich uzyskania,

3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wyko-
nywanych przez organ zadaƒ.

4. Organy, o których mowa w ust. 2 pkt 1—14, sà
obowiàzane do bie˝àcego przekazywania do Krajowe-
go Systemu Informatycznego danych, o których mowa
w art. 75b.

5. Administrator danych przetwarzajàcy dane oso-
bowe na potrzeby Krajowego Systemu Informatyczne-
go jest zwolniony z obowiàzku informacyjnego okre-
Êlonego w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133,
poz. 883, z 2000 r. Nr 12, poz.136, Nr 50, poz. 580
i Nr 116, poz. 1216 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 474, Nr 49,
poz. 509 i Nr 100, poz. 1087).

6. Przetwarzanie danych osobowych w Krajowym
Systemie Informatycznym podlega kontroli General-
nego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 

Rozdzia∏ 11

Zasady post´powania i w∏aÊciwoÊç organów

Art. 76. 1. Post´powanie w sprawach uregulowa-
nych w ustawie prowadzi si´ wed∏ug przepisów Kodek-
su post´powania administracyjnego, o ile przepisy
ustawy nie stanowià inaczej.

2.122) Post´powanie w sprawach uregulowanych
w ustawie, a nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci konsulów,
prowadzi si´ wed∏ug przepisów ustawy z dnia 13 lute-
go 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739,
z 1998 r. Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475),
o ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej. 

Art. 76a.123) Prezes, przed wydaniem decyzji i po-
stanowieƒ w sprawach okreÊlonych w ustawie, mo˝e
zwracaç si´ do Policji, Stra˝y Granicznej, Urz´du
Ochrony Paƒstwa, Instytutu Pami´ci Narodowej — Ko-
misji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych oraz Krajowe-
go Rejestru Karnego o przekazanie informacji niezb´d-
nych dla prowadzonych post´powaƒ. 

Art. 77.124) Organ mo˝e odstàpiç od uzasadnienia
decyzji i postanowienia wydanego na podstawie prze-

pisów ustawy, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy obronno-
Êci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrona porzàd-
ku publicznego.

Art. 77a.125) 1. W post´powaniach prowadzonych
na podstawie przepisów niniejszej ustawy mogà byç
przetwarzane dane osobowe cudzoziemca, w tym da-
ne dotyczàce jego: 

1) obywatelstwa,

2) karalnoÊci oraz wydanych w stosunku do niego
orzeczeƒ w post´powaniu sàdowym lub admini-
stracyjnym.

2. W post´powaniach w sprawach o nadanie statu-
su uchodêcy oraz o przyznanie azylu oprócz danych,
o których mowa w ust. 1, mogà byç równie˝ przetwa-
rzane dane cudzoziemca dotyczàce:

1) rasy lub pochodzenia etnicznego,

2) przekonaƒ politycznych,

3) narodowoÊci,

4) przekonaƒ religijnych, filozoficznych i przynale˝no-
Êci wyznaniowej,

5) stanu zdrowia.

3. W post´powaniach o wydanie wizy lub o odmo-
wie wjazdu oraz w post´powaniach o udzielenie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu
po∏àczenia z rodzinà oprócz danych, o których mowa
w ust. 1, mogà byç równie˝ przetwarzane dane ujaw-
niajàce stan zdrowia cudzoziemca. 

Art. 78.126) 1. Kontroli posiadania przez cudzoziem-
ca dokumentów podró˝y, zezwoleƒ i Êrodków, o któ-
rych mowa w:

1) art. 5 ust. 1 i art. 6 ust. 1, dokonuje, z zastrze˝eniem
ust. 2, komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej,

2) art. 27 ust. 1 i 2, dokonuje wojewoda, Prezes oraz
funkcjonariusze Stra˝y Granicznej lub Policji.

2. W wypadku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, kon-
troli posiadania przez cudzoziemca dokumentów po-
dró˝y, zezwoleƒ oraz Êrodków, o których mowa w art. 6
ust. 1, dokonuje wojewoda.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw
zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wiel-
koÊç Êrodków, o których mowa w art. 6 ust. 1, pozwa-
lajàcych na pokrycie kosztów zakwaterowania, wy˝y-
wienia i transportu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz sposób dokumentowania ich posiadania
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przez cudzoziemca, wskazujàc rodzaje dokumentów
potwierdzajàcych posiadanie tych Êrodków.

4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, paƒstwa, których obywatele obowiàzani sà
uiÊciç op∏at´, o której mowa w art. 5 ust. 2, oraz okre-
Êliç wysokoÊç tej op∏aty.

5. Op∏ata, o której mowa w art. 5 ust. 2, jest pobie-
rana przez komendanta granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej i stanowi dochód bud˝etu paƒstwa. 

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, og∏osi, w drodze obwieszczenia, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” list´ paƒstw, z którymi Rzeczpospolita Polska
zawar∏a umowy o cz´Êciowym zniesieniu obowiàzku
wizowego lub które jednostronnie znios∏y obowiàzek
wizowy dla obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, ze
wskazaniem: daty wejÊcia w ˝ycie umowy lub jedno-
stronnego zniesienia obowiàzku wizowego, celu poby-
tu, dla którego zniesiono obowiàzek wizowy, okresu po-
bytu bez koniecznoÊci uzyskania wizy oraz innych istot-
nych elementów dotyczàcych zasad wjazdu i pobytu. 

Art. 79.126) 1. Wiz´ wydaje albo odmawia jej wyda-
nia, z zastrze˝eniem ust. 2, 3, 4 i 6 oraz art. 98, za grani-
cà konsul, w kraju — wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach — komendant granicznej pla-
cówki kontrolnej Stra˝y Granicznej. 

2. Je˝eli celem wjazdu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na nim jest zatrud-
nienie lub podj´cie innej pracy zarobkowej, wiz´ wyda-
je albo odmawia jej wydania konsul w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Cu-
dzoziemcowi, który uzyska∏ przed∏u˝enie zezwolenia
na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobko-
wej, wiz´ wydaje lub odmawia jej wydania równie˝
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zatrudnie-
nia cudzoziemca.

3. Wiz´ w celu repatriacji lub decyzj´ o przyrzecze-
niu wydania wizy repatriacyjnej oraz wiz´ w celu prze-
siedlenia si´ wydaje albo odmawia jej wydania konsul
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania cudzo-
ziemca po uzyskaniu zgody Prezesa. W szczególnie
uzasadnionych wypadkach minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych mo˝e wyznaczyç innego konsula. 

4. Je˝eli celem wjazdu i pobytu jest po∏àczenie z ro-
dzinà, wiz´ wydaje albo odmawia jej wydania konsul
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania cudzo-
ziemca, po uzyskaniu informacji o udzieleniu zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu po∏àcze-
nia z rodzinà.

5. Na postanowienie Prezesa o odmowie wyra˝enia
zgody na wydanie wizy w celu repatriacji lub decyzji
o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej s∏u˝y skar-
ga do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.

6. Wiz´ w wypadku, o którym mowa w art. 14, wy-
daje albo odmawia jej wydania organ wymieniony
w ust. 1, po uzyskaniu zgody Prezesa.

7. Od decyzji o odmowie wydania wizy podj´tej
przez konsula lub komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej odwo∏anie nie przys∏ugu-
je. 

8. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w razie utraty dokumentu po-
dró˝y, jego zniszczenia lub utraty wa˝noÊci, wiz´,
w miejsce utraconej, zamieszcza w nowym dokumen-
cie, na wniosek cudzoziemca, organ, który jà wyda∏.
Wiz´, którà uprzednio wyda∏ konsul albo komendant
granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, za-
mieszcza wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
pobytu cudzoziemca.

9. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, og∏osi, w drodze obwieszczenia, w Dzien-
niku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” list´ paƒstw, których obywatele muszà posia-
daç wiz´ wydanà w celu wjazdu do strefy tranzytowej
lotniska mi´dzynarodowego, pobytu w tej strefie i wy-
jazdu z niej, z uwzgl´dnieniem przepisów obowiàzujà-
cych w Unii Europejskiej. 

Art. 80.127) 1. Decyzje:

1) o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej wydaje komendant granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej,

2) o okreÊleniu czasu pobytu, o którym mowa
w art. 13 ust. 4, wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca, a pod-
czas przekraczania granicy — komendant granicz-
nej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.

2. Od decyzji komendanta granicznej placówki kon-
trolnej Stra˝y Granicznej, o których mowa w ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej. 

Art. 80a.128) 1. Post´powanie prowadzone przez or-
gany Stra˝y Granicznej przed wydaniem decyzji, o któ-
rej mowa w art. 13 ust. 1, mo˝e byç ograniczone do:

1) przes∏uchania cudzoziemca,

2) kontroli posiadanych przez cudzoziemca dokumen-
tów,

3) przes∏uchania wskazanych przez cudzoziemca
osób, o ile towarzyszà mu w podró˝y,

4) dokonania innych czynnoÊci kontrolnych przewi-
dzianych w ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462,
z 1991 r. Nr 94, poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254,

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9965 — Poz. 1400

——————
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 78 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
128) Dodany przez art. 1 pkt 79 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.



z 1993 r. Nr 12, poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214,
z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104,
poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 124,
poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 498, Nr 106, poz. 1149 i Nr 110,
poz. 1189).

2. W szczególnych wypadkach, gdy jest to podykto-
wane warunkami jego przeprowadzenia, post´powa-
nie, o którym mowa w ust.1, mo˝e byç ograniczone do
kontroli posiadanych przez cudzoziemca dokumentów. 

Art. 81.129) Wpisu zaproszenia do ewidencji zapro-
szeƒ dokonuje lub decyzj´ o odmowie wpisu albo o je-
go uniewa˝nieniu wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´ zapra-
szajàcego.

Art. 82.130) 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, z zastrze˝eniem art. 82a oraz art. 85c ust. 3,
jak równie˝ zezwolenia na osiedlenie si´ udziela albo
odmawia ich udzielenia, a tak˝e kart´ pobytu wydaje
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamierzo-
nego pobytu cudzoziemca.

2. Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca.

3. Cudzoziemiec przebywajàcy za granicà sk∏ada
wniosek o udzielenie zezwoleƒ, o których mowa
w ust. 1, za poÊrednictwem konsula w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce jego pobytu; cudzoziemiec przeby-
wajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada
wniosek do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce jego pobytu.

4. Decyzje w sprawach przed∏u˝enia zezwoleƒ na
zamieszkanie na czas oznaczony lub cofni´cia zezwo-
leƒ, o których mowa w ust. 1, wydaje wojewoda w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca.

5. Decyzje w sprawach dotyczàcych zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony wojewoda wydaje po
zasi´gni´ciu opinii Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej.

6. Decyzje w sprawach dotyczàcych zezwolenia na
osiedlenie si´ wojewoda wydaje po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji, Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej oraz Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa.

7. Nieprzekazanie w terminie 30 dni od dnia dor´-
czenia ˝àdania opinii, o której mowa w ust. 5 lub 6,
uznaje si´ za równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu
uzyskania tej opinii.

8. W szczególnie uzasadnionych wypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 7, mo˝na przed∏u˝yç do

3 miesi´cy, o czym organ opiniujàcy powiadamia cu-
dzoziemca oraz wojewod´. 

Art. 82a.131) Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà udziela albo od-
mawia jego udzielenia, a tak˝e kart´ pobytu wydaje
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu
wnioskodawcy, o którym mowa w art. 24a.

Art. 82b.131) Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór zaÊwiadczenia o przyj´ciu na studia,
o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4, zawierajàcego
w szczególnoÊci: imi´ i nazwisko cudzoziemca, dat´
i miejsce jego urodzenia, obywatelstwo, nazw´ i adres
szko∏y wy˝szej, termin rozpocz´cia nauki oraz okres na-
uki, na jaki cudzoziemiec zosta∏ zakwalifikowany. 

Art. 83.132) 1. Polski dokument podró˝y dla cudzo-
ziemca wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu cudzoziemca.

2. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca wydaje:

1) za granicà — konsul,

2) w kraju — wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miej-
sce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uzasad-
nionych wypadkach — komendant granicznej pla-
cówki kontrolnej Stra˝y Granicznej. 

Art. 84. Decyzje o nakazaniu cudzoziemcowi prze-
bywania w okreÊlonym miejscu, na podstawie art. 36
ust. 1, wydaje organ uprawniony do wydania postano-
wienia o wszcz´ciu post´powania o nadanie statusu
uchodêcy.

Art. 85.133) 1. Cudzoziemiec sk∏ada wniosek o nada-
nie statusu uchodêcy do Prezesa za poÊrednictwem:

1) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, w trak-
cie swojego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

2) komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, o ile nie posiada prawa wjazdu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej prowadzi
post´powania w sprawach o wszcz´cie post´powania
o nadanie statusu uchodêcy, w tym zw∏aszcza przes∏u-
chuje osoby ubiegajàce si´ o ten status i wydaje posta-
nowienia, o których mowa w art. 35 ust. 1.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wy-
znaczy, w drodze rozporzàdzenia, komendantów gra-
nicznych placówek kontrolnych Stra˝y Granicznej
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uprawnionych do przyjmowania wniosków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, oraz do prowadzenia post´powaƒ
w sprawach o wszcz´cie post´powania o nadanie sta-
tusu uchodêcy, w tym zw∏aszcza do przes∏uchiwania
osób ubiegajàcych si´ o ten status, i upowa˝ni ich do
wydawania postanowieƒ, o których mowa w art. 35
ust. 1, uwzgl´dniajàc skal´ ruchu migracyjnego na ob-
szarze w∏aÊciwoÊci poszczególnych granicznych placó-
wek kontrolnych Stra˝y Granicznej oraz warunki umo˝-
liwiajàce prawid∏owe przyjmowanie wniosków i pro-
wadzenie post´powaƒ. 

Art. 85a.134) 1. CzynnoÊci zmierzajàce do identyfi-
kacji lub ustalenia to˝samoÊci cudzoziemca sk∏adajà-
cego wniosek o nadanie statusu uchodêcy oraz ustale-
nia okolicznoÊci zwiàzanych z jego wjazdem na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytem na nim,
w tym czynnoÊci, o których mowa w art. 38 ust. 1, po-
dejmujà:

1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, w wypad-
kach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 pkt 1, 

2) komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, w wypadkach okreÊlonych w art. 85
ust. 1 pkt 2.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej w wypad-
kach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 pkt 1, a komendant
granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej w wy-
padkach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 pkt 2, podejmujà
czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia, czy w odniesieniu
do cudzoziemca nie zachodzà okolicznoÊci wymienio-
ne w art. 1 F Konwencji Genewskiej.

3. W celu realizacji czynnoÊci, o których mowa
w ust. 1, mo˝na dokonaç przeszukania cudzoziemca
i jego baga˝u. 

Art. 85b.134) 1. Decyzje w sprawach o nadanie lub
pozbawienie statusu uchodêcy, w szczególnoÊci
w sprawach, o których mowa w art. 34 ust. 3, art. 35
ust. 2, art. 36 oraz art. 38 ust. 3, wydaje Prezes. 

2. Prezes wydaje decyzj´ o nadaniu statusu uchodê-
cy po zasi´gni´ciu opinii Szefa Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa co do wyst´powania okolicznoÊci okreÊlonych
w art. 1 F Konwencji Genewskiej.

3. Nieprzekazanie przez Szefa Urz´du Ochrony Paƒ-
stwa w terminie 30 dni od dnia dor´czenia ̋ àdania opi-
nii, o której mowa w ust. 2, uznaje si´ za równoznacz-
ne ze spe∏nieniem wymogu uzyskania tej opinii.

4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 3, mo˝na przed∏u˝yç do
3 miesi´cy, o czym Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa po-
wiadamia cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie
statusu uchodêcy oraz Prezesa.

5. Od decyzji o odmowie nadania statusu uchodêcy
z powodu oczywistej bezzasadnoÊci wniosku odwo∏a-
nie przys∏uguje w terminie 3 dni od dnia dor´czenia de-
cyzji cudzoziemcowi.

6. Rada wydaje decyzj´ w sprawie o odmowie
nadania statusu uchodêcy z powodu oczywistej bezza-
sadnoÊci wniosku w terminie 5 dni od dnia otrzymania
odwo∏ania wraz z aktami sprawy.

Art. 85c.134) 1. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝sa-
moÊci cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statu-
su uchodêcy wydaje Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej w wypadkach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 pkt 1
lub komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej w wypadkach okreÊlonych w art. 85 ust. 1
pkt 2.

2. Wa˝noÊç tymczasowego zaÊwiadczenia to˝sa-
moÊci cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statu-
su uchodêcy przed∏u˝a Prezes.

3. Cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodê-
cy, dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Ge-
newskiej wydaje i zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udziela oraz je przed∏u˝a, a tak˝e kart´ po-
bytu wydaje, Prezes. 

Art. 85d.134) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, regulamin po-
bytu w oÊrodkach dla cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy, uwzgl´dniajàcy w szcze-
gólnoÊci warunki wst´pu do oÊrodka oraz odwiedzin
osób w nim przebywajàcych, pory i zasady wydawania
posi∏ków, sposób utrzymywania czystoÊci oraz zasady
porzàdkowe.

Art. 85e.134) Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w od-
niesieniu do spraw, o których mowa w art. 38 ust. 1
pkt 2: zakres badaƒ lekarskich, szczegó∏owe warunki
i sposób wykonywania tych badaƒ, zakres i warunki
wykonywania zabiegów sanitarnych cia∏a i odzie˝y cu-
dzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, zakres i warunki wykonywania nadzoru nad
badaniami lekarskimi cudzoziemców umieszczanych
w oÊrodku dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nada-
nie statusu uchodêcy, kierujàc si´ w szczególnoÊci po-
trzebà zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ chorób za-
kaênych.

Art. 85f.134) 1. Udzielenie Êwiadczeƒ, o których mo-
wa w art. 40 ust.1, zapewnia Prezes. Odmowa udziele-
nia Êwiadczeƒ nast´puje w drodze decyzji.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, warunki przy-
znawania i wstrzymywania oraz sposób korzystania
przez cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statu-
su uchodêcy ze Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 40
ust. 1, a w szczególnoÊci warunki, w jakich cudzoziem-
cy ubiegajàcy si´ o nadanie statusu uchodêcy mogà
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korzystaç z tych Êwiadczeƒ przebywajàc poza oÊrod-
kiem dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie
statusu uchodêcy, stawki ˝ywieniowe w oÊrodku dla
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, okolicznoÊci wyp∏aty ekwiwalentu za wy˝y-
wienie, zakres i tryb Êwiadczenia opieki medycznej nad
nimi, rodzaje pomocy pieni´˝nej, zakres i warunki re-
alizacji pomocy cudzoziemcom w zwiàzku z ich dobro-
wolnym wyjazdem z terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç koniecz-
noÊç zaspokojenia niezb´dnych potrzeb ˝yciowych cu-
dzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy. 

Art. 85g.134) 1. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, warunki zakwaterowania ma∏olet-
nich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie
post´powania o nadanie statusu uchodêcy, kwalifika-
cje zawodowe personelu prowadzàcego post´powania
o nadanie statusu uchodêcy w sprawach ma∏oletnich
cudzoziemców pozbawionych opieki i udzielajàcego
im Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 40 ust. 1, warun-
ki, w jakich powinny byç prowadzone czynnoÊci admi-
nistracyjne w post´powaniu o nadanie statusu uchodê-
cy z udzia∏em ma∏oletniego cudzoziemca pozbawione-
go opieki, oraz sposób sprawdzania okolicznoÊci,
o których mowa w art. 52a, kierujàc si´ dobrem dziec-
ka i potrzebà zapewnienia ma∏oletnim cudzoziemcom
pozbawionym opieki warunków odpowiednich do
stopnia ich rozwoju psychofizycznego. 

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb post´-
powania wobec cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy, w stosunku do których za-
chodzi domniemanie, i˝ byli ofiarami przest´pstw lub
przemocy albo b´dàcych niepe∏nosprawnymi,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci sytuacj´ kobiet oraz
osób torturowanych. Tryb post´powania okreÊlony
w rozporzàdzeniu powinien uwzgl´dniaç w szczegól-
noÊci stan psychofizyczny, w jakim znajduje si´ cudzo-
ziemiec, oraz przewidywaç, w sytuacjach wymagajà-
cych takiej potrzeby i w miar´ mo˝liwoÊci, prowadze-
nie post´powania lub przeprowadzanie niektórych
czynnoÊci w jego toku przez osob´ tej samej p∏ci co cu-
dzoziemiec. 

Art. 86.135) Decyzje w sprawach udzielania i pozba-
wiania azylu w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje Prezes
po uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw za-
granicznych.

Art. 86a.136) 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzà-
dzenia, ka˝dorazowo postanawia o udzieleniu i spra-
wowaniu ochrony czasowej, o której mowa

w art. 51a ust. 1, oraz okreÊla szczegó∏owe zasady fi-
nansowania tej ochrony, limit cudzoziemców, wobec
których mo˝na sprawowaç ochron´ czasowà, okres
sprawowania ochrony lub warunki zakoƒczenia spra-
wowania ochrony czasowej, zakres i form´ realizacji
Êwiadczeƒ udzielanych cudzoziemcom korzystajàcym
z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o których mowa w art. 51b, a tak˝e okreÊla
sposób realizacji zadaƒ podejmowanych w ramach
ochrony czasowej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci ro-
dzaj zagro˝eƒ, na które nara˝eni sà cudzoziemcy, mo˝-
liwoÊci finansowania ochrony oraz zobowiàzania wy-
nikajàce z postanowieƒ umów wià˝àcych Rzeczpospo-
lità Polskà.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
powierzyç realizacj´ okreÊlonych zadaƒ podejmowa-
nych w ramach ochrony czasowej organizacjom poza-
rzàdowym. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç w szcze-
gólnoÊci zakres powierzanych zadaƒ i sposób ich fi-
nansowania, sposób prowadzenia kontroli realizacji
zadaƒ, organizacje, którym powierza si´ wykonywanie
tych zadaƒ, oraz okres ich wykonywania.

Art. 86b.136) 1. Decyzje o zobowiàzaniu cudzoziem-
ca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wydaje komendant wojewódzki Policji, komendant od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej lub Komendant Granicznej
Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´-
cie. 

2. Organem odwo∏awczym od decyzji, o których
mowa w ust. 1, jest wojewoda. 

Art. 87. 1.137) Decyzje o wydaleniu cudzoziemca
wydaje, z urz´du lub na wniosek Ministra Obrony Na-
rodowej, Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, Komendan-
ta G∏ównego Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ówne-
go Policji, komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub
komendanta wojewódzkiego Policji, wojewoda w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca lub
miejsce ujawnienia faktu lub zdarzenia b´dàcego pod-
stawà wystàpienia z wnioskiem o wydalenie cudzo-
ziemca.

2.137) CzynnoÊci, o których mowa w art. 56, wyko-
nujà organy wyst´pujàce o wydalenie cudzoziemca,
a gdy decyzja wydawana jest na wniosek Ministra
Obrony Narodowej lub z urz´du przez wojewod´ —
w∏aÊciwy komendant wojewódzki Policji. 

3. Wykonanie obowiàzku odstawienia cudzoziemca
do granicy albo do portu lotniczego lub portu morskie-
go paƒstwa, do którego nast´puje wydalenie, spoczy-
wa na komendancie wojewódzkim Policji w∏aÊciwym
ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca.

Art. 88. 1. Zatrzymanie, o którym mowa w art. 58,
stosuje Policja albo Stra˝ Graniczna.

Dziennik Ustaw Nr 127 — 9968 — Poz. 1400

——————
135) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 86 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.
136) Dodany przez art. 1 pkt 87 ustawy, o której mowa w przy-

pisie 1.

——————
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 88 ustawy, o któ-

rej mowa w przypisie 1.



2.138) Postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca
w strze˝onym oÊrodku lub o zastosowaniu aresztu
w celu wydalenia wydaje na wniosek wojewody, orga-
nu Stra˝y Granicznej lub Policji sàd rejonowy w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na siedzib´ organu sk∏adajàcego wnio-
sek.

3.138) Na postanowienie, o którym mowa w ust. 2,
przys∏uguje w terminie 7 dni za˝alenie do w∏aÊciwego
sàdu okr´gowego. Sàd rozpatruje za˝alenie niezw∏ocz-
nie.

4. Post´powanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, pro-
wadzi si´ wed∏ug przepisów Kodeksu post´powania
karnego.

5.139) Je˝eli usta∏y przyczyny uzasadniajàce
umieszczenie cudzoziemca w oÊrodku strze˝onym lub
areszcie w celu wydalenia, sàd rejonowy w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce umieszczenia cudzoziemca wyda-
je postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca z oÊrodka
strze˝onego lub aresztu w celu wydalenia.

6.139) Nadzór nad prawid∏owoÊcià wykonania Êrod-
ka w postaci umieszczenia cudzoziemca w oÊrodku
strze˝onym lub areszcie w celu wydalenia sprawuje
sàd rejonowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce umiesz-
czenia cudzoziemca. 

Art. 89. 1.140) Strze˝one oÊrodki dla cudzoziemców
tworzy i likwiduje, w drodze rozporzàdzenia, minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, okreÊlajàc równo-
czeÊnie komendanta: wojewódzkiego Policji albo od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej, któremu oÊrodek ma podle-
gaç.

2.141) Areszt w celu wydalenia jest wykonywany
w pomieszczeniach, które wyznacza, w drodze rozpo-
rzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych142).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych142)

okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakim po-
winny odpowiadaç strze˝one oÊrodki i areszty w celu
wydalenia, oraz regulamin pobytu w tych oÊrodkach
i aresztach.

4. (skreÊlony).143)

Art. 90. 1.144) Wykaz, o którym mowa w art. 64, pro-
wadzi Prezes.

2.145) Wpisu do wykazu, przed∏u˝enia jego obowià-
zywania oraz wykreÊlenia tego wpisu dokonuje Prezes
z urz´du lub na wniosek:

1) Komendanta G∏ównego Policji,

2) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,

3) Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa,

4) Ministra Obrony Narodowej,

5) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych,

6) wojewody,

7) konsula.

2a.146) Prezes nie jest zwiàzany wnioskiem orga-
nów, o których mowa w ust. 2. W wypadku odmowy
przez Prezesa wpisania do wykazu lub wykreÊlenia
wpisu danych cudzoziemca obj´tych wnioskiem, or-
gan wnioskujàcy mo˝e zwróciç si´ o rozstrzygni´cie
sprawy do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych. W wypadku uwzgl´dnienia wystàpienia organu
minister nakazuje Prezesowi dokonaç wpisu lub wykre-
Êliç wpis. 

3. W celu dokonania wpisu do wykazu:

1) sàd, który skaza∏ cudzoziemca za przest´pstwo,
o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 lit. a), zawia-
damia organ prowadzàcy wykaz, przesy∏ajàc odpis
prawomocnego wyroku,

2) wojewoda, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu, za-
wiadamia organ prowadzàcy wykaz, przesy∏ajàc
odpis ostatecznej decyzji o wydaleniu.

4.147) Wszystkie organy administracji rzàdowej po-
siadajàce informacje dotyczàce cudzoziemca, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 1, zobowiàzane sà powiado-
miç o tym Prezesa. 

Art. 91.148) 1. Rejestry, o których mowa w art. 67
ust. 1 pkt 1—6 i 10, oraz ewidencj´, o której mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 7, prowadzà organy wydajàce decy-
zje w sprawach, o których mowa w tych przepisach.

2. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 8, pro-
wadzi Komendant G∏ówny Policji.

3. Dane gromadzone w rejestrze, o którym mowa
w art. 67 ust. 1 pkt 8, przechowywane sà oddzielnie od
zbiorów i rejestrów odcisków linii papilarnych groma-
dzonych w innych celach.

4. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 9, pro-
wadzà komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej.
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5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposób ∏àczenia
rejestrów i ewidencji, o których mowa w art. 67 ust. 1,
oraz sposób udost´pniania danych zawartych w tych
rejestrach i ewidencji uprawnionym organom. Rozpo-
rzàdzenie powinno okreÊlaç w szczególnoÊci przypad-
ki, w których mo˝e nastàpiç po∏àczenie rejestrów i ewi-
dencji, organy odpowiedzialne za prowadzenie reje-
strów i ewidencji w wypadku ich po∏àczenia, warunki
udost´pniania danych za pomocà urzàdzeƒ teleinfor-
matycznych, sposób wyst´powania o udost´pnienie
danych oraz sposób dokumentowania faktu udost´p-
nienia danych. 

Art. 92. 1. Decyzje w sprawach, o których mowa
w art. 68 ust. 2 i 3, wydaje w∏aÊciwy komendant gra-
nicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.

2. W razie gdy zachowanie cudzoziemca, któremu
odmówiono wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, uzasadnia przypuszczenie, ̋ e mo˝e on spowo-
dowaç zagro˝enie bezpieczeƒstwa w mi´dzynarodo-
wej komunikacji lotniczej lub morskiej, komendant
w∏aÊciwej granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Gra-
nicznej, na wniosek upowa˝nionego przedstawiciela
przewoênika i na koszt przewoênika, zapewnia konwój
na pok∏adzie statku powietrznego lub morskiego. Kosz-
ty konwoju obejmujà równie˝ koszty bezpoÊrednio
zwiàzane z przewozem statkiem powietrznym lub mor-
skim.149)

3.150) Kar´ administracyjnà, o której mowa w art. 68
ust. 6, nak∏ada na przewoênika wojewoda na wniosek
komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, w której odmówiono cudzoziemcowi wjaz-
du.

4.151) Organem odwo∏awczym od decyzji, o których
mowa w ust.1, jest Prezes. 

Art. 93. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych142) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych152) okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, szczegó∏owe zasady i tryb post´powania
w sprawach:

1) wiz, zaproszeƒ i pobytu bezwizowego,

2) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony oraz
na osiedlenie si´,

3)153) polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca
i tymczasowych polskich dokumentów podró˝y dla
cudzoziemca,

4) statusu uchodêcy,

5) azylu,

6)154) zobowiàzania do opuszczenia i wydalania z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

7) prowadzenia wykazu cudzoziemców, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo-
˝àdany,

8) prowadzenia rejestrów i ewidencji.

2.155) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
granicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór wizy, zaproszenia, karty pobytu, polskiego
dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, tymczaso-
wego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzo-
ziemca, tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samo-
Êci cudzoziemca, dokumentu podró˝y przewidzia-
nego w Konwencji Genewskiej oraz wniosków
o ich wydanie, wymian´ lub przed∏u˝enie ich
wa˝noÊci,

2) wzory ewidencji zaproszeƒ, wykazu oraz rejestrów,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 1—6 i 8—10.

Art. 94.156) 1. Karty pobytu, polskie dokumenty po-
dró˝y dla cudzoziemców, tymczasowe polskie doku-
menty podró˝y dla cudzoziemców, dokumenty podró-
˝y przewidziane w Konwencji Genewskiej oraz tymcza-
sowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca wydaje
si´ po uiszczeniu nale˝nych op∏at.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç op∏at pobieranych w kraju za wydanie
dokumentów, o których mowa w ust. 1, tryb ich uisz-
czania, warunki i zakres stosowania ulg oraz zwolnieƒ
od op∏at, warunki podwy˝szania op∏at w razie zawinio-
nej utraty albo zniszczenia dokumentu, a tak˝e doku-
menty wymagane do uzyskania ulg i zwolnieƒ. Wyso-
koÊç op∏aty powinna uwzgl´dniaç w szczególnoÊci
jednostkowe koszty wytworzenia i wydania dokumen-
tu. 

Art. 95.157) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe
warunki przeprowadzania przez Prezesa, Stra˝ Granicz-
nà, Policj´ i wojewodów kontroli legalnoÊci pobytu cu-
dzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wskazujàc:

1) sposób przeprowadzania kontroli, w tym okoliczno-
Êci ich przeprowadzania i rodzaje kontrolowanych
dokumentów,
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2) sposób i zakres dokumentowania czynnoÊci zwià-
zanych z przeprowadzanà kontrolà. 

Art. 96. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych152) w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych142) okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, dokumenty, o których mowa w art. 1 ust. 3, jak
równie˝ tryb i szczegó∏owe zasady udzielania wiz oso-
bom wymienionym w tym przepisie oraz organy w∏a-
Êciwe do udzielania wiz.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych152)

w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych142) mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, zwol-
niç osoby okreÊlone w art. 1 ust. 3 od obowiàzku uzy-
skania wizy.

Art. 97. (skreÊlony).158)

Art. 98.159) Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych, mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, zwolniç obywateli jednego lub kilku krajów od
obowiàzku posiadania wizy przy wjeêdzie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz okreÊliç czas po-
bytu cudzoziemca i inne niezb´dne warunki jego po-
bytu.

Art. 99. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych142), w porozumieniu z zainteresowanymi mini-
strami, mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, inne
ni˝ przewidziane w niniejszej ustawie warunki przekra-
czania granicy Rzeczypospolitej Polskiej i przebywania
na jej terytorium dla cudzoziemców zatrudnionych
w transporcie mi´dzynarodowym, cudzoziemców
przybywajàcych do Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wykonania okreÊlonych czynnoÊci zawodowych, a tak-
˝e dla ˝o∏nierzy oraz cz∏onków personelu cywilnego si∏
zbrojnych paƒstw obcych.

Art. 100. (skreÊlony).160)

Art. 101.161) W sprawach, o których mowa w niniej-
szej ustawie, nie stosuje si´ art. 33 ustawy z dnia
5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w woje-
wództwie (Dz.U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872). 

Art. 102.162) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych142), do dnia 31 marca ka˝dego roku, przedstawia
Sejmowi informacj´ o stosowaniu ustawy w zakresie
realizacji zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej wyni-
kajàcych z Konwencji Genewskiej i Protoko∏u Nowojor-
skiego.

Rozdzia∏ 12

Przepisy karne

Art. 103.163) Kto zabiera w celu przyw∏aszczenia lub
przyw∏aszcza sobie nale˝àcy do cudzoziemca doku-
ment podró˝y, kart´ pobytu, polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument podró-
˝y dla cudzoziemca, tymczasowe zaÊwiadczenie to˝sa-
moÊci cudzoziemca albo dokument podró˝y przewi-
dziany w Konwencji Genewskiej lub takiego dokumen-
tu u˝ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2. 

Art. 104.163) 1. Kto:

1) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed up∏ywem terminów, o których mowa w art. 8
i 21,

2) nie przedstawia dokumentów i zezwoleƒ uprawnia-
jàcych go do pobytu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na ˝àdanie w∏aÊciwych organów oraz
odmawia okazania Êrodków niezb´dnych do po-
krycia kosztów pobytu,

3) narusza nakazy lub zakazy okreÊlone w decyzji,
o której mowa w art. 54 ust. 1, 

4) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie okreÊlonym w decyzji wydanej na pod-
stawie art. 22 lub 24 ust.1, 

podlega karze grzywny.

2. Orzekanie nast´puje w trybie przepisów o post´-
powaniu w sprawach o wykroczenia.

3. Nakaz karny wydany w post´powaniu nakazo-
wym jest natychmiast wykonalny. 

Rozdzia∏ 13

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 105—108. (pomini´te).164)

Rozdzia∏ 14

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 109. (pomini´ty).164)

Art. 110. 1. Dokumenty i zezwolenia wydane na
podstawie dotychczasowych przepisów zachowujà
wa˝noÊç przez czas, na jaki zosta∏y wydane, z zastrze-
˝eniem ust. 2.

2. Cudzoziemiec posiadajàcy zezwolenie na sta∏y
pobyt z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy uzyskuje zezwo-
lenie na osiedlenie si´. Osobie tej okres pobytu na pod-
stawie karty sta∏ego pobytu zalicza si´ do okresu, o któ-
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164) Zamieszczone w obwieszczeniu.



rym mowa w art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 ustawy z dnia
15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. Nr 10,
poz. 49, z 1975 r. Nr 17, poz. 94 i z 1990 r. Nr 34,
poz. 198). Karty sta∏ego pobytu wydane przed wej-
Êciem w ˝ycie ustawy podlegajà wymianie w terminie
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

3. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest mowa
o zezwoleniu na sta∏y pobyt, nale˝y przez to rozumieç
zezwolenie na osiedlenie si´.

4. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy
przepisu art. 19 ust. 1 pkt 3 nie stosuje si´. W tym okre-
sie cudzoziemiec mo˝e uzyskaç zezwolenie na osiedle-
nie si´ na podstawie udokumentowanego nieprzerwa-
nego trzyletniego pobytu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

Art. 111. 1. Post´powania wszcz´te przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy i niezakoƒczone do te-
go dnia toczà si´ wed∏ug przepisów dotychczasowych.

2. Post´powania w sprawach o nadanie lub pozba-
wienie statusu uchodêcy, wszcz´te przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie niniejszej ustawy i niezakoƒczone do tego

dnia, toczà si´ do zakoƒczenia w danej instancji we-
d∏ug przepisów dotychczasowych.

Art. 112. 1. Traci moc ustawa z dnia 29 marca
1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 1992 r. Nr 7, poz. 30
i Nr 25, poz. 112 oraz z 1995 r. Nr 23, poz. 120).

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
6 miesi´cy, zachowujà moc dotychczasowe przepisy
wykonawcze wydane na podstawie ustawy, o której
mowa w ust. 1, o ile nie sà sprzeczne z niniejszà usta-
wà.

Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 3 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia165), z wyjàtkiem:

1) art. 85 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia165),

2) art. 69—75 oraz art. 85 ust. 7, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 1999 r.
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165) Ustawa zosta∏a og∏oszona dnia 26 wrzeÊnia 1997 r.

Egzemplarze bie˝àce i z lat ubieg∏ych oraz za∏àczniki mo˝na nabywaç:
— na podstawie nades∏anego zamówienia w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
— w punktach sprzeda˝y Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie,

al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73 i ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96

Egzemplarze archiwalne — od 1918 r. — ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
od 1996 r. — al. Jana Chrystiana Szucha 2/4, tel. 629-61-73
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Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, 

do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii 
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
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