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1180
USTAWA
z dnia 27 lipca 2002 r.
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków
ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wjazdu
i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz
cz∏onków ich rodzin.
2. Przepisy ustawy dotyczàce obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
stosuje si´ do obywateli paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie nale˝à do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unià Europejskà korzystajà ze swobody przep∏ywu osób, oraz do
cz∏onków ich rodzin.
Art. 2. Ilekroç w ustawie jest mowa o:
1) obywatelu Unii — oznacza to obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej nieposiadajàcego obywatelstwa polskiego,
2) cz∏onku rodziny — oznacza to:
a) nieposiadajàcà obywatelstwa polskiego osob´
pozostajàcà z obywatelem Unii w zwiàzku ma∏˝eƒskim uznawanym przez przepisy obowiàzujàce w Rzeczypospolitej Polskiej,
b) nieposiadajàcego
obywatelstwa
polskiego
zst´pnego obywatela Unii majàcego mniej ni˝
21 lat lub prowadzàcego z nim wspólne gospodarstwo domowe,
c) nieposiadajàcych obywatelstwa polskiego krewnego i powinowatego obywatela Unii w linii prostej, pozostajàcego na utrzymaniu jego lub jego
ma∏˝onka lub prowadzàcego z nimi wspólne gospodarstwo domowe,
3) wykonywaniu pracy — oznacza to wykonywanie
pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku s∏u˝bowego, umowy o prac´ nak∏adczà, umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzie∏o albo
w okresie cz∏onkostwa w rolniczej spó∏dzielni produkcyjnej lub spó∏dzielni kó∏ek rolniczych, a tak˝e
pe∏nienie funkcji w organach osób prawnych,
4) dzia∏alnoÊci gospodarczej — oznacza to dzia∏alnoÊç
gospodarczà w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U.
Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114,
poz. 1193, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679,
Nr 102, poz. 1115 i Nr 147, poz. 1643 oraz z 2002 r.
Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130, poz. 1112),
5) wykonywaniu wolnego zawodu — oznacza to osobiste Êwiadczenie, na w∏asny rachunek, pracy lub

us∏ug przez osob´ posiadajàcà specjalistycznà wiedz´ fachowà, potwierdzonà odpowiednimi uprawnieniami nadanymi przez powo∏ane do tego organy, a w szczególnoÊci prac´ lub us∏ugi wykonywane przez: lekarzy wszystkich specjalnoÊci, techników dentystycznych, felczerów, po∏o˝nych, piel´gniarki, prawników, ekonomistów, ksi´gowych,
brokerów ubezpieczeniowych, doradców podatkowych, in˝ynierów, architektów, techników budowlanych, geodetów, rzeczników patentowych, rzeczoznawców majàtkowych oraz t∏umaczy,
6) nieprzerwanym przebywaniu — oznacza to pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres wa˝noÊci karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub
dokumentu pobytu, je˝eli przerwy w pobycie nie by∏y
d∏u˝sze ni˝ 6 miesi´cy w roku kalendarzowym, z wy∏àczeniem przypadku odbywania s∏u˝by wojskowej,
7) dokumencie podró˝y — oznacza to dokument uznany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej,
uprawniajàcy do przekroczenia granicy, wydany
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,
8) karcie pobytu obywatela Unii Europejskiej — oznacza to dokument wydany przez w∏aÊciwy organ
Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi Unii, który
posiada zezwolenie na pobyt lub na pobyt czasowy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
9) dokumencie pobytu — oznacza to dokument wydany przez w∏aÊciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej
cz∏onkowi rodziny obywatela Unii, nieb´dàcemu
obywatelem Unii, który posiada zezwolenie na pobyt lub na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Rozdzia∏ 2
Przekraczanie granicy
Art. 3. 1. Obywatel Unii mo˝e wjechaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wa˝nego
dokumentu podró˝y albo innego dokumentu potwierdzajàcego jego to˝samoÊç i obywatelstwo.
2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem Unii mo˝e wjechaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wa˝nego dokumentu podró˝y oraz wizy.
3. Obowiàzek posiadania wizy, o którym mowa
w ust. 2, nie dotyczy obywatela paƒstwa, z którym
Rzeczpospolita Polska zawar∏a umow´ mi´dzynarodowà o cz´Êciowym lub ca∏kowitym zniesieniu obowiàzku wizowego.
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Rozdzia∏ 3
Zasady pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 4. 1. Pobyt obywatela Unii i cz∏onka jego rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przekraczajàcy okres 3 miesi´cy wymaga uzyskania zezwolenia
na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy.
2. Wymogu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje
si´ do obywatela Unii, który wykonuje prac´, wolny zawód lub prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zachowujàc miejsce
sta∏ego pobytu na terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, do którego powraca codziennie lub co najmniej raz w tygodniu.
Art. 5. 1. Zezwolenia na pobyt udziela si´ obywatelowi Unii, je˝eli:
1) zamierza wykonywaç albo wykonuje prac´, wolny
zawód lub zamierza prowadziç albo prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczajàcy 12 miesi´cy
albo
2) posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz Êrodki wystarczajàce do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej.
2. Ârodki, o których mowa w ust. 1 pkt 2, uwa˝a si´
za wystarczajàce do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej,
je˝eli przekraczajà wysokoÊç dochodu na jednego
cz∏onka gospodarstwa domowego, od której przyznaje si´ Êwiadczenia pieni´˝ne z pomocy spo∏ecznej na
podstawie ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, Nr 106,
poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 20, poz. 170, Nr 79, poz. 885 i Nr 90,
poz. 1001, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 19, poz. 238
oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 748, Nr 88, poz. 961, Nr 89,
poz. 973, Nr 111, poz. 1194, Nr 122, poz. 1349 i Nr 154,
poz. 1792).
3. Zezwolenia na pobyt udziela si´ obywatelowi
Unii, który:
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wem 2 lat od dnia, w którym posiadane przez niego
zezwolenie na pobyt utraci∏o wa˝noÊç.
4. Zezwolenia na pobyt udziela si´ obywatelowi
Unii, który zaprzesta∏ wykonywania pracy, wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek trwa∏ej
niezdolnoÊci do pracy, wynikajàcej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, choçby warunki okreÊlone
w ust. 1 nie by∏y spe∏nione, je˝eli z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pobyt wystàpi∏ nie póêniej ni˝ przed
up∏ywem 2 lat od dnia, w którym nastàpi∏o zdarzenie,
w wyniku którego zaprzesta∏ wykonywania pracy, wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub je˝eli
wystàpi∏ z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia
na pobyt nie póêniej ni˝ przed up∏ywem 2 lat od dnia,
w którym posiadane przez niego zezwolenie na pobyt
utraci∏o wa˝noÊç.
5. Zezwolenia na pobyt udziela si´ cz∏onkowi rodziny obywatela Unii, który zmar∏ w wyniku wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej w okresie wykonywania
pracy, wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci
gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
choçby warunki okreÊlone w ust. 1 nie by∏y spe∏nione,
je˝eli zdarzenie, w wyniku którego obywatel Unii
zmar∏, nastàpi∏o przed uzyskaniem przez niego zezwolenia na pobyt.
Art. 6. 1. Zezwolenia na pobyt udziela si´ na 5 lat,
liczàc od daty jego wydania.
2. Zezwolenie na pobyt przed∏u˝a si´ po up∏ywie
okresu, o którym mowa w ust. 1, na kolejne 5-letnie
okresy, z zastrze˝eniem ust. 3, na wniosek obywatela
Unii, je˝eli spe∏nia on warunki wymagane do uzyskania zezwolenia na pobyt, z zastrze˝eniem ust. 4.
3. Je˝eli obywatel Unii przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z wykonywaniem
pracy i w dniu z∏o˝enia wniosku o pierwsze przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt pozostaje bez pracy z przyczyn
przez siebie niezawinionych, jednak nie d∏u˝ej ni˝
12 miesi´cy, zezwolenie na pobyt przed∏u˝a si´ na
okres 12 miesi´cy.

1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy, wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej osiàgnà∏ wiek emerytalny okreÊlony przez
polskie przepisy dotyczàce ubezpieczenia emerytalnego i wykonywa∏ prac´, wolny zawód lub prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 12
ostatnich miesi´cy oraz przebywa nieprzerwanie
na tym terytorium przez okres co najmniej 3 lat,

4. Wymogu, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, nie
stosuje si´ do obywatela Unii, o którym mowa w art. 5
ust. 3 i 4.

2) zaprzesta∏ wykonywania pracy, wolnego zawodu
lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy i przebywa nieprzerwanie
na tym terytorium przez okres co najmniej 2 lat
— choçby warunki okreÊlone w ust. 1 nie by∏y spe∏nione, je˝eli z wnioskiem o ponowne wydanie zezwolenia na pobyt wystàpi∏ nie póêniej ni˝ przed up∏y-

2) zamierza wykonywaç albo wykonuje prac´, wolny
zawód lub zamierza prowadziç albo prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà przez okres od 3 do 12 miesi´cy, lub

Art. 7. 1. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela si´
obywatelowi Unii, który posiada Êrodki i ubezpieczenie, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, i na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
1) podejmuje studia lub

3) poszukuje pracy.
2. Zezwolenia na pobyt czasowy udziela si´ w przypadku, o którym mowa w ust. 1 w:
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1) pkt 1 — na jeden rok,
2) pkt 2 — na okres wykonywania pracy, wynikajàcy
z pisemnego oÊwiadczenia pracodawcy lub podmiotu upowa˝nionego do powierzenia obywatelowi Unii wykonywania pracy, o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub zaÊwiadczenia o wykonywaniu pracy, wskazujàcych okres zatrudnienia,
lub na okres wykonywania wolnego zawodu lub
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,
3) pkt 3 — na 6 miesi´cy.
3. Zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1, przed∏u˝a si´ na kolejne okresy roczne,
jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝ do dnia ukoƒczenia studiów.
Art. 8. 1. Zezwolenie na pobyt oraz zezwolenie na
pobyt czasowy udzielone obywatelowi Unii obejmuje
cz∏onka rodziny obywatela Unii.
2. Zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwiàzku z podj´ciem studiów nie mo˝e obejmowaç krewnych i powinowatych obywatela Unii ubiegajàcego si´
o to zezwolenie.
Art. 9. W przypadku gdy cz∏onek rodziny nie zosta∏
obj´ty decyzjà o zezwoleniu na pobyt lub decyzjà o zezwoleniu na pobyt czasowy, a wystàpi∏y okolicznoÊci
uzasadniajàce obj´cie go takà decyzjà, wydanà uprzednio decyzj´ w tej sprawie zmienia si´.
Art. 10. 1. W przypadku gdy zezwolenie na pobyt
udzielone obywatelowi Unii obejmuje tak˝e cz∏onka rodziny, w razie Êmierci obywatela Unii cz∏onek rodziny
zachowuje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tego zezwolenia, o ile spe∏nia warunki, o których mowa w art. 5 ust. 1.
2. Wymogu spe∏nienia warunków, o których mowa
w art. 5 ust. 1, nie stosuje si´ do:
1) ma∏oletniego cz∏onka rodziny obywatela Unii,
2) cz∏onków rodziny obywatela Unii, o którym mowa
w art. 5 ust. 3 i 4.
Art. 11. 1. Obywatelowi Unii i cz∏onkowi jego rodziny mo˝na odmówiç udzielenia zezwolenia na pobyt albo zezwolenia na pobyt czasowy wy∏àcznie ze wzgl´du
na koniecznoÊç ochrony porzàdku i bezpieczeƒstwa
publicznego, ochrony zdrowia publicznego lub ze
wzgl´du na zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ do przed∏u˝ania zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pobyt czasowy, z tym ˝e
odmowa przed∏u˝enia tych zezwoleƒ nie mo˝e nastàpiç ze wzgl´du na koniecznoÊç ochrony zdrowia publicznego.
3. W decyzji o odmowie udzielenia lub przed∏u˝enia
zezwolenia na pobyt albo na pobyt czasowy okreÊla si´
termin opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez obywatela Unii i cz∏onka jego rodziny.
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4. Termin, o którym mowa w ust. 3, nie mo˝e byç
krótszy ni˝:
1) 15 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie udzielenia zezwolenia na pobyt albo na pobyt czasowy
sta∏a si´ ostateczna,
2) 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przed∏u˝enia zezwolenia na pobyt albo na pobyt czasowy sta∏a si´ ostateczna.
Art. 12. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz chorób uznanych
za zagra˝ajàce zdrowiu publicznemu, z powodu których mo˝na odmówiç zezwolenia na pobyt lub pobyt
czasowy obywatelowi Unii i cz∏onkowi jego rodziny,
uwzgl´dniajàc zalecenia wydane w tym zakresie przez
Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia.
Art. 13. 1. Obywatelowi Unii, któremu udzielono zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy albo przed∏u˝ono te zezwolenia, wydaje si´ kart´ pobytu
obywatela Unii Europejskiej na okres wa˝noÊci udzielonego zezwolenia.
2. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem
Unii, któremu udzielono zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy albo przed∏u˝ono te zezwolenia, wydaje si´ dokument pobytu.
Art. 14. 1. Karta pobytu obywatela Unii Europejskiej i dokument pobytu okreÊlajà rodzaj udzielonego
zezwolenia, okres ich wa˝noÊci oraz zawierajà imi´
i nazwisko osoby, której zosta∏y wydane.
2. Obywatel Unii i cz∏onek rodziny jest obowiàzany
niezw∏ocznie zwróciç posiadanà kart´ pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokument pobytu organowi,
który je wyda∏, w przypadku nabycia obywatelstwa
polskiego lub cofni´cia zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy.
3. W razie zgonu obywatela Unii lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem Unii obowiàzek zwrotu
karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu spoczywa na osobach obowiàzanych do
zg∏oszenia zgonu na podstawie przepisów o aktach stanu cywilnego.
Art. 15. Karta pobytu obywatela Unii Europejskiej
i dokument pobytu podlegajà wymianie w przypadku:
1) zmiany nazwiska lub imienia,
2) zmiany adresu lub innych danych, które wpisuje si´
do karty pobytu (dokumentu pobytu),
3) zmiany wyglàdu utrudniajàcego ustalenie to˝samoÊci obywatela Unii lub cz∏onka rodziny,
4) uszkodzenia dotychczas posiadanej karty pobytu
obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu w stopniu utrudniajàcym pos∏ugiwanie si´ nimi,
5) utraty dotychczas posiadanej karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu.
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Art. 16. Za wydanie karty pobytu obywatela Unii
Europejskiej i dokumentu pobytu pobiera si´ op∏at´
w kwocie równej wysokoÊci op∏aty za wydanie obywatelowi polskiemu dowodu osobistego.
Art. 17. 1. Zezwolenie na pobyt udzielone obywatelowi Unii cofa si´, je˝eli:
1) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego albo nie posiada Êrodków wystarczajàcych do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ
pomocy spo∏ecznej, z zastrze˝eniem ust. 2—4, lub
2) wymaga tego ochrona porzàdku i bezpieczeƒstwa
publicznego albo bezpieczeƒstwo i obronnoÊç paƒstwa.
2. Zezwolenia na pobyt udzielonego obywatelowi
Unii, który:
1) w chwili zaprzestania wykonywania pracy, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej osiàgnà∏ wiek emerytalny
okreÊlony przez polskie przepisy dotyczàce ubezpieczenia emerytalnego i wykonywa∏ prac´, wykonywa∏ wolny zawód lub prowadzi∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres co najmniej 12 ostatnich miesi´cy oraz
przebywa nieprzerwanie na tym terytorium przez
okres co najmniej 3 lat,
2) zaprzesta∏ wykonywania pracy, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy i przebywa
nieprzerwanie na tym terytorium przez okres co
najmniej 2 lat,
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6. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy wydanej w przypadku,
o którym mowa w ust. 1 pkt 2, okreÊla si´ termin opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie krótszy
ni˝ 30 dni, od dnia, w którym decyzja sta∏a si´ ostateczna.
Art. 18. 1. Obywatel Unii lub cz∏onek rodziny mo˝e
byç wydalony z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jedynie ze wzgl´du na koniecznoÊç ochrony porzàdku
i bezpieczeƒstwa publicznego oraz ze wzgl´du na zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa i obronnoÊci paƒstwa.
2. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa
cofni´cie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt
czasowy.
Rozdzia∏ 4
Tryb post´powania i w∏aÊciwoÊç organów
Art. 19. Post´powanie w sprawach uregulowanych
w ustawie prowadzi si´ wed∏ug przepisów Kodeksu
post´powania administracyjnego, o ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej.
Art. 20. 1. Zezwolenia na pobyt i zezwolenia na pobyt czasowy udziela si´ i przed∏u˝a si´ je na wniosek
obywatela Unii.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç nast´pujàce dane osobowe obywatela Unii
i cz∏onka rodziny, z którym zamierza on przebywaç na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

3) zaprzesta∏ wykonywania pracy, wykonywania wolnego zawodu lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
skutek trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, wynikajàcej
z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej

1) imi´ i nazwisko,

— nie cofa si´, choçby Êrodki na pokrycie kosztów pobytu by∏y niewystarczajàce.

4) p∏eç,

3. Zezwolenia na pobyt udzielonego cz∏onkowi rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 5, nie cofa si´, choçby Êrodki na pokrycie kosztów pobytu by∏y niewystarczajàce.
4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1,
zezwolenia na pobyt nie cofa si´, je˝eli obywatel Unii
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zwiàzku z wykonywaniem pracy przez okres przekraczajàcy 12 miesi´cy i pozostaje bez pracy z przyczyn
przez siebie niezawinionych.
5. Zezwolenie na pobyt czasowy cofa si´ w przypadkach, o których mowa w ust. 1, a tak˝e je˝eli w∏aÊciwy organ stwierdzi, ˝e obywatel Unii:

2) imi´ ojca,
3) dat´, miejscowoÊç i kraj urodzenia,

5) obywatelstwo,
6) adres do korespondencji.
3. Obywatel Unii jest obowiàzany przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y albo inny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç i obywatelstwo.
Art. 21. 1. Je˝eli wniosek o udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy obejmuje cz∏onka rodziny, obywatel Unii jest
obowiàzany do∏àczyç do wniosku:
1) dokumenty potwierdzajàce zawarcie ma∏˝eƒstwa,
istnienie stosunku pokrewieƒstwa lub powinowactwa z cz∏onkiem rodziny,

2) zaprzesta∏ wykonywania pracy, wolnego zawodu
lub prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej, lub

2) dokument potwierdzajàcy fakt pozostawania cz∏onka rodziny na jego utrzymaniu lub prowadzenia
z nim wspólnego gospodarstwa domowego w kraju pochodzenia lub paƒstwie, z którego przyby∏,

3) zaprzesta∏ poszukiwania pracy.

3) pisemnà zgod´, o której mowa w ust. 3.

1) utraci∏ status studenta lub
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2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do ma∏˝onka
obywatela Unii, który nie pozostaje na jego utrzymaniu.
3. W przypadku gdy wniosek obejmuje ma∏˝onka
lub innego cz∏onka rodziny, który ukoƒczy∏ 16 lat, konieczna jest na to zgoda tej osoby wyra˝ona na piÊmie.
Art. 22. 1. Obywatel Unii ubiegajàcy si´ o udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt w zwiàzku
z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, jest
obowiàzany do∏àczyç do wniosku:
1) pisemne oÊwiadczenie pracodawcy lub podmiotu
upowa˝nionego do powierzenia obywatelowi
Unii wykonywania pracy o zamiarze powierzenia
mu wykonywania pracy lub zaÊwiadczenie o wykonywaniu pracy, wskazujàce okres zatrudnienia,
lub
2) odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà takiego wpisu do rejestru, albo inny dokument poÊwiadczajàcy wykonywanie wolnego zawodu.
2. Obywatel Unii ubiegajàcy si´ o udzielenie lub
przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt, powo∏ujàc si´ na
okolicznoÊç, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, jest
obowiàzany do∏àczyç do wniosku:
1) dowód potwierdzajàcy posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego oraz
2) oÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków wystarczajàcych do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej.
3. Obywatel Unii ubiegajàcy si´ o udzielenie lub
przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 5 ust. 3, jest obowiàzany
do∏àczyç do wniosku:
1) Êwiadectwo pracy lub dokument potwierdzajàcy
wykonywanie wolnego zawodu lub prowadzenie
dzia∏alnoÊci gospodarczej, wskazujàce wykonywanie pracy, wolnego zawodu lub prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 12 ostatnich
miesi´cy oraz dokument potwierdzajàcy nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 3 lat, albo
2) orzeczenie w∏aÊciwego organu o trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy oraz dokument potwierdzajàcy nieprzerwane przebywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres co najmniej 2 lat.
4. Obywatel Unii ubiegajàcy si´ o udzielenie lub
przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 5 ust. 4, jest obowiàzany
do∏àczyç do wniosku orzeczenie w∏aÊciwego organu
o trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, wynikajàcej z wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
5. Cz∏onek rodziny obywatela Unii, ubiegajàcy si´
o udzielenie zezwolenia na pobyt w zwiàzku z okolicz-
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noÊcià, o której mowa w art. 5 ust. 5, jest obowiàzany
do∏àczyç do wniosku:
1) akt zgonu obywatela Unii, który zmar∏ w wyniku
wypadku przy pracy lub choroby zawodowej oraz
zaÊwiadczenie w∏aÊciwej komisji lekarskiej o zwiàzku jego Êmierci z takim wypadkiem lub chorobà,
2) dokumenty, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1
i 2.
Art. 23. 1. Obywatel Unii ubiegajàcy si´ o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku:
1) dowód potwierdzajàcy posiadanie ubezpieczenia
zdrowotnego,
2) oÊwiadczenie o posiadaniu Êrodków niezb´dnych
do pokrycia kosztów pobytu bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej,
3) zaÊwiadczenie paƒstwowej lub niepaƒstwowej
szko∏y wy˝szej o przyj´ciu na studia, okreÊlajàce
przewidywany regulaminem studiów czas trwania
nauki — w przypadku, o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 1,
4) pisemne oÊwiadczenie pracodawcy lub podmiotu
upowa˝nionego do powierzenia obywatelowi Unii
wykonywania pracy o zamiarze powierzenia mu
wykonywania pracy lub zaÊwiadczenie o wykonywaniu pracy, wskazujàce okres zatrudnienia, lub
odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego, je˝eli odr´bne przepisy wymagajà takiego wpisu, albo inny
dokument poÊwiadczajàcy wykonywanie wolnego
zawodu — w przypadku, o którym mowa w art. 7
ust. 1 pkt 2,
5) zaÊwiadczenie o dokonaniu rejestracji we w∏aÊciwym urz´dzie pracy — w przypadku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 3.
2. Obywatel Unii ubiegajàcy si´ o przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w zwiàzku
z podj´ciem studiów jest obowiàzany do∏àczyç do
wniosku zaÊwiadczenie paƒstwowej lub niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej o kontynuowaniu nauki, okreÊlajàce przewidywany regulaminem studiów czas trwania
nauki.
Art. 24. 1. Wymiany karty pobytu obywatela Unii
Europejskiej lub dokumentu pobytu dokonuje si´ na
wniosek obywatela Unii lub cz∏onka rodziny.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawieraç nast´pujàce dane osobowe obywatela Unii lub
cz∏onka rodziny:
1) imi´ i nazwisko,
2) dat´ i miejscowoÊç urodzenia,
3) adres do korespondencji.
3. We wniosku, o którym mowa w ust. 1, nale˝y
wskazaç powody ubiegania si´ o wymian´ karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu.
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4. W przypadkach, o których mowa w art. 15
pkt 1—4, do wniosku nale˝y do∏àczyç posiadanà kart´
pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokument pobytu, dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç osoby sk∏adajàcej wniosek oraz decyzj´ o udzieleniu zezwolenia
na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy.
5. W przypadku, o którym mowa w art. 15 pkt 5, do
wniosku nale˝y do∏àczyç zaÊwiadczenie o zg∏oszeniu
Policji utraty karty pobytu obywatela Unii Europejskiej
lub dokumentu pobytu.
Art. 25. Dokumenty do∏àczone do wniosków, o których mowa w art. 21—23, wystawione przez obce w∏adze lub instytucje, powinny byç przet∏umaczone na j´zyk polski przez uprawnionego t∏umacza.
Art. 26. 1. Decyzje w sprawach zezwoleƒ na pobyt
i zezwoleƒ na pobyt czasowy, a tak˝e karty pobytu obywatela Unii Europejskiej i dokumenty pobytu wydaje
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamierzonego pobytu obywatela Unii na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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5) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu
pobytu,
6) sygnatur´ akt,
7) numer i dat´ wydania karty pobytu obywatela Unii
Europejskiej lub dokumentu pobytu,
8) informacj´ o utracie lub wymianie karty pobytu
obywatela Unii Europejskiej lub dokumentu pobytu,
9) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
3. Dane zawarte w rejestrach mogà byç udost´pniane za pomocà urzàdzeƒ teleinformatycznych:
1) Komendantowi G∏ównemu Policji,
2) Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej,
3) Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
4) konsulowi,

2. Organem w∏aÊciwym w sprawach przed∏u˝ania
i cofania zezwoleƒ na pobyt i zezwoleƒ na pobyt czasowy oraz wydawania kart i dokumentów, o których mowa w ust. 1, po przed∏u˝eniu tych zezwoleƒ jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu obywatela Unii.

Art. 29. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór:

3. Organem odwo∏awczym od decyzji wojewody
w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, jest Prezes
Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

1) karty pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz dokumentu pobytu, z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa w art. 14 ust. 1,

Art. 27. 1. Decyzje w sprawach, o których mowa
w art. 26 ust. 1, wojewoda wydaje po zasi´gni´ciu opinii Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.
2. Nieprzekazanie w terminie 30 dni od dnia dor´czenia ˝àdania opinii, o której mowa w ust. 1, uznaje si´
za równoznaczne ze spe∏nieniem wymogu uzyskania
tej opinii.
Art. 28. 1. Wojewoda prowadzi rejestr wniosków
o udzielenie i przed∏u˝enie zezwoleƒ na pobyt i rejestr
wniosków o udzielenie i przed∏u˝enie zezwoleƒ na pobyt czasowy oraz wydanych w tych sprawach decyzji.
2. Rejestry, o których mowa w ust. 1, zawierajà:
1) nast´pujàce dane osobowe obywatela Unii i cz∏onka jego rodziny:
a) imi´ i nazwisko,
b) obywatelstwo,
c) narodowoÊç,
2) dat´ z∏o˝enia wniosku,
3) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
4) liczb´ osób obj´tych decyzjà,

5) sàdowi,
6) prokuratorowi.

2) wniosku o udzielenie i przed∏u˝enie zezwolenia na
pobyt i zezwolenia na pobyt czasowy, z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa w art. 20 ust. 2,
3) wniosku o wymian´ karty pobytu obywatela Unii
Europejskiej i dokumentu pobytu, z uwzgl´dnieniem danych, o których mowa w art. 24 ust. 2,
4) rejestru wniosków o udzielenie i przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt i rejestru wniosków o udzielenie
i przed∏u˝enie zezwolenia na pobyt czasowy oraz
wydanych w tych sprawach decyzji, z uwzgl´dnieniem informacji, o których mowa w art. 28 ust. 2.
Rozdzia∏ 5
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 30. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400 oraz
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731
i Nr 89, poz. 804) w art. 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Ustawy nie stosuje si´:
1) z wyjàtkiem art. 5 ust. 1 i art. 96, do szefów
i cz∏onków personelu misji dyplomatycznych,
kierowników urz´dów konsularnych i cz∏onków
personelu konsularnego paƒstw obcych oraz
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innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów mi´dzynarodowych, pod warunkiem wzajemnoÊci i posiadania przez te osoby
odpowiednich dokumentów,
2) do obywateli Unii Europejskiej oraz cz∏onków
ich rodzin, a tak˝e do obywateli paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie
nale˝à do Unii Europejskiej, ale na podstawie
umów zawartych z Unià Europejskà korzystajà
ze swobody przep∏ywu osób, oraz do cz∏onków
ich rodzin, w zakresie uregulowanym ustawà
z dnia 27 lipca 2002 r. o zasadach i warunkach
wjazdu i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 141, poz. 1180).”
Art. 31. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z 2001 r. Nr 5,
poz. 43, Nr 60, poz. 610, Nr 76, poz. 811, Nr 87, poz. 954,
Nr 100, poz. 1085 i Nr 129, poz. 1441 oraz z 2002 r. Nr 71,
poz. 655, Nr 135, poz. 1143 i Nr 141, poz. 1178) w art. 2
w ust. 1 po lit. j) dodaje si´ lit. k) i l) w brzmieniu:
„k) pobytu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
l) pobytu obywateli paƒstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, które nie nale˝à do Unii Europejskiej, ale na podstawie umów zawartych z Unià
Europejskà korzystajà ze swobody przep∏ywu
osób,”.
Art. 32. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony oraz karty pobytu wydane cudzoziemcom
b´dàcym obywatelami Unii na podstawie przepisów
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ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach zachowujà wa˝noÊç na czas, na jaki zosta∏y wydane.
2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
oraz karty pobytu wydane na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach cz∏onkom rodziny
obywateli Unii, nieb´dàcym obywatelami Unii, zachowujà wa˝noÊç na czas, na jaki zosta∏y wydane.
3. Na wniosek cz∏onka rodziny, o którym mowa
w ust. 2, w∏aÊciwy organ udzieli mu nowego zezwolenia na pobyt lub zezwolenia na pobyt czasowy w miejsce dotychczasowego zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, a posiadanà przez niego kart´ pobytu
wymieni na dokument pobytu.
4. Post´powania wszcz´te przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy na wniosek obywateli Unii w sprawach
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie si´ i niezakoƒczone
do tego dnia decyzjà ostatecznà sà prowadzone wed∏ug przepisów niniejszej ustawy.
5. Wpisy dokonane w rejestrach prowadzonych
przez wojewodów na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach dotyczàce wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony cudzoziemcom b´dàcym obywatelami Unii
i wydanych w tych sprawach decyzji pozostajà w tych
rejestrach.
Art. 33. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

1181
USTAWA
z dnia 27 lipca 2002 r.
o zmianie ustawy o izbach aptekarskich oraz ustawy — Prawo farmaceutyczne.
Art. 1. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach
aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452,
z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 126, poz. 1382) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) po art. 2 dodaje si´ art. 2a—2c w brzmieniu:
„Art. 2a. Wykonywanie zawodu farmaceuty ma na
celu ochron´ zdrowia publicznego i obejmuje dzia∏alnoÊç polegajàcà w szczególnoÊci na:
1) wydawaniu produktów leczniczych
i wyrobów medycznych b´dàcych

przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych oraz sprawowaniu nadzoru nad ich obrotem,
przechowywaniem i wykorzystaniem,
2) sporzàdzaniu i wytwarzaniu produktów
leczniczych,
3) sprawdzaniu jakoÊci i to˝samoÊci leków recepturowych, leków aptecznych
i leków gotowych,
4) udzielaniu informacji i porad odnoÊnie
do dzia∏ania produktów leczniczych
i stosowania wyrobów medycznych
b´dàcych przedmiotem obrotu w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych,

