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USTAWA
z dnia 11 kwietnia 2001 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw.
Art. 1. W ustawie 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) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art.1:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do spraw obj´tych przepisami ustawy uregulowanych umowami mi´dzynarodowymi,
którymi zwiàzana jest Rzeczpospolita Polska,
stosuje si´ postanowienia tych umów.”,
b) w ust. 3 wyrazy „z wyjàtkiem art. 5” zast´puje si´
wyrazami „z wyjàtkiem art. 5 ust. 1”;
2) w art. 3 wyrazy „dokument paszportowy” zast´puje si´ wyrazami „dokument podró˝y”;
3) w art. 4:
a) pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) dokumencie podró˝y — oznacza to dokument uznany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniajàcy do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi
przez organ paƒstwa obcego, organ polski
lub organizacj´ mi´dzynarodowà albo podmiot upowa˝niony przez organ paƒstwa obcego lub obcà w∏adz´ o charakterze paƒstwowym,
2) wizie — oznacza to zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej lub organ, którego w∏aÊciwoÊç w tej sprawie wynika z postanowieƒ umów mi´dzynarodowych obowiàzujàcych Rzeczpospolità Polskà, uprawniajàce
go do wjazdu, przejazdu, pobytu i wyjazdu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w czasie, w celu i na warunkach w nim okreÊlonych,”
b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:
„2a) strefie tranzytowej lotniska mi´dzynarodowego — oznacza to teren lotniska mi´dzynarodowego po∏o˝onego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej rozciàgajàcy si´
mi´dzy pok∏adem statku powietrznego
a stanowiskiem kontroli granicznej, który
obejmuje p∏yt´ oraz pomieszczenia lotniska,”
c) skreÊla si´ pkt 3,
d) pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
lub zezwolenie na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”

e) po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a w brzmieniu:
„4a) nieprzerwanym przebywaniu — oznacza to
pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie wa˝noÊci wizy
lub zezwolenia na zamieszkanie 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 obowiàzków zawodowych lub Êwiadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy zawartej z pracodawcà, którego siedziba znajduje si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,”
f) pkt 5 i 6 otrzymujà brzmienie:
„5) polskim dokumencie podró˝y dla cudzoziemca — oznacza to dokument podró˝y wydany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej uprawniajàcy do wielokrotnego
przekraczania granicy,
6) tymczasowym polskim dokumencie podró˝y
dla cudzoziemca — oznacza to dokument podró˝y wydany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej uprawniajàcy do jednokrotnego przekroczenia granicy,”
g) w pkt 9 wyrazy „paƒstwo, w którym zamieszkuje” zast´puje si´ wyrazami „paƒstwo, w którym
stale zamieszkuje”,
h) pkt 10 i 11 otrzymujà brzmienie:
„10) bezpiecznym kraju pochodzenia — oznacza
to taki 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, religii, narodowoÊci, przynale˝noÊci do okreÊlonej
grupy spo∏ecznej lub przekonaƒ politycznych, a organizacjom pozarzàdowym i mi´dzynarodowym umo˝liwia si´ dzia∏anie na
rzecz przestrzegania praw cz∏owieka,
11) bezpiecznym kraju trzecim — oznacza to
paƒstwo nieb´dàce krajem pochodzenia
cudzoziemca, które ratyfikowa∏o i stosuje
Konwencj´ Genewskà oraz Protokó∏ Nowojorski, a w szczególnoÊci paƒstwo, w którym:
a) nie wyst´puje zagro˝enie dla ˝ycia lub
wolnoÊci cudzoziemców ubiegajàcych
si´ o nadanie statusu uchodêcy, zgodnie
z art. 33 Konwencji Genewskiej,
b) zapewnia si´ cudzoziemcom dost´p do
post´powania o nadanie statusu uchodêcy,
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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 niehumanitarne albo poni˝ajàce traktowanie,”;
4) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Cudzoziemiec mo˝e przekroczyç granic´
oraz przebywaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada wa˝ny
dokument podró˝y oraz wiz´, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowià inaczej.
2. Cudzoziemcy b´dàcy obywatelami niektórych paƒstw mogà przekroczyç granic´ po uiszczeniu op∏aty zwiàzanej z wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli jest to niezb´dne dla zachowania zasady wzajemnoÊci w stosunkach z tymi paƒstwami.”;
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3. W okresie, o którym mowa w ust. 2, cudzoziemiec, 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 podstawie
wiz nie mo˝e przekroczyç 6 miesi´cy w okresie 12 miesi´cy, liczàc od dnia pierwszego
wjazdu.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Je˝eli wiz´ wydano na okres wa˝noÊci stanowiàcy wielokrotnoÊç jednego roku, to
okres pobytu, o którym mowa w ust. 2, odnosi si´ do ka˝dego roku okresu wa˝noÊci
wizy.”,
d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy mi´dzynarodowej przewidujàcej cz´Êciowe albo ca∏kowite zniesienie obowiàzku wizowego lub na podstawie jednostronnego
zniesienia obowiàzku wizowego stosownie
do przepisów, o których mowa w art. 98, mo˝e wystàpiç 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 wjazdu.”,
e) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wiz´ w celu przejazdu cudzoziemca przez terytorium 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.”;

5) w art. 7:
a) skreÊla si´ ust. 1,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wiza mo˝e, z zastrze˝eniem ust. 2a, uprawniaç do jednokrotnego, dwukrotnego lub
wielokrotnego wjazdu.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Wiza mo˝e uprawniaç wy∏àcznie do wjazdu
do strefy tranzytowej lotniska mi´dzynarodowego, pobytu w tej strefie i wyjazdu
z niej.”,
d) skreÊla si´ ust. 3,
e) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wiza okreÊla:
1) okres wa˝noÊci wizy, nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat,
podczas którego mo˝e nastàpiç pierwszy
wjazd i musi nastàpiç ostatni wyjazd z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) okres pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie wa˝noÊci wizy,
3) cel wjazdu i pobytu.”,
f) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. Wiza mo˝e okreÊlaç tak˝e inne warunki i informacje, w szczególnoÊci:
1) miejsce, w którym powinno nastàpiç przekroczenie granicy,
2) liczb´ dzieci oraz innych osób towarzyszàcych cudzoziemcowi, któremu wydano wiz´, wpisanych do dokumentu podró˝y cudzoziemca.”;

7) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Je˝eli celem wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy
zarobkowej, wiza mo˝e byç wydana cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne
oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze
zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej, je˝eli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane.
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.”;

6) w art. 8:
a) skreÊla si´ ust. 1,
b) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Wiz´ wydaje si´ na okres pobytu nie d∏u˝szy
ni˝ 3 miesiàce.

8) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Wiz´ zamieszcza si´ w dokumencie
podró˝y, je˝eli okres jego wa˝noÊci
przekracza co najmniej o 3 miesiàce
termin, w którym musi nastàpiç wy-
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jazd z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy.
2. Je˝eli dokument podró˝y nie spe∏nia
warunku, o którym mowa w ust. 1,
odmawia si´ wydania wizy.”;
9) po art. 10 dodaje si´ art. 10a w brzmieniu:
„Art.10a. 1. Cudzoziemcowi polskiego pochodzenia mo˝na wydaç wiz´ w celu repatriacji.
2. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony jako cz∏onek najbli˝szej rodziny repatrianta, wydaje si´ wiz´ w celu przesiedlenia 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 Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Wizy, o których mowa w ust. 1 i 2, upowa˝niajà do jednokrotnego wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Od osób przekraczajàcych granic´ na
podstawie wiz, o których mowa
w ust. 1 i 2, nie wymaga si´ posiadania
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 zastrze˝eniem art. 79 ust. 3
i 5.”;
10) skreÊla si´ art. 11;
11) art. 12 otrzymuje brzmienie:
„Art. 12. Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
przed up∏ywem terminów, o których mowa w art. 8, oraz przed up∏ywem okresu
wa˝noÊci wizy, chyba ˝e uzyska∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
lub na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
12) w art. 13:
a) w ust. 1:
— zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:
„Cudzoziemcowi odmawia si´ wydania wizy
lub odmawia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:”,
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) wydana zosta∏a ostateczna decyzja o wydaleniu,”
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) zosta∏a wydana ostateczna decyzja o zobowiàzaniu do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,”
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— w pkt 5 po wyrazach „broƒ,” dodaje si´ wyrazy „amunicj´,”
— w pkt 6 po wyrazach „jest cz∏onkiem organizacji prowadzàcej takà dzia∏alnoÊç” dodaje
si´ wyrazy „albo przekroczy∏ granic´ wbrew
przepisom”,
— po pkt 8 dodaje si´ pkt 8a i 8b w brzmieniu:
„8a) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ podatkowych wobec Skarbu Paƒstwa,
8b) jego wjazd i pobyt sà niepo˝àdane ze
wzgl´du na zobowiàzania wynikajàce
z postanowieƒ ratyfikowanych umów
mi´dzynarodowych
obowiàzujàcych
Rzeczpospolità Polskà,”
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. 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 wypadku pokrycia kosztów wydalenia przez Skarb Paƒstwa,
4) 5 lat od daty zakoƒczenia wykonania kary odbywanej na podstawie wyroków,
o których mowa w ust. 1 pkt 2,
5) 1 roku od daty uregulowania zobowiàzaƒ podatkowych 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 przed∏u˝enia
na kolejne okresy do 3 lat w wypadku
utrzymywania si´ tych okolicznoÊci.”,
c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odmawia si´ wydania wizy albo wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli
od daty uprzedniej odmowy nie up∏yn´∏o
12 miesi´cy, a cudzoziemiec nie przedstawi∏
nowych okolicznoÊci majàcych wp∏yw na
podj´cie takiej decyzji.”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Ma∏oletniemu cudzoziemcowi pozostawionemu bez przedstawiciela ustawowego mo˝na odmówiç wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mimo i˝ posiada
on wa˝ny dokument podró˝y, Êrodki wymagane do wjazdu i pobytu oraz wiz´ lub
jest uprawniony do wjazdu na podstawie
umowy obowiàzujàcej Rzeczpospolità Polskà.”,
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e) w ust. 5 wyrazy „w dokumencie paszportowym”
zast´puje si´ wyrazami „w dokumencie podró˝y”,
f) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Decyzja o odmowie wydania wizy, podejmowana na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, okreÊla termin opuszczenia przez
cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”,
g) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Decyzja o odmowie wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej podlega natychmiastowemu wykonaniu i powoduje z mocy
prawa uniewa˝nienie wizy.”;
13) art. 14 otrzymuje brzmienie:
„Art. 14. 1. Cudzoziemcowi, wobec którego zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w art. 13
ust. 1, mo˝na wydaç wiz´, je˝eli:
1) przepisy prawa polskiego wymagajà
od niego osobistego stawiennictwa
przed polskim organem w∏adzy publicznej,
2) przebywa ju˝ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie mo˝e opuÊciç tego terytorium ze wzgl´du na
koniecznoÊç poddania si´ zabiegom
lekarskim 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 paƒstwie,
4) zachodzi wyjàtkowa sytuacja osobista wymagajàca jego obecnoÊci na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 5, ∏àczny okres pobytu cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie wiz mo˝e przekroczyç
6 miesi´cy.”;
14) w art. 15:
a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) cudzoziemca przebywajàcego bezpoÊrednio
przed wystawieniem zaproszenia legalnie
przez okres co najmniej 5 lat na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,”
b) w ust. 4 w pkt 3 wyrazy „w przesz∏oÊci nie wype∏ni∏ przyj´tego na siebie zobowiàzania, o którym mowa w ust. 2.” zast´puje si´ wyrazami
„nie
wykona∏
zobowiàzaƒ
wynikajàcych
z uprzednio wystawionego zaproszenia.”,
c) w ust. 5 skreÊla si´ wyrazy „lub stwierdzenie jego niewa˝noÊci”,
d) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:
„5a. Wpis do ewidencji zaproszeƒ nale˝y uniewa˝niç, je˝eli po jego dokonaniu ujawnione
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zostanà okolicznoÊci, o których mowa
w ust. 4. Uniewa˝nienie wpisu nast´puje
w drodze decyzji.”;

15) art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. 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 zamieszkiwanie 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 wykonywanie innej pracy zarobkowej albo pisemnego oÊwiadczenia pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej pracy zarobkowej,
je˝eli zezwolenie na zatrudnienie lub
wykonywanie innej pracy zarobkowej nie jest wymagane,
2) prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na podstawie przepisów prawa
obowiàzujàcych w Rzeczypospolitej
Polskiej, korzystnej dla gospodarki
narodowej, a w szczególnoÊci przyczyniajàcej si´ do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub
tworzenia nowych miejsc pracy,
3) kontynuowanie przez cudzoziemca
o uznanym dorobku artystycznym
twórczoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
4) podj´cie studiów przez cudzoziemca majàcego zapewnione Êrodki finansowe niezb´dne na pokrycie
kosztów studiów oraz utrzymania
podczas studiów, bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej, potwierdzone zaÊwiadczeniem paƒstwowej lub niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej o przyj´ciu na
studia,
5) udzia∏ w szkoleniach i sta˝ach zawodowych realizowanych w ramach
programów Unii Europejskiej,
6) ma∏˝eƒstwo z obywatelem polskim
lub cudzoziemcem posiadajàcym
zezwolenie na osiedlenie si´, je˝eli
nie zosta∏o ono zawarte wy∏àcznie
w celu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art.16 pkt 1,
7) koniecznoÊç przebywania na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której
mowa w art. 53, lub niemo˝noÊcià
wykonania decyzji o wydaleniu
z przyczyn niezale˝nych od organu
lub cudzoziemca,
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8) orzeczenie sàdu o niedopuszczalnoÊci wydania cudzoziemca albo rozstrzygni´cie Ministra SprawiedliwoÊci o odmowie wydania cudzoziemca,
9) zamiar wspólnego zamieszkiwania
cz∏onków rodziny 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.”;
16) po art. 17 dodaje si´ art. 17a w brzmieniu:
„Art. 17a. O zawarciu ma∏˝eƒstwa wy∏àcznie w celu 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∏˝eƒstwa,
2) niewype∏nianie prawnych obowiàzków wynikajàcych z zawarcia ma∏˝eƒstwa,
3) brak wspólnego zamieszkiwania ma∏˝onków,
4) fakt, i˝ ma∏˝onkowie nie spotkali si´
nigdy przed zawarciem 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.”;
17) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 16
pkt 1, mo˝e byç udzielone na okres do
2 lat i przed∏u˝ane 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.”;
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18) po art. 18 dodaje si´ art. 18a w brzmieniu:
„Art. 18a. Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed up∏ywem okresu, na jaki udzielono
mu zezwolenia, o którym mowa w art. 16
pkt 1, lub na jaki przed∏u˝ono to zezwolenie, chyba ˝e uzyska∏ wiz´ lub zezwolenie na osiedlenie si´.”;
19) w art. 19:
a) w ust. 1 w zdaniu wst´pnym po wyrazach
„udzielone cudzoziemcowi,” dodaje si´ wyrazy
„na jego wniosek,” zaÊ pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku
przebywa∏ 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.”,
b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Do pi´cioletniego okresu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, nie zalicza si´ okresu pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego
mu wy∏àcznie w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 17 ust. 2 pkt 4.”,
c) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. 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. 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 utrzymania i leczenia
swojego i cz∏onków rodziny pozostajàcych
na jego utrzymaniu, bez potrzeby korzystania ze wsparcia materialnego ze Êrodków
pomocy spo∏ecznej, 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∏ prawny do jego zajmowania.”;
20) po art. 19 dodaje si´ art. 19a i 19b w brzmieniu:
„Art. 19a. Zezwolenia na osiedlenie si´ udziela si´
ma∏oletniemu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej po przedstawieniu pisemnej
zgody jego przedstawicieli ustawowych,
je˝eli co najmniej jednemu z nich udzielono zezwolenia na osiedlenie si´.
Art. 19b. Zezwolenia na osiedlenie si´ udziela si´,
z zastrze˝eniem art. 23 ust. 2 i 3, cudzoziemcowi, na jego wniosek, je˝eli prze-
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bywa∏ nieprzerwanie na podstawie wiz
lub zezwoleƒ na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy ni˝ 10
lat.”;
21) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Cudzoziemcowi, który otrzyma∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie si´, wydaje si´ kart´ pobytu.
2. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na zamieszkanie 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 Rzeczypospolitej
Polskiej.”;
22) art. 21 otrzymuje brzmienie:
„Art. 21. 1. Karta pobytu okreÊla rodzaj wydanego
zezwolenia, okres jej wa˝noÊci oraz potwierdza to˝samoÊç cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Karta pobytu uprawnia, w okresie jej
wa˝noÊci, wraz z dokumentem podró˝y, do wielokrotnego przekraczania
granicy bez koniecznoÊci uzyskania wizy.
3. Kart´ pobytu wydaje si´ na okres, na jaki udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. Karta pobytu
wydana w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie si´ podlega wymianie po up∏ywie 10 lat od dnia wydania.
4. Cudzoziemiec jest obowiàzany zwróciç
posiadanà kart´ pobytu organowi, który jà wyda∏, w wypadku nabycia obywatelstwa polskiego, cofni´cia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, cofni´cia zezwolenia na osiedlenie
si´ lub wyjazdu na sta∏e za granic´.
5. W razie zgonu cudzoziemca obowiàzek
zwrotu karty pobytu spoczywa na osobach obowiàzanych do zg∏oszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach
stanu cywilnego.”;
23) w art. 22 w ust. 1 w pkt 2 po wyrazach „w art. 13
ust. 1” dodaje si´ wyrazy „ , chyba ˝e chodzi o zezwolenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7”;
24) w art. 23 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 19b, odmawia si´ udzielenia zezwolenia na osiedlenie
si´, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrona porzàdku publicznego.
3. 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˝-
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liwiajàcego pokrycie kosztów leczenia lub mo˝liwoÊci wykonywania zawodu.”;

25) po rozdziale 3 dodaje si´ rozdzia∏ 3a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 3a
¸àczenie rodzin
Art. 24a. 1. Na wniosek cudzoziemca zamieszkujàcego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na
osiedlenie si´, albo przez co najmniej
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 «wnioskodawcà», cudzoziemcowi znajdujàcemu si´ poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) pozostajàcemu z wnioskodawcà
w zwiàzku ma∏˝eƒskim uznawanym
na gruncie prawa Rzeczypospolitej
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 wnioskodawcy
do Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie orzeczenia w∏aÊciwego
organu oraz posiadajàcym te same prawa i obowiàzki co dziecko
cudzoziemca,
c) dzieckiem wspó∏ma∏˝onka wnioskodawcy przebywajàcego poza
granicà Rzeczypospolitej Polskiej,
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˝eniem
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 Polskiej
nie zagrozi zdrowiu publicznemu,
2) warunki materialne i mieszkaniowe
wnioskodawcy wskazujà, ˝e pobyt
jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie b´dzie stanowi∏ obcià˝enia dla systemu pomocy
spo∏ecznej,
3) wnioskodawca b´dzie móg∏ zapewniç cz∏onkom swojej rodziny mo˝li-
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woÊç korzystania ze Êwiadczeƒ z tytu∏u ubezpieczeƒ zdrowotnych.
3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje si´,
je˝eli wnioskodawca zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony udzielonego
w zwiàzku z nadaniem statusu uchodêcy.
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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej 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, wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie wa˝noÊci zezwolenia, 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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´ wjechali na
terytorium Rzeczypospolitej 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 zamieszkanie na czas oznaczony
w celu po∏àczenia z rodzinà nie stosuje
si´ przepisów art. 17.
Art. 24c. 1. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
w celu po∏àczenia z rodzinà, wydaje si´
wiz´ w celu po∏àczenia z rodzinà.
2. Do wydania wizy, o której mowa
w ust. 1, nie stosuje 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 cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4. Wiza, o której mowa w ust. 1, upowa˝nia do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Od wspó∏ma∏˝onka lub ma∏oletniego
dziecka stanu wolnego wnioskodawcy
wje˝d˝ajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
o której mowa w ust. 1, nie wymaga si´
posiadania Êrodków, o których mowa
w art. 6 ust. 1.
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Art. 24d. Odmawia si´ udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà, 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 zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium 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.”;
26) tytu∏ rozdzia∏u 4 otrzymuje brzmienie:
„Prawa i obowiàzki cudzoziemców”;
27) po art. 25 dodaje si´ art. 25a i 25b w brzmieniu:
„Art. 25a. Cudzoziemca ubiegajàcego si´ o wydanie wizy, udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony albo udzielenie zezwolenia 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˝àcych na
nim obowiàzkach.
Art. 25b. 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 poprzedniej
wizy,
2) udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony — na co najmniej 45 dni
przed up∏ywem okresu pobytu na
podstawie wizy lub okresu, na jaki
udzielone zosta∏o poprzednie zezwolenie 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 oznaczony.
W wypadku niemo˝noÊci wydania decyzji w tym terminie organ pierwszej
instancji obowiàzany jest wydaç cudzoziemcowi wiz´ na okres niezb´dny
do zakoƒczenia post´powania w tej
instancji.

Dziennik Ustaw Nr 42

— 2993 —

3. Je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony po up∏ywie terminów okreÊlonych w ust. 1,
a post´powanie nie zosta∏o zakoƒczone przed up∏ywem okresu pobytu na
podstawie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, cudzoziemiec obowiàzany jest opuÊciç terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;
28) art. 26—31 otrzymujà brzmienie:
„Art. 26. 1. Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlega
kontroli legalnoÊci pobytu.
2. Cudzoziemiec, który nie posiada wa˝nej wizy, zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony albo osiedlenie si´,
powinien niezw∏ocznie opuÊciç terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 27. 1. Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien, na ˝àdanie w∏aÊciwych organów,
przedstawiç dokumenty i zezwolenia
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
jednostronnego zniesienia obowiàzku
wizowego stosownie 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. 1. Cudzoziemcowi posiadajàcemu zezwolenie na osiedlenie si´ na terytorium
Rzeczypospolitej 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 wydaje 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´ cudzoziemiec jest obowiàzany niezw∏ocznie zwróciç polski dokument podró˝y dla cudzoziemca.
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5. W wypadku zgonu cudzoziemca przepisy art. 21 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 29. Cudzoziemcowi posiadajàcemu zezwolenie na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który podczas pobytu za granicà utraci∏ swój dokument podró˝y albo którego dokument uleg∏ zniszczeniu bàdê utraci∏ wa˝noÊç, wydaje si´,
na jego wniosek, tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca uprawniajàcy go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli uzyskanie
przez niego innego dokumentu podró˝y
nie jest mo˝liwe.
Art. 30. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na terytorium 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 cudzoziemca uprawniajàcy
go do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument, którego
wydanie wynika z postanowieƒ umów
mi´dzynarodowych
obowiàzujàcych
Rzeczpospolità Polskà, je˝eli uzyskanie
przez niego innego dokumentu podró˝y
nie jest mo˝liwe.
Art. 31. Tymczasowy polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca wydaje si´ na czas oznaczony, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 7 dni.”;

29) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 4a
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 wykonaniu 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 Polskiej nie zalicza si´ do okresów
pobytu, o których mowa w art. 17 ust. 1
i art. 19b.”;
30) w art. 32 skreÊla si´ przecinek i wyrazy „o ile nie
uzyska∏ on tego statusu w innym paƒstwie, które
zapewnia mu rzeczywistà ochron´”;
31) po art. 34 dodaje si´ art. 34a w brzmieniu:
„Art. 34a. 1. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy
dotyczy tak˝e ma∏oletnich dzieci towarzyszàcych wnioskodawcy.
2. Wniosek mo˝e dotyczyç wspó∏ma∏˝onka cudzoziemca ubiegajàcego si´
o nadanie statusu uchodêcy, je˝eli cu-
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dzoziemiec zwraca si´ o to w swoim
wniosku, a towarzyszàcy mu wspó∏ma∏˝onek wyra˝a na to pisemnà zgod´. W tym wypadku wniosek powinien zawieraç dane osobowe wspó∏ma∏˝onka.
3. Je˝eli zachodzà wàtpliwoÊci co do
wieku cudzoziemca podajàcego si´ za
ma∏oletniego, mo˝na przeprowadziç,
za zgodà cudzoziemca lub jego przedstawiciela ustawowego, badania medyczne majàce na celu ustalenie wieku cudzoziemca. Wyniki badaƒ poza
okreÊleniem wieku cudzoziemca zawierajà okreÊlenie dopuszczalnych
granic b∏´du.
4. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 3,
traktuje si´ jako osob´ pe∏noletnià, je˝eli on lub jego przedstawiciel ustawowy nie wyrazi∏ zgody na przeprowadzenie badaƒ medycznych s∏u˝àcych ustaleniu wieku cudzoziemca.”;
32) art. 35 otrzymuje brzmienie:
„Art. 35. 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 prawo powrotu,
2) ubiega si´ ponownie o nadanie statusu uchodêcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie podajàc 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 decyzja, o której mowa
w ust. 3, powinny byç wydane, z zastrze˝eniem art. 36, niezw∏ocznie, nie
póêniej jednak ni˝ 24 godziny po z∏o˝eniu wniosku.”;
33) w art. 36:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. W razie koniecznoÊci sprawdzenia, czy nie
zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci, o których mowa w art. 35 ust. 2, albo czy cudzoziemiec sk∏adajàcy wniosek o nadanie statusu uchodêcy nie poda∏ fa∏szywych danych,
informacji lub okolicznoÊci, rozstrzygni´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 przebywanie w okreÊlonym miejscu, o ile nie posiada prawa
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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2. 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.”,
b) w ust. 3 wyrazy „fa∏szywe dane, informacje lub
okolicznoÊci” zast´puje si´ wyrazami „fa∏szywe
dane lub informacje”, a po wyrazach „w art. 34
ust. 2” skreÊla si´ przecinek i dodaje wyrazy „lub
w art. 34a ust. 2,”;
34) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Cudzoziemiec nieposiadajàcy prawa
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sk∏ada wniosek o nadanie statusu uchodêcy w trakcie kontroli granicznej przy wjeêdzie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Cudzoziemiec, który nielegalnie przyby∏
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
sk∏ada wniosek o nadanie statusu
uchodêcy niezw∏ocznie po przekroczeniu granicy. Z∏o˝enie wniosku nie zwalnia cudzoziemca od odpowiedzialnoÊci
za przekroczenie granicy wbrew przepisom.”;
35) art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. 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 cudzoziemca w okresie swojej wa˝noÊci potwierdza to˝samoÊç cudzoziemca i uprawnia go do jednorazowego wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca 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 depozytu organowi prowadzàcemu
post´powanie o nadanie statusu
uchodêcy w pierwszej instancji swój
dokument podró˝y na czas trwania post´powania o nadanie statusu uchodêcy.”;
36) po art. 39 dodaje si´ art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. Post´powanie o wydanie cudzoziemcowi wizy lub udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony ulega
z mocy prawa zawieszeniu na czas trwania post´powania o nadanie statusu
uchodêcy.”;
37) w art. 40:
a) w ust. 1 po pkt 5 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6) pomoc zwiàzanà z dobrowolnym wyjazdem
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,
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b) w ust. 2 po wyrazach „o których mowa w ust. 1”
skreÊla si´ przecinek i dodaje wyrazy
„pkt 1—5,”
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. 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.”;
38) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmieniu:
„Art. 40a. Decyzje w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy podejmowane w pierwszej instancji, postanowienia o wszcz´ciu post´powania o nadanie
statusu uchodêcy oraz decyzje o odmowie wszcz´cia post´powania o nadanie
statusu uchodêcy wydaje si´ po umo˝liwieniu cudzoziemcowi osobistego z∏o˝enia zeznaƒ i oÊwiadczeƒ.”;
39) w art. 41 wyrazy „w terminie 3 miesi´cy” zast´puje si´ wyrazami „w terminie 6 miesi´cy”;
40) po art. 41 dodaje si´ art. 41a w brzmieniu:
„Art. 41a. 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 dowodowego:
1) nie daje jakichkolwiek podstaw uzasadniajàcych obaw´ cudzoziemca
przed przeÊladowaniem, o którym
mowa w art.1A 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 szczególnoÊci gdy:
1) cudzoziemiec nie powo∏uje si´ na
obaw´ przed przeÊladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowoÊci, 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 przeÊladowaniem, 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
przeszkód do innej cz´Êci terytorium tego kraju i korzystaç z ochro-
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ny 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 nie
sà spójne, bàdê te˝ zawiera oczywiste sprzecznoÊci,
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´powaniu 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 statusu uchodêcy niezw∏ocznie po stwierdzeniu zaistnienia
którejkolwiek z okolicznoÊci wymienionych w ust. 1 wydaje decyzj´ o odmowie nadania statusu uchodêcy
z powodu oczywistej bezzasadnoÊci
wniosku.”;

41) art. 42 otrzymuje brzmienie:
„Art. 42. 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 Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim,
3) zachodzà okolicznoÊci wymienione
w art. 1 F Konwencji Genewskiej,
4) korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agencji Organizacji Narodów
Zjednoczonych innych ni˝ Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do
Spraw Uchodêców.”;
42) art. 44 otrzymuje brzmienie:
„Art. 44. 1. W wypadku nadania cudzoziemcowi
statusu uchodêcy jego ma∏oletniemu
dziecku, je˝eli przebywa wraz z nim na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
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nadaje si´ równie˝ status uchodêcy
oraz udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydaje dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej.
2. Je˝eli ma∏oletniemu dziecku cudzoziemca, któremu nadano status uchodêcy, nie wydano osobnego dokumentu
podró˝y, wydany cudzoziemcowi dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej obejmuje tak˝e to ma∏oletnie dziecko cudzoziemca.
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 Konwencji Genewskiej i udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”;
43) po art. 44 dodaje si´ art. 44a w brzmieniu:
„Art. 44a. Status uchodêcy wygasa z mocy prawa
z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego albo z dniem pisemnego zrzeczenia si´ statusu uchodêcy.”;
44) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. 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´.”;
45) w art. 46:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Je˝eli wobec cudzoziemca ubiegajàcego si´
o nadanie statusu uchodêcy zosta∏a wydana
decyzja o zobowiàzaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo wydaleniu, wykonanie tej decyzji ulega wstrzymaniu z mocy prawa do dnia
wydania decyzji ostatecznej w sprawie
o nadanie statusu uchodêcy.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Je˝eli wszcz´cie post´powania o nadanie
statusu uchodêcy nastàpi∏o po wydaniu wobec cudzoziemca decyzji o zobowiàzaniu do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub o jego wydaleniu, wykonanie tej
decyzji ulega wstrzymaniu z mocy prawa do
dnia wydania decyzji ostatecznej w sprawie
o nadanie statusu uchodêcy.”,
c) skreÊla si´ ust. 3;
46) w art. 48 w ust. 2 wyraz „wygaÊni´ciu” zast´puje
si´ wyrazem „cofni´ciu”;
47) w art. 49:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statusu uchodêcy, albo któremu nadano ten
status, mo˝e swobodnie kontaktowaç si´
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z organizacjami zajmujàcymi si´ sprawami
uchodêców.”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przedstawiciel Urz´du Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodêców, na swój wniosek i za pisemnà
zgodà cudzoziemca, o którym mowa
w ust. 1, ma prawo do uzyskiwania od organów prowadzàcych post´powanie o nadanie
lub pozbawienie statusu uchodêcy informacji o przebiegu tego post´powania oraz przeglàdania akt sprawy i sporzàdzania 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 wniosku o nadanie statusu uchodêcy.”;
48) po rozdziale 6 dodaje si´ rozdzia∏ 6a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 6a
Ochrona czasowa cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 51a. 1. Cudzoziemcom opuszczajàcym masowo swój kraj pochodzenia z powodu
obcej inwazji, wojny, wojny domowej,
konfliktów etnicznych lub ra˝àcych naruszeƒ praw cz∏owieka mo˝na udzieliç
ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Ochrony czasowej udziela si´ do chwili, kiedy zaistniejà mo˝liwoÊci bezpiecznego powrotu cudzoziemców 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 ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje si´ wiz´ lub
udziela zezwolenia na zamieszkanie 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 Êwiadczeƒ niezb´dnych dla zaspokojenia ich podstawowych potrzeb bytowych.
Art. 51c. Od cudzoziemców korzystajàcych z
ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pobiera si´ odciski linii
papilarnych oraz sporzàdza ich fotografie.
W uzasadnionych wypadkach cudzoziem-
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ców mo˝na poddaç badaniom lekarskim
oraz niezb´dnym zabiegom sanitarnym
cia∏a i odzie˝y.
Art. 51d. Je˝eli cudzoziemcy korzystajàcy z ochrony 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 uchodêcy 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 oznaczony w zwiàzku z korzystaniem
z ochrony czasowej.”;
49) tytu∏ rozdzia∏u 7 otrzymuje brzmienie:
„Zobowiàzanie do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydalanie cudzoziemców”;
50) po art. 51e dodaje si´ art. 51f oraz 51g w brzmieniu:
„Art. 51f. 1. Cudzoziemca, wobec którego zachodzi 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 terytorium 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, odnotowuje si´ w dokumencie podró˝y cudzoziemca.
5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, powoduje z mocy 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 terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca, któremu udzielono
zezwolenia na osiedlenie si´ lub
udzielono azylu albo który posiada
status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 51g. 1. Cudzoziemcowi, wobec którego zasz∏a którakolwiek z okolicznoÊci, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1, 2, 5
i 6, i który mimo zobowiàzania, o którym mowa w art. 51f ust. 1, dobrowolnie nie opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym w tym zobowiàzaniu, wydaje si´
decyzj´ o wydaleniu. Decyzji o wydaleniu nadaje si´ rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.
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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 zobowiàzaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako bezprzedmiotowej.
3. Je˝eli w wypadku, o którym mowa
w ust. 2, toczy si´ post´powanie
wskutek odwo∏ania od decyzji, której
wygaÊni´cie stwierdza si´, post´powanie odwo∏awcze podlega umorzeniu.”;

51) w art. 52:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemiec mo˝e byç wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:
1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez wymaganego zezwolenia na
wjazd lub pobyt,
2) podjà∏ zatrudnienie lub wykonywa∏ innà
prac´ zarobkowà, wbrew warunkom okreÊlonym w ustawie z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56),
albo podjà∏ innà dzia∏alnoÊç bez uzyskania
wymaganego zezwolenia,
3) sk∏adajàc zeznania majàce s∏u˝yç za dowód w post´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 dokumentu 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 wydania wizy, decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub o jego cofni´ciu
albo decyzji o cofni´ciu zezwolenia na
osiedlenie si´.”,
b) w ust. 3 wyrazy „w art. 32 Konwencji Genewskiej” zast´puje si´ wyrazami „w art. 32 i 33 Konwencji Genewskiej”;
52) po art. 52 dodaje si´ art. 52a w brzmieniu:
„Art. 52a. Ma∏oletni cudzoziemiec mo˝e byç wydalony do kraju swego pochodzenia lub do
innego paƒstwa jedynie wtedy, gdy
w paƒstwie tym b´dzie mia∏ zapewnionà
opiek´ rodziców, innych osób pe∏noletnich lub instytucji opiekuƒczych, zgodnà
ze standardami okreÊlonymi przez Konwencj´ o prawach dziecka.”;
53) art. 53 otrzymuje brzmienie:
„Art. 53. Cudzoziemca nie wolno wydaliç lub zobowiàzaç do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli narusza∏oby to
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postanowienia Konwencji o ochronie
praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, 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).”;
54) w art. 54 w ust. 2 skreÊla si´ wyrazy „w dokumencie paszportowym cudzoziemca albo”;
55) art. 57 otrzymuje brzmienie:
„Art. 57. 1. Cudzoziemiec, wobec którego wydano
decyzj´ o wydaleniu, mo˝e byç niezw∏ocznie odstawiony do granicy albo
do portu lotniczego lub morskiego paƒstwa, do którego nast´puje wydalenie,
je˝eli:
1) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci,
bezpieczeƒstwa paƒstwa lub ochrona porzàdku publicznego,
2) nie opuÊci∏ on terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym w decyzji o wydaleniu.
2. Cudzoziemiec zatrzymany w strefie
nadgranicznej bezpoÊrednio po przekroczeniu granicy wbrew przepisom,
je˝eli przekroczenie nastàpi∏o nieumyÊlnie, mo˝e byç niezw∏ocznie odstawiony do granicy.”;
56) w art. 58 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. 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 wydalenia, nale˝y cudzoziemca
niezw∏ocznie zwolniç. Cudzoziemca 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 polecenie sàdu.”;
57) w art. 59 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Je˝eli cudzoziemiec przekroczy∏ granic´ wbrew
przepisom i nie posiada dokumentu podró˝y,
umieszcza si´ go w strze˝onym oÊrodku, a je˝eli zachodzà 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 wydaleniu, chyba
˝e zachodzà przes∏anki okreÊlone w art. 31.1
Konwencji Genewskiej.”;
58) w art. 60 w ust. 3 po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a
w brzmieniu:
„2a) zawiadomiç organ opieki spo∏ecznej, je˝eli zachodzi potrzeba roztoczenia opieki nad osobà
niedo∏´˝nà lub chorà, którà cudzoziemiec si´
opiekowa∏,”;
59) w art. 61:
a) w ust. 1 wyraz „oczywiÊcie” zast´puje si´ wyrazem „niewàtpliwie”,
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b) w ust. 2 po wyrazach „nies∏uszne skazanie,” dodaje si´ wyraz „tymczasowe”;
60) w art. 62:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Koszty zwiàzane z wydaleniem podlegajà egzekucji administracyjnej. Organ wydajàcy
decyzj´ o wydaleniu jest uprawniony do wystawienia tytu∏u wykonawczego. Wszcz´cie
post´powania egzekucyjnego nie wymaga
dor´czenia upomnienia.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:
„5. W stosunku do Êrodków pieni´˝nych cudzoziemca znajdujàcych si´ w depozycie jednostki Policji lub Stra˝y Granicznej organem
uprawnionym do egzekucji jest ta jednostka
Policji lub Stra˝y Granicznej.”;
61) w art. 63 wyrazy „o których mowa w art.15 ust. 6
i art. 62,” zast´puje si´ wyrazami „zwiàzane z wydaleniem”;
62) art. 64 otrzymuje brzmienie:
„Art. 64. 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 obejmujà jego dane osobowe
oraz podstaw´ prawnà i faktycznà 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.”;
63) w art. 65:
a) w ust. 1 wyrazy „w art. 90 ust. 2 pkt 1—3” zast´puje si´ wyrazami „w art. 90 ust. 2 pkt 1—5”,
b) w ust. 2 wyrazy „kierownikowi polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego” zast´puje si´ wyrazem „konsulowi”;
64) po art. 65 dodaje si´ art. 65a w brzmieniu:
„Art. 65a. 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 którym mowa w art. 64,
okresie wa˝noÊci wpisu do wykazu,
jak równie˝ o tym, na wniosek jakiego
organu dokonano wpisu.
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2. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców, 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 sprostowanie 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 Cudzoziemców informuje cudzoziemca o sposobie rozpatrzenia 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´powania administracyjnego o zaÊwiadczeniach.”;
65) art. 67 otrzymuje brzmienie:
„Art. 67. 1. W∏aÊciwe organy prowadzà w sprawach 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 zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych
w tych sprawach decyzji,
4) rejestry
z∏o˝onych
wniosków
o udzielenie zezwolenia 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 wydanych 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 terytorium Rzeczypo-
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spolitej Polskiej i wydanych w tych
sprawach decyzji.
2. Dane zawarte w rejestrach, wykazie
i ewidencji mogà byç udost´pniane za
pomocà urzàdzeƒ teleinformatycznych.”;

66) w art. 68:
a) w ust. 5 po wyrazach „w art. 5” dodaje si´ wyrazy „ust. 1”,
b) w ust. 6 po wyrazach „w art. 5” dodaje si´ wyrazy „ust. 1” oraz wyrazy „do 5 000 z∏” zast´puje
si´ wyrazami „do 10 000 z∏”;
67) po rozdziale 9 dodaje si´ rozdzia∏ 9a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 9a
Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
Art. 68a. 1. Centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach repatriacji, wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim
i wyjazdu z niego, nadawania statusu
uchodêcy i udzielania cudzoziemcom
azylu, a tak˝e w sprawach zwiàzanych
z obywatelstwem polskim wynikajàcych z zakresu zadaƒ administracji rzàdowej jest Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwany dalej
«Prezesem», z zastrze˝eniem kompetencji innych organów przewidzianych
w ustawach.
2. Nadzór nad Prezesem sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.
Art. 68b. 1. Prezesa powo∏uje i odwo∏uje Prezes
Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
2. Na stanowisko Prezesa mo˝e byç powo∏ana osoba, 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 przest´pstwo umyÊlne,
4) posiada wy˝sze wykszta∏cenie.
3. Zast´pców Prezesa powo∏uje i odwo∏uje minister 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 drodze rozporzàdzenia,
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
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Art. 68c. 1. Do zakresu dzia∏ania Prezesa nale˝y:
1) zapewnienie koordynacji dzia∏aƒ organów
administracji
publicznej
w sprawach repatriacji i cudzoziemców,
2) wydawanie decyzji i postanowieƒ
w pierwszej instancji w sprawach:
a) przyznawania pomocy ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa repatriantom
i cz∏onkom najbli˝szej rodziny repatrianta pozostajàcym we wspólnym gospodarstwie 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 instancji w sprawach:
a) o uznanie za repatrianta,
b) o stwierdzenie polskiego pochodzenia na podstawie 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 wynikajàcych 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 rodzin, którzy nie
posiadajà w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego lokalu mieszkalnego lub êród∏a utrzymania,
6) prowadzenie ewidencji lokali mieszkalnych i êróde∏ utrzymania dla repatriantów,
7) prowadzenie centralnego rejestru
wniosków, decyzji i postanowieƒ wy-
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danych w sprawach o wydanie wiz
w celu repatriacji, o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
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 ubiegajàcych 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 nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego,
13) dokonywanie analiz dotyczàcych sytuacji migracyjnej i uchodêczej,
14) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej w zakresie zjawisk migracyjnych i uchodêczych,
15) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia imigrantów,
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 odr´bnych.
2. Prezes kontroluje wykonywanie przez
wojewodów zadaƒ wynikajàcych z niniejszej ustawy.
3. Prezes jest organem wy˝szego stopnia,
w rozumieniu 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 Komendantem 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 cudzoziemcowi, który nie
spe∏nia warunków dotyczàcych wjazdu
lub pobytu okreÊlonych w ustawie, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy humanitarne lub interes Rzeczypospolitej Polskiej. Do wydawania zezwolenia i samego zezwolenia nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´powania administracyjnego i ustawy z dnia 11 maja
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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 oraz z 2000 r. Nr 2, poz. 5,
Nr 48, poz. 552, Nr 60, poz. 704 i Nr 91,
poz. 1008).
2. Prezes przedstawia corocznie do dnia
31 marca ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw wewn´trznych informacj´ o stosowaniu przepisu ust. 1 w roku poprzednim.
Art. 68e. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e, w wypadku uzasadnionym
istotnym wzrostem liczby wniosków
o nadanie statusu uchodêcy, o których
mowa w art. 37 ust. 1, lub w wypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby
wniosków o nadanie statusu uchodêcy
sk∏adanych przez cudzoziemców zamieszka∏ych na okreÊlonych, odleg∏ych od siedziby Urz´du obszarach terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w drodze rozporzàdzenia, tworzyç i rozwiàzywaç delegatury
Urz´du, okreÊlajàc ich w∏aÊciwoÊç terytorialnà oraz zakres dzia∏ania, w tym uprawnienia kierownika delegatury do wydawania, z upowa˝nienia Prezesa, decyzji administracyjnych.
Art. 68f. Prezes u˝ywa piecz´ci okràg∏ej z wizerunkiem or∏a.
Art. 68g. Prezes mo˝e upowa˝niç pracowników
Urz´du, a wojewoda pracowników urz´dów wojewódzkich do kontroli zezwoleƒ,
dokumentów i Êrodków, o których mowa
w art. 27 ust. 1 i 2.”;
68) art. 69 otrzymuje brzmienie:
„Art. 69. 1. Rada do Spraw Uchodêców, zwana dalej «Radà», jest organem administracji
publicznej rozpatrujàcym odwo∏ania
i za˝alenia od decyzji i postanowieƒ
Prezesa w sprawach o nadanie lub pozbawienie 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 cudzoziemców,
4) wspó∏pracuje z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi
w zakresie problematyki migracji
i uchodêstwa.
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3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, nada Radzie statut organizacyjny i regulamin czynnoÊci 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.”;

69) w art. 71:
a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Prezes Rady Ministrów w wypadku wzrostu
liczby odwo∏aƒ sk∏adanych przez cudzoziemców ubiegajàcych 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. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´.”,
b) w ust. 3 skreÊla si´ wyraz „teoretycznà”;
70) w art. 72:
a) w ust. 1 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje pkt 4 w brzmieniu:
„4) zaistnienia innych okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych cz∏onkowi Rady sprawowanie
funkcji lub wywiàzywanie si´ z obowiàzków.”,
b) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Art. 71 ust. 1 nie stosuje si´.”;
71) art. 73—75 otrzymujà brzmienie:
„Art. 73. 1. Przewodniczàcy Rady kieruje pracami
Rady, w tym w szczególnoÊci:
1) ustala plan pracy Rady oraz harmonogram dzia∏ania sk∏adów orzekajàcych,
2) wyznacza sk∏ady orzekajàce,
3) zwo∏uje posiedzenia plenarne Rady,
4) przydziela sk∏adom orzekajàcym
sprawy do rozpatrzenia oraz czuwa
nad terminowoÊcià ich za∏atwienia,
5) reprezentuje Rad´ przed innymi organami i instytucjami,
6) reprezentuje Rad´ w post´powaniu
przed Naczelnym Sàdem Administracyjnym lub wyznacza w tym celu
innego cz∏onka Rady,
7) powo∏uje bieg∏ych lub ekspertów do
udzia∏u w post´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 robocze do opracowania zagadnieƒ oraz dokonania analiz
problemów wynikajàcych z dzia∏alnoÊci Rady,
10) wykonuje inne zadania wynikajàce
z przepisów prawa.
2. Przewodniczàcego Rady wybierajà
cz∏onkowie Rady ze swego grona wi´k-
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szoÊcià 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 zastrze˝eniem wypadków,
o których mowa w ust. 6 i 7.
4. Orzeczenia zapadajà wi´kszoÊcià g∏osów. Cz∏onek 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 jakim 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 jednoosobowym.
8. Przy orzekaniu cz∏onkowie Rady sà
zwiàzani wy∏àcznie przepisami prawa.
9. Cz∏onkowie Rady korzystajà z ochrony
przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
Art. 74. 1. Pracodawca zatrudniajàcy cz∏onka Rady
udziela mu, na jego wniosek, urlopu bezp∏atnego na czas sprawowania funkcji
w Radzie.
2. Pracownikom urz´dów paƒstwowych
oraz cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej
przys∏uguje po zakoƒczeniu pracy w Radzie prawo powrotu na zajmowane poprzednio 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 rozporzàdzenia, zasady wynagradzania cz∏onków Rady oraz zwrotu innych kosztów ponoszonych w zwiàzku
z pracà w Radzie. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç sk∏adniki 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˝nionà od udzia∏u w posiedzeniach sk∏adów orzekajàcych, liczby rozpatrywanych spraw oraz udzia∏u w post´powaniach przed Naczelnym Sàdem
Administracyjnym.
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Art. 75. 1. Obs∏ug´ administracyjnà i kancelaryjnà
Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów.
2. Dzia∏alnoÊç Rady jest finansowana z bud˝etu paƒstwa, z rozdzia∏u dotyczàcego
Rady do Spraw Uchodêców, w cz´Êci dotyczàcej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, 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.”;
72) po rozdziale 10 dodaje si´ rozdzia∏ 10a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 10a
Krajowy System Informatyczny
Art. 75a. Dla potrzeb kontroli granicznej, kontroli
legalnoÊci pobytu, o której mowa w
art. 26 ust. 1, jak równie˝ dla potrzeb innych post´powaƒ prowadzonych 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 zastosowanie
tymczasowego
aresztowania
w celu ekstradycji,
b) którym przedstawiono zarzut pope∏nienia przest´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 mechanicznych, ∏odzi
i jachtów,
b) skradzionej lub zaginionej broni,
amunicji i materia∏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:
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1) imi´ (imiona) i nazwisko (nazwiska)
oraz pseudonim,
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 przemoc,
8) powód wpisania danych osoby do
Krajowego Systemu Informatycznego,
9) zalecany sposób post´powania wobec danej osoby.
Art. 75c. 1. Dane, o których mowa w art. 75b, mogà byç przekazywane za granic´ na
podstawie umów mi´dzynarodowych,
którymi zwiàzana jest Rzeczpospolita
Polska.
2. Do Krajowego Systemu Informatycznego mo˝na w∏àczyç dane otrzymane od
organów paƒstw obcych.
Art. 75d. 1. Dane w Krajowym Systemie Informatycznym przetwarza minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´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 publicznych,
4) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zagranicznych,
5) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
administracji publicznej,
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 Cudzoziemców,
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 Informatycznym organom, o których mowa w ust. 2, za pomocà urzàdzeƒ teletransmisji danych, bez koniecznoÊci
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sk∏adania pisemnego wniosku, je˝eli
organy te spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce
warunki:
1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce
odnotowanie w Krajowym Systemie Informatycznym, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane lub informacje uzyska∏,
2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemo˝liwiajàce
wykorzystanie danych lub informacji niezgodnie z celem ich uzyskania,
3) jest to uzasadnione specyfikà lub zakresem wykonywanych przez organ
zadaƒ.
4. Organy, o których mowa w ust. 2
pkt 1—14, sà obowiàzane do bie˝àcego
przekazywania do Krajowego Systemu
Informatycznego danych, o których
mowa w art. 75b.
5. Administrator danych przetwarzajàcy
dane osobowe na potrzeby Krajowego
Systemu Informatycznego jest zwolniony z obowiàzku informacyjnego
okreÊlonego 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).
6. Przetwarzanie danych osobowych w
Krajowym Systemie Informatycznym
podlega kontroli Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.”;

73) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Post´powanie w sprawach uregulowanych
w ustawie, a nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci konsulów, prowadzi si´ wed∏ug przepisów ustawy
z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej (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 i z 2000 r.
Nr 120, poz. 1268), o ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej.”;
74) po art. 76 dodaje si´ art. 76a w brzmieniu:
„Art. 76a. Prezes, przed wydaniem decyzji i postanowieƒ w sprawach okreÊlonych w ustawie, mo˝e zwracaç si´ do Policji, Stra˝y
Granicznej, Urz´du Ochrony Paƒstwa,
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, Wojskowych S∏u˝b Informacyjnych oraz Krajowego Rejestru Karnego o przekazanie informacji niezb´dnych
dla prowadzonych post´powaƒ.”;
75) w art. 77 wyraz „wydanej” zast´puje si´ wyrazami
„i postanowienia wydanego”;
76) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:
„Art. 77a. 1. W post´powaniach prowadzonych na
podstawie przepisów niniejszej ustawy mogà byç przetwarzane dane oso-
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bowe cudzoziemca, w tym dane dotyczàce jego:
1) obywatelstwa,
2) karalnoÊci oraz wydanych w stosunku do niego orzeczeƒ w post´powaniu sàdowym lub administracyjnym.
2. W post´powaniach w sprawach
o nadanie statusu uchodêcy oraz
o przyznanie azylu oprócz danych,
o których mowa w ust. 1, mogà byç
równie˝ przetwarzane dane cudzoziemca dotyczàce:
1) rasy lub pochodzenia etnicznego,
2) przekonaƒ politycznych,
3) narodowoÊci,
4) przekonaƒ religijnych, filozoficznych i przynale˝noÊci wyznaniowej,
5) stanu zdrowia.
3. W post´powaniach o wydanie wizy
lub o odmowie wjazdu oraz w post´powaniach o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà oprócz danych,
o których mowa w ust. 1, mogà byç
równie˝ przetwarzane dane ujawniajàce stan zdrowia cudzoziemca.”;
77) art. 78 i 79 otrzymujà brzmienie:
„Art. 78. 1. Kontroli posiadania przez cudzoziemca
dokumentów podró˝y, zezwoleƒ i Êrodków, o których 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, kontroli posiadania przez cudzoziemca dokumentów podró˝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 finansów publicznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw
zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wielkoÊç Êrodków, o których
mowa w art. 6 ust. 1, pozwalajàcych na
pokrycie kosztów zakwaterowania, wy˝ywienia i transportu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz sposób
dokumentowania ich posiadania przez
cudzoziemca, wskazujàc rodzaje dokumentów potwierdzajàcych posiadanie
tych Êrodków.
4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, paƒstwa, których
obywatele obowiàzani sà uiÊciç op∏at´,
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o której mowa w art. 5 ust. 2, oraz okreÊliç wysokoÊç tej op∏aty.
5. Op∏ata, o której mowa w art. 5 ust. 2,
jest pobierana przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej i stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
6. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, og∏osi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 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 jednostronnego zniesienia obowiàzku wizowego, celu pobytu, dla którego zniesiono obowiàzek wizowy,
okresu pobytu bez koniecznoÊci uzyskania wizy oraz innych istotnych elementów dotyczàcych zasad wjazdu
i pobytu.
Art. 79. 1. Wiz´ wydaje albo odmawia jej wydania, z zastrze˝eniem ust. 2, 3, 4 i 6 oraz
art. 98, za granicà konsul, w kraju — wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach — komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.
2. Je˝eli celem wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na nim jest zatrudnienie lub podj´cie innej pracy zarobkowej, wiz´ wydaje albo odmawia jej wydania konsul
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamieszkania cudzoziemca. Cudzoziemcowi, który uzyska∏ przed∏u˝enie zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, wiz´ wydaje lub odmawia jej wydania równie˝
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zatrudnienia cudzoziemca.
3. Wiz´ w celu repatriacji lub decyzj´
o przyrzeczeniu wydania wizy repatriacyjnej oraz wiz´ w celu przesiedlenia
si´ wydaje albo odmawia jej wydania
konsul w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania cudzoziemca 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 rodzinà, wiz´ wydaje albo odmawia jej wydania konsul w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamieszkania cudzoziemca, po uzyskaniu informacji
o udzieleniu zezwolenia na zamieszka-
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nie na czas oznaczony w celu po∏àczenia 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
skarga do Naczelnego Sàdu Administracyjnego.
6. Wiz´ w wypadku, o którym mowa
w art. 14, wydaje 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∏uguje.
8. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w razie utraty dokumentu podró˝y, jego zniszczenia lub utraty wa˝noÊci, wiz´, w miejsce utraconej, zamieszcza
w nowym dokumencie, na wniosek cudzoziemca, organ, który jà wyda∏. Wiz´,
którà uprzednio wyda∏ konsul albo komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, zamieszcza 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 wewn´trznych, og∏osi, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor Polski» list´ paƒstw, których obywatele muszà posiadaç wiz´
wydanà w celu wjazdu do strefy tranzytowej lotniska mi´dzynarodowego, pobytu w tej strefie i wyjazdu z niej,
z uwzgl´dnieniem przepisów obowiàzujàcych w Unii Europejskiej.”;
78) art. 80 otrzymuje brzmienie:
„Art. 80. 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 podczas
przekraczania granicy — komendant
granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.
2. Od decyzji komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej,
o których mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej.”;
79) po art. 80 dodaje si´ art. 80a w brzmieniu:
„Art. 80a. 1. Post´powanie prowadzone przez organy Stra˝y Granicznej przed wyda-
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niem decyzji, o której mowa w art. 13
ust. 1, mo˝e byç ograniczone do:
1) przes∏uchania cudzoziemca,
2) kontroli posiadanych przez cudzoziemca dokumentów,
3) przes∏uchania wskazanych przez
cudzoziemca osób, o ile towarzyszà mu w podró˝y,
4) dokonania innych czynnoÊci kontrolnych przewidzianych 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, 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
oraz z 1999 r. Nr 110, poz. 1255).
2. W szczególnych wypadkach, gdy jest
to podyktowane warunkami jego
przeprowadzenia,
post´powanie,
o którym mowa w ust.1, mo˝e byç
ograniczone do kontroli posiadanych
przez cudzoziemca dokumentów.”;

80) w art. 81 po wyrazach „o odmowie wpisu” dodaje
si´ wyrazy „albo o jego uniewa˝nieniu”;
81) art. 82 otrzymuje brzmienie:
„Art. 82. 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 zamierzonego pobytu cudzoziemca.
2. Wymiany karty pobytu dokonuje wojewoda w∏aÊciwy 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
przebywajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sk∏ada wniosek do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na
miejsce jego pobytu.
4. Decyzje w sprawach przed∏u˝enia zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony lub cofni´cia zezwoleƒ, o których
mowa w ust. 1, wydaje wojewoda w∏aÊciwy 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 Granicznej.
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6. Decyzje w sprawach dotyczàcych zezwolenia na osiedlenie si´ wojewoda
wydaje po zasi´gni´ciu opinii w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji, Komendanta 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 termin, o którym mowa w ust. 7,
mo˝na przed∏u˝yç do 3 miesi´cy,
o czym organ opiniujàcy powiadamia
cudzoziemca oraz wojewod´.”;
82) po art. 82 dodaje si´ art. 82a i 82b w brzmieniu:
„Art. 82a. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony w celu po∏àczenia z rodzinà
udziela albo odmawia 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. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa
wy˝szego, w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, 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 nauki, na jaki cudzoziemiec
zosta∏ zakwalifikowany.”;
83) art. 83 otrzymuje brzmienie:
„Art. 83. 1. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca.
2. Tymczasowy polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca wydaje:
1) za granicà — konsul,
2) w kraju — wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach — komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej.”;
84) art. 85 otrzymuje brzmienie:
„Art. 85. 1. Cudzoziemiec sk∏ada wniosek o nadanie statusu uchodêcy do Prezesa za poÊrednictwem:
1) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, w trakcie swojego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej, o ile
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nie posiada prawa wjazdu na terytorium 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∏uchuje osoby ubiegajàce si´
o ten status i wydaje postanowienia,
o których mowa w art. 35 ust. 1.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wyznaczy, w drodze rozporzàdzenia, komendantów granicznych placówek kontrolnych Stra˝y Granicznej
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 statusu 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 obszarze w∏aÊciwoÊci poszczególnych granicznych placówek kontrolnych Stra˝y Granicznej oraz warunki
umo˝liwiajàce prawid∏owe przyjmowanie wniosków i prowadzenie post´powaƒ.”;

85) po art. 85 dodaje si´ art. 85a—85g w brzmieniu:
„Art. 85a. 1. CzynnoÊci zmierzajàce do identyfikacji lub ustalenia to˝samoÊci cudzoziemca sk∏adajàcego wniosek o nadanie statusu uchodêcy oraz ustalenia
okolicznoÊci zwiàzanych z jego wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i pobytem na nim, w tym
czynnoÊci, o których mowa w art. 38
ust. 1, podejmujà:
1) Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, w wypadkach 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 wypadkach okreÊlonych
w art. 85 ust. 1 pkt 1, a komendant
granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej w wypadkach okreÊlonych w art. 85 ust. 1 pkt 2, podejmujà czynnoÊci zmierzajàce do ustalenia, czy w odniesieniu do cudzoziemca nie zachodzà okolicznoÊci wymienione 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. 1. Decyzje w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy, w szcze-
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gólnoÊci 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 uchodêcy po zasi´gni´ciu opinii
Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa co do
wyst´powania okolicznoÊci okreÊlonych w art. 1F Konwencji Genewskiej.
3. Nieprzekazanie przez Szefa Urz´du
Ochrony Paƒstwa w terminie 30 dni
od dnia dor´czenia ˝àdania opinii,
o której mowa w ust. 2, uznaje si´ za
równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu uzyskania tej opinii.
4. W szczególnie uzasadnionych wypadkach termin, o którym mowa w ust. 3,
mo˝na przed∏u˝yç do 3 miesi´cy,
o czym Szef Urz´du Ochrony Paƒstwa
powiadamia cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statusu uchodêcy
oraz Prezesa.
5. Od decyzji o odmowie nadania statusu uchodêcy z powodu oczywistej bezzasadnoÊci wniosku odwo∏anie przys∏uguje w terminie 3 dni od dnia dor´czenia decyzji cudzoziemcowi.
6. Rada wydaje decyzj´ w sprawie o odmowie nadania statusu uchodêcy
z powodu oczywistej bezzasadnoÊci
wniosku w terminie 5 dni od dnia
otrzymania odwo∏ania wraz z aktami
sprawy.
Art. 85c. 1. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca ubiegajàcego si´
o nadanie statusu uchodêcy wydaje
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
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˝samoÊci cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statusu uchodêcy przed∏u˝a Prezes.
3. Cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodêcy, dokument podró˝y
przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje i zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela oraz
je przed∏u˝a, a tak˝e kart´ pobytu wydaje, Prezes.
Art. 85d. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
regulamin pobytu w oÊrodkach dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie
statusu
uchodêcy,
uwzgl´dniajàcy
w szczególnoÊci warunki wst´pu do
oÊrodka oraz odwiedzin osób w nim
przebywajàcych, pory i zasady wydawania posi∏ków, sposób utrzymywania czystoÊci oraz zasady porzàdkowe.

Poz. 475
Art. 85e. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, w odniesieniu 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
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy, zakres i warunki
wykonywania nadzoru nad badaniami
lekarskimi cudzoziemców umieszczanych w oÊrodku dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy, kierujàc si´ w szczególnoÊci potrzebà
zapobiegania rozprzestrzenianiu si´ chorób zakaênych.
Art. 85f. 1. Udzielenie Êwiadczeƒ, o których mowa
w art. 40 ust.1, zapewnia Prezes. Odmowa udzielenia Êwiadczeƒ nast´puje
w drodze decyzji.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç, warunki przyznawania i wstrzymywania oraz sposób korzystania przez cudzoziemców
ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy ze Êwiadczeƒ, o których
mowa w art. 40 ust. 1, a w szczególnoÊci warunki, w jakich cudzoziemcy
ubiegajàcy si´ o nadanie statusu
uchodêcy mogà korzystaç z tych
Êwiadczeƒ przebywajàc poza oÊrodkiem 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˝ywienie, zakres i tryb Êwiadczenia opieki medycznej nad nimi, rodzaje pomocy
pieni´˝nej, zakres i warunki realizacji
pomocy cudzoziemcom w zwiàzku
z ich dobrowolnym wyjazdem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozporzàdzenie powinno uwzgl´dniaç koniecznoÊç zaspokojenia niezb´dnych potrzeb ˝yciowych cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie
statusu uchodêcy.
Art. 85g. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki zakwaterowania ma∏oletnich cudzoziemców pozbawionych opieki w okresie post´powania o nadanie statusu uchodêcy,
kwalifikacje zawodowe personelu prowadzàcego post´powania o nadanie
statusu uchodêcy w sprawach ma∏oletnich cudzoziemców pozbawionych
opieki i udzielajàcego im Êwiadczeƒ,
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o których mowa w art. 40 ust. 1, warunki, w jakich powinny byç prowadzone czynnoÊci administracyjne
w post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy z udzia∏em ma∏oletniego cudzoziemca pozbawionego opieki, oraz
sposób sprawdzania okolicznoÊci,
o których mowa w art. 52a, kierujàc si´
dobrem dziecka 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 zachodzi 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 szczególnoÊci stan psychofizyczny, w jakim znajduje si´ cudzoziemiec, oraz przewidywaç, w sytuacjach wymagajàcych takiej potrzeby i w miar´ mo˝liwoÊci,
prowadzenie post´powania lub przeprowadzanie niektórych czynnoÊci
w jego toku przez osob´ tej samej p∏ci
co cudzoziemiec.”;
86) w art. 86 wyrazy „Minister Spraw Wewn´trznych
i Administracji w porozumieniu z Ministrem Spraw
Zagranicznych” zast´puje si´ wyrazami „Prezes po
uzyskaniu zgody ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych”;
87) po art. 86 dodaje si´ art. 86a i 86b w brzmieniu:
„Art. 86a. 1. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, ka˝dorazowo postanawia
o udzieleniu i sprawowaniu ochrony
czasowej,
o
której
mowa
w art. 51a ust. 1, oraz okreÊla szczegó∏owe zasady finansowania tej ochrony, limit cudzoziemców, wobec których mo˝na sprawowaç ochron´ czasowà, okres sprawowania ochrony
lub warunki zakoƒczenia sprawowania 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 rodzaj zagro˝eƒ,
na które nara˝eni sà cudzoziemcy,
mo˝liwoÊci finansowania ochrony
oraz zobowiàzania wynikajàce z po-
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stanowieƒ umów wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e powierzyç realizacj´
okreÊlonych zadaƒ podejmowanych
w ramach ochrony czasowej organizacjom pozarzàdowym. Rozporzàdzenie
powinno okreÊlaç w szczególnoÊci zakres powierzanych zadaƒ i sposób ich
finansowania, sposób prowadzenia
kontroli realizacji zadaƒ, organizacje,
którym powierza si´ wykonywanie
tych zadaƒ, oraz okres ich wykonywania.
Art. 86b. 1. Decyzje o zobowiàzaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje komendant
wojewódzki Policji, komendant oddzia∏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.”;

88) w art. 87 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Decyzje o wydaleniu cudzoziemca wydaje,
z urz´du lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Urz´du Ochrony Paƒstwa, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego Policji, komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji, wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca lub
miejsce ujawnienia faktu lub zdarzenia b´dàcego podstawà wystàpienia z wnioskiem o wydalenie cudzoziemca.
2. CzynnoÊci, o których mowa w art. 56, wykonujà 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.”;
89) w art. 88:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca
w strze˝onym oÊrodku lub o zastosowaniu
aresztu w celu wydalenia wydaje na wniosek
wojewody, organu Stra˝y Granicznej lub Policji sàd rejonowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ organu sk∏adajàcego wniosek.
3. 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∏ocznie.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. 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 wydaje postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca z oÊrodka
strze˝onego lub aresztu w celu wydalenia.
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6. Nadzór nad prawid∏owoÊcià wykonania
Êrodka w postaci umieszczenia cudzoziemca
w oÊrodku strze˝onym lub areszcie w celu
wydalenia sprawuje sàd rejonowy w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce umieszczenia cudzoziemca.”;
90) w art. 89:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Strze˝one oÊrodki dla cudzoziemców tworzy
i likwiduje, w drodze rozporzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, okreÊlajàc równoczeÊnie komendanta: wojewódzkiego Policji albo oddzia∏u Stra˝y Granicznej, któremu oÊrodek ma podlegaç.”,
b) w ust. 2 wyraz „zarzàdzenia” zast´puje si´ wyrazem „rozporzàdzenia”,
c) skreÊla si´ ust. 4;
91) w art. 90:
a) w ust. 1 wyrazy „Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej” zast´puje si´ wyrazem „Prezes”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wpisu do wykazu, przed∏u˝enia jego obowiàzywania 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
publicznych,
6) wojewody,
7) konsula.”,
c) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Prezes nie jest zwiàzany wnioskiem organów, o których mowa w ust. 2. W wypadku
odmowy przez Prezesa wpisania do wykazu
lub wykreÊlenia wpisu danych cudzoziemca
obj´tych wnioskiem, organ wnioskujàcy
mo˝e zwróciç si´ o rozstrzygni´cie sprawy
do ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. W wypadku uwzgl´dnienia
wystàpienia organu minister nakazuje Prezesowi dokonaç wpisu lub wykreÊliç
wpis.”,
d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wszystkie organy administracji rzàdowej posiadajàce informacje dotyczàce cudzoziemca, o których mowa w art. 13 ust. 1, zobowiàzane sà powiadomiç o tym Prezesa.”;
92) art. 91 otrzymuje brzmienie:
„Art. 91. 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 decyzje
w sprawach, o których mowa w tych
przepisach.
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2. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust. 1
pkt 8, prowadzi 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
gromadzonych w innych celach.
4. Rejestr, o którym mowa w art. 67 ust.1
pkt 9, prowadzà komendanci oddzia∏ów Stra˝y Granicznej.
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. Rozporzàdzenie powinno okreÊlaç w szczególnoÊci
przypadki, w których mo˝e nastàpiç po∏àczenie rejestrów i ewidencji, organy
odpowiedzialne za prowadzenie rejestrów i ewidencji w wypadku ich po∏àczenia, warunki udost´pniania danych
za pomocà urzàdzeƒ teleinformatycznych, sposób wyst´powania o udost´pnienie danych oraz sposób dokumentowania faktu udost´pnienia danych.”;

93) w art. 92:
a) w ust. 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:
„Koszty konwoju obejmujà równie˝ koszty bezpoÊrednio zwiàzane z przewozem statkiem powietrznym lub morskim.”,
b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. 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 wjazdu.”,
c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Organem odwo∏awczym od decyzji, o których mowa w ust.1, jest Prezes.”;
94) w art. 93:
a) w ust. 1:
— pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca i tymczasowych polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca,”
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zobowiàzania do opuszczenia i wydalania
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzór wizy, zaproszenia, karty pobytu, polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowego polskiego doku-
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mentu podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, dokumentu podró˝y przewidzianego 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.”;
95) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Karty pobytu, polskie dokumenty podró˝y dla cudzoziemców, tymczasowe
polskie dokumenty podró˝y dla cudzoziemców, dokumenty podró˝y przewidziane w Konwencji Genewskiej oraz
tymczasowe 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 finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç op∏at pobieranych w kraju za
wydanie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, tryb ich uiszczania, warunki
i zakres stosowania ulg oraz zwolnieƒ
od op∏at, warunki podwy˝szania op∏at
w razie zawinionej utraty albo zniszczenia dokumentu, a tak˝e dokumenty wymagane do uzyskania ulg i zwolnieƒ.
WysokoÊç op∏aty powinna uwzgl´dniaç w szczególnoÊci jednostkowe
koszty wytworzenia i wydania dokumentu.”;
96) art. 95 otrzymuje brzmienie:
„Art. 95. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe warunki przeprowadzania
przez Prezesa, Stra˝ Granicznà, Policj´
i wojewodów kontroli legalnoÊci pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wskazujàc:
1) sposób przeprowadzania kontroli,
w tym okolicznoÊci ich przeprowadzania i rodzaje kontrolowanych dokumentów,
2) sposób i zakres dokumentowania czynnoÊci zwiàzanych z przeprowadzanà
kontrolà.”;
97) art. 98 otrzymuje brzmienie:
„Art. 98. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych, mo˝e,
w drodze rozporzàdzenia, zwolniç obywateli jednego lub kilku krajów od obowiàzku posiadania wizy przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
okreÊliç czas pobytu cudzoziemca i inne
niezb´dne warunki jego pobytu.”;
98) skreÊla si´ art. 100;
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99) art. 101 otrzymuje brzmienie:
„Art. 101. W sprawach, o których mowa w niniejszej ustawie, nie stosuje si´ art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U.
Nr 91, poz. 577, z 1999 r. Nr 70, poz. 778,
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 268,
Nr 48, poz. 550 i 552, Nr 62, poz. 718
i Nr 122, poz. 1321 oraz z 2001 r. Nr 5,
poz. 43).”;
100) art. 103 i 104 otrzymujà brzmienie:
„Art. 103. Kto zabiera w celu przyw∏aszczenia lub
przyw∏aszcza sobie nale˝àcy do cudzoziemca dokument podró˝y, kart´ pobytu, polski dokument podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowy polski dokument
podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowe
zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca albo dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej lub takiego
dokumentu u˝ywa, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
Art. 104. 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 uprawniajàcych go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na ˝àdanie w∏aÊciwych
organów oraz odmawia okazania
Êrodków niezb´dnych do pokrycia
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 podstawie 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
nakazowym jest natychmiast wykonalny.”;
101) w art. 89 ust. 2 i 3, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 1 i 2,
art. 99 i 102 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy
„Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”;
102) w art. 93 ust. 1 i art. 96 ust. 1 i 2 u˝yte w ró˝nych
przypadkach wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich
przypadkach wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych”.
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Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) skreÊla si´ art. 12;
2) w art. 16:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego
i o wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego osoby zamieszka∏e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wnoszà za
poÊrednictwem w∏aÊciwego wojewody,
a osoby zamieszka∏e za granicà — za poÊrednictwem konsula.”;
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3—6 w brzmieniu:
„3. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wraz
z w∏asnym stanowiskiem, wojewoda i konsul, z zastrze˝eniem ust. 5, przekazujà Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
4. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców przekazuje wnioski, o których mowa w ust. 2, do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze swoim stanowiskiem.
5. Wnioski, o których mowa w ust. 2, wojewoda i konsul przekazujà bezpoÊrednio do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w ka˝dym przypadku, gdy Prezydent tak zadecyduje.
6. Wojewoda i konsul informujà Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
o przekazaniu wniosków, o których mowa
w ust. 2, do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach okreÊlonych
w ust. 5.”;
3) w art. 17:
a) w ust. 2 wyraz „starosta” zast´puje si´ wyrazem
„wojewoda”;
b) w ust. 3:
— skreÊla si´ wyrazy „oraz w art.12 ust. 3 i 4”,
— wyraz „starosta” zast´puje si´ wyrazem „wojewoda”;
4) w art. 18 skreÊla si´ ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;
5) skreÊla si´ art. 18b;
6) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a w brzmieniu:
„Rozdzia∏ 4a
Rejestry
Art.18c. 1. Wojewoda i konsul Rzeczypospolitej
Polskiej prowadzà rejestry:
1) wniosków o nabycie obywatelstwa
polskiego oraz osób, które naby∏y
obywatelstwo polskie,
2) wniosków o wyra˝enie zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego
oraz osób, które utraci∏y obywatelstwo polskie,
3) oÊwiadczeƒ o wyborze dla dziecka
obywatelstwa paƒstwa obcego.
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2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
obejmuje nast´pujàce dane: dat´ z∏o˝enia wniosku, imi´ (imiona) i nazwisko
oraz nazwisko rodowe wnioskodawcy,
imiona i nazwiska rodziców, dat´ i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania,
poprzednio posiadane obywatelstwo
lub posiadane aktualnie obywatelstwo
inne ni˝ polskie, adnotacje o przed∏o˝eniu dowodu utraty obcego obywatelstwa, imi´ i nazwisko dziecka obj´tego
wnioskiem, adnotacje o wyra˝eniu zgody przez dziecko, które ukoƒczy∏o 16 lat,
podstaw´ prawnà nabycia obywatelstwa polskiego i dat´ jego nabycia.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
obejmuje nast´pujàce dane: dat´ z∏o˝enia wniosku, imi´ (imiona) i nazwisko
oraz nazwisko rodowe osoby sk∏adajàcej wniosek, imiona i nazwiska rodziców, dat´ i miejsce urodzenia, miejsce
zamieszkania, imi´ i nazwisko dziecka
obj´tego wnioskiem, adnotacje o wyra˝eniu zgody przez dziecko, które ukoƒczy∏o 16 lat, adnotacje o posiadanym
obywatelstwie obcym lub o przyrzeczeniu nabycia obcego obywatelstwa, podstaw´ prawnà utraty obywatelstwa polskiego i dat´ utraty obywatelstwa polskiego.
4. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
obejmuje nast´pujàce dane: dat´ z∏o˝enia oÊwiadczenia o wyborze dla dziecka
obywatelstwa paƒstwa obcego, imi´
(imiona) i nazwisko dziecka, imiona
i nazwiska rodziców, dat´ i miejsce urodzenia dziecka, miejsce zamieszkania,
adnotacje o obywatelstwie paƒstwa
obcego, które zosta∏o dla dziecka wybrane.
Art.18d. 1. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przesy∏a organom, o których
mowa w art.18c ust. 1, kopie zaÊwiadczeƒ w sprawach obywatelstwa polskiego uwzgl´dniajàcych dane okreÊlone
w art. 18c ust. 2 i 3.
2. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej przesy∏a Prezesowi Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców kopie postanowieƒ Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawach obywatelstwa polskiego.
Art.18e. 1. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców prowadzi centralny rejestr danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego na podstawie informacji uzyskanych od organów uprawnionych do prowadzenia rejestrów
w tych sprawach oraz dokumentów,
o których mowa w art.18d.
2. Organy uprawnione do prowadzenia rejestrów, o których mowa w art.18c ust.1,
przekazujà dane okreÊlone w tych reje-
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strach Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców niezw∏ocznie
po ostatecznym rozstrzygni´ciu sprawy
o nabyciu lub utracie obywatelstwa polskiego.
3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane okreÊlone w art.18c ust. 2,
3 i 4.
Art.18f. 1. Dane zgromadzone w rejestrach, o których mowa w art.18c i art.18e, podlegajà ochronie na podstawie odr´bnych
przepisów i mogà byç wykorzystywane
w post´powaniach o nabycie obywatelstwa polskiego, o wyra˝enie zgody na
zrzeczenie si´ obywatelstwa polskiego,
stwierdzenie posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego oraz w celach statystycznych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1, nie mogà byç udost´pnione organom lub instytucjom zagranicznym, z wyjàtkiem przypadków, gdy zezwalajà na to przepisy
prawa.
Art.18g. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory rejestrów, o których mowa
w art.18c i 18e,
2) terminy i sposoby przekazywania informacji do centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego.
2. Rejestry, o których mowa w art.18c
i 18e, mogà byç prowadzone w szczególnoÊci w systemach informatycznych.”
Art. 3. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (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 i z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych po powiadomieniu paƒstwa przyjmujàcego i braku jego sprzeciwu mo˝e
powierzyç wykonywanie funkcji konsula
na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej kierownikowi przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsulowi paƒstwa trzeciego.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych po powiadomieniu paƒstwa przyjmujàcego i braku jego sprzeciwu mo˝e
powierzyç kierownikowi przedstawicielstwa dyplomatycznego lub konsulowi
Rzeczypospolitej Polskiej wykonywanie
funkcji konsula na rzecz paƒstwa trzeciego.”;
2) w art. 23 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) udziela wiz.”
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Art. 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2001 r.
Nr 6, poz. 56) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „kart´ sta∏ego pobytu” zast´puje si´ wyrazami „zezwolenie na osiedlenie si´”;
2) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Pracodawca mo˝e zatrudniç lub powierzyç innà
prac´ zarobkowà na terenie Polski cudzoziemcowi nieposiadajàcemu zezwolenia na osiedlenie si´ lub statusu uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli uzyska na to zezwolenie starosty powiatu, na terenie którego znajduje si´
siedziba pracodawcy, a cudzoziemiec uzyska∏
wiz´ w celu zatrudnienia lub podj´cia innej pracy zarobkowej lub zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgod´ na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej u tego pracodawcy.”;
3) w art. 64 w ust. 2 wyrazy „karty sta∏ego pobytu” zast´puje si´ wyrazami „zezwolenia na osiedlenie
si´”.
Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 i Nr 160,
poz. 1083, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 11,
poz. 95 i Nr 92, poz. 1062, z 2000 r. Nr 94, poz. 1037,
Nr 116, poz. 1216, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1315
oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 166 i Nr 39, poz. 459) w art. 298
po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a w brzmieniu:
„6a) wojewodzie i Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców — w zakresie prowadzonych post´powaƒ dotyczàcych legalizacji pobytu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,”.
Art. 6. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 1999 r. Nr 82,
poz. 928, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 48,
poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73,
poz. 852, Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321
oraz z 2001 r. Nr 3, poz. 18 i Nr 5, poz. 43 i 44) w art. 29
w ust. 4 wyrazy „Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej i Obrony
Cywilnej Kraju” zast´puje si´ wyrazami „Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej, Obrony Cywilnej Kraju i Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców”.
Art. 7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 ust. 2, art. 4, 9 ust. 1 i 2, art. 10, 11 ust. 1,
art. 12 ust. 1, art. 13, 14 ust. 1, art. 17 ust. 9, art. 18
ust. 1, art. 30 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1, art. 32 pkt 1
i w art. 33 pkt 1 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „wiza repatriacyjna” zast´puje si´ u˝ytymi
w odpowiednich przypadkach wyrazami „wiza
w celu repatriacji”;
2) w art. 12 ust. 2 pkt 2 wyrazy „osoby fizycznej” zast´puje si´ wyrazami „obywatela polskiego”, a po
wyrazach „osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadajàcej osobowoÊci prawnej” dodaje si´ wyrazy „majàcych siedzib´ w Polsce”;
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3) w tytule rozdzia∏u 2 wyrazy „zezwoleƒ na pobyt” zast´puje si´ wyrazami „zezwoleƒ na zamieszkanie
na czas oznaczony”;
4) w art. 14 ust. 1 po wyrazach „w sprawach” dodaje
si´ wyrazy „o uznanie za osob´ polskiego pochodzenia oraz w sprawach”;
5) w art. 15 ust. 2 wyraz „repatrianta” zast´puje si´
wyrazem „wnioskodawcy”;
6) w art. 15 ust. 4, art. 17 ust. 5, art. 29 ust. 3, art. 30
ust. 1 i w art. 33 u˝yte w ró˝nych przypadkach wyrazy „minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”
zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców”;
7) w art. 21:
a) w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Dotacja celowa stanowi równowartoÊç iloczynu 45 m2 powierzchni u˝ytkowej lokalu mieszkalnego i ceny 1 m2 powierzchni u˝ytkowej budynku mieszkalnego, ustalonej przez Prezesa
Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast na podstawie przepisów o pomocy paƒstwa w sp∏acie
niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wyp∏aconych premii gwarancyjnych.”,
b) w ust. 2 wyraz „zapewni∏y” zast´puje si´ wyrazami „zobowiàza∏y si´ zapewniç”;
8) art. 22 otrzymuje brzmienie:
„Art. 22. 1. Gmina mo˝e udzieliç repatriantowi pomocy, pokrywajàc koszty zwiàzane z remontem lub adaptacjà lokalu mieszkalnego w miejscu osiedlenia si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci kwoty stanowiàcej równowartoÊç iloczynu 200%
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia oraz liczby cz∏onków najbli˝szej
rodziny repatrianta.
3. Zadanie gminy okreÊlone w ust. 1 jest
zadaniem z zakresu administracji rzàdowej.”;
9) art. 37 otrzymuje brzmienie:
„Art. 37. 1. Ârodki finansowe na realizacj´ zadaƒ
okreÊlonych w ustawie, finansowanych
z bud˝etu paƒstwa, pochodzà z rezerwy
celowej bud˝etu paƒstwa.
2. Podzia∏u rezerwy celowej na realizacj´
zadaƒ, o których mowa w ust.1, dokonuje minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.”;
10) w art. 38 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) podzia∏u rezerwy celowej bud˝etu paƒstwa,”;
11) skreÊla si´ art. 42.
Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, w terminie
14 dni od dnia og∏oszenia ustawy, powo∏a Pe∏nomoc-
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nika do Spraw Organizacji Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanego dalej „Pe∏nomocnikiem”.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika oraz zapewnia mu obs∏ug´ merytorycznà, organizacyjno-prawnà, technicznà i kancelaryjnà.
3. Pe∏nomocnik pe∏ni swojà funkcj´ do czasu powo∏ania Prezesa.
4. W wypadku niepowo∏ania Prezesa z dniem 1 lipca 2001 r. Pe∏nomocnik wykonuje zadania Prezesa
okreÊlone w ustawie, z wyjàtkiem kompetencji wynikajàcych 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 pracownikom Departamentu Migracji i Uchodêstwa i Departamentu Obywatelstwa
w Ministerstwie Spraw Wewn´trznych i Administracji
oraz Centralnego OÊrodka Recepcyjnego dla Uchodêców, zatrudnionym w komórkach organizacyjnych zapewniajàcych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy wykonywanie zadaƒ, o których mowa w art. 68a ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, warunki zatrudnienia 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 warunków pracy i p∏acy,
z uwzgl´dnieniem doÊwiadczenia i przygotowania zawodowego pracowników.
3. Pracownicy, o których mowa w ust.1, z dniem
1 lipca 2001 r. stajà si´ pracownikami Urz´du.
4. W terminie do dnia 1 sierpnia 2001 r. pracownik,
o którym mowa w ust. 3, mo˝e bez wypowiedzenia,
z siedmiodniowym uprzedzeniem, rozwiàzaç stosunek
pracy. Rozwiàzanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy
wià˝à z rozwiàzaniem stosunku pracy przez pracodawc´ 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 pracownikom Ministerstwa Spraw Wewn´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. pracownikami Urz´du, je˝eli
w okresie 2 tygodni od dnia przedstawienia im propozycji zatrudnienia przyjmà proponowane im warunki
pracy i p∏acy.
7. Do czasu obsadzenia stanowiska dyrektora generalnego Urz´du, w drodze konkursu, jego obowiàzki
pe∏ni osoba wyznaczona przez Szefa S∏u˝by Cywilnej
spoÊród cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, po zasi´gni´ciu opinii Prezesa Urz´du.
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8. Do czasu obsadzenia, w drodze konkursu, wy˝szych stanowisk w Urz´dzie, wymienionych w art. 41
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70, poz. 778
i Nr 110, poz. 1255), pe∏nienie obowiàzków na tych stanowiskach powierza si´ cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej posiadajàcym szczególne doÊwiadczenie lub
umiej´tnoÊci zawodowe odpowiednie dla tych stanowisk, z zastrze˝eniem ust. 9.
9. Osoby, o których mowa w ust. 1, zatrudnione
w dniu 30 czerwca 2001 r. na stanowiskach 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 departamenty, biura i inne
równorz´dne komórki zapewniajàce realizacj´ zadaƒ
i kompetencji, które z dniem 1 lipca 2001 r. w ca∏oÊci
przechodzà do Urz´du.
Art. 10. Do pracy w Urz´dzie mogà byç oddelegowani funkcjonariusze Stra˝y Granicznej i Policji, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
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5. Dane cudzoziemców, zgromadzone w wykazie na
podstawie dotychczasowych przepisów, przechowuje
si´ przez czas, na jaki zosta∏y w nim zamieszczone, o ile
nie jest to sprzeczne z niniejszà ustawà.
Art. 13. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o osobach posiadajàcych kart´ czasowego pobytu lub kart´ sta∏ego pobytu, nale˝y przez to rozumieç
osoby, którym udzielono odpowiednio zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
osiedlenie si´.
Art. 14. 1. Post´powania administracyjne wszcz´te
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej 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∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
przechodzà 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. 11. 1. Sk∏adniki majàtkowe, w tym nieruchomoÊci i mienie ruchome, s∏u˝àce wykonywaniu zadaƒ
i kompetencji okreÊlonych w art. 68c ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, a pozostajàce
w trwa∏ym zarzàdzie i u˝ywaniu Ministerstwa Spraw
Wewn´trznych i Administracji, z dniem 1 lipca 2001 r.
przechodzà nieodp∏atnie, z mocy prawa, w trwa∏y zarzàd i u˝ywanie Urz´du.

Art. 15. 1. Post´powania wszcz´te przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy na podstawie ustawy
z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 353) i niezakoƒczone do tego dnia
decyzjà administracyjnà toczà si´ wed∏ug przepisów
dotychczasowych, z tym ˝e kompetencje starosty przechodzà na wojewod´, a kompetencje ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych — na Prezesa Urz´du
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres i sposób wyodr´bnienia dla Urz´du
sk∏adników majàtkowych, o których mowa w ust. 1,
pozostajàcych dotychczas w trwa∏ym zarzàdzie i u˝ywaniu Ministerstwa Spraw Wewn´trznych i Administracji.

2. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone, o których
mowa w ust.1, starostowie przeka˝à w∏aÊciwym wojewodom, w terminie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, informujàc o tym strony post´powania.

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

3. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone, o których mowa w ust. 1, minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych przeka˝e Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców w terminie 30 dni od dnia powstania
Urz´du, informujàc o tym strony post´powania.

Art. 12. 1. Dokumenty i zezwolenia wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowujà wa˝noÊç na czas, na jaki zosta∏y wydane.
2. Dokumenty podró˝y wydane cudzoziemcom
przed wejÊciem w ˝ycie ustawy podlegajà wymianie na
polskie dokumenty 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 wymianie na dokumenty przewidziane
w Konwencji Genewskiej nowego wzoru 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 jednak ni˝ 12 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Art. 16. Do czasu wydania przepisów wykonawczych 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 dokumenty okreÊlone w niniejszej ustawie.
Art. 18. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
przeka˝e Prezesowi do dnia 1 paêdziernika 2001 r. da-
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ne zgromadzone w wykazie, o którym mowa w art. 64
ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach.
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 cudzoziemcach. W tym okresie
Prezesowi przys∏uguje prawo sk∏adania wniosków
o dokonanie wpisu danych do wykazu lub o skreÊlenie
ich z wykazu.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
utworzy Krajowy System Informatyczny do dnia
31 grudnia 2002 r.
Art. 19. Marsza∏ek Sejmu w terminie 6 miesi´cy od
dnia og∏oszenia niniejszej ustawy og∏osi w Dzienniku
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Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem wydania jednolitego tekstu.
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∏ywie 30 dni od
dnia og∏oszenia.
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