
Dziennik Ustaw Nr 128 — 8567 — Poz. 1175 i 1176

Art. 161. Wpisy do rejestrów prowadzonych na
podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stajà si´ wpisami do rejestrów pro-
wadzonych na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 162. Szef Krajowego Centrum Informacji Kry-
minalnych utworzy Krajowy System Informatyczny do
dnia 30 czerwca 2004 r.

Art. 163. Zadania okreÊlone w art. 95 ust. 3 do dnia
31 grudnia 2003 r. wykonuje komendant wojewódzki
Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzo-
ziemca.

Art. 164. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ przewidzianych
w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc
przepisy dotychczasowe. 

Art. 165. 1. Przepisy art. 3 pkt 2, art. 32 ust. 3, art. 57
ust. 4 oraz art. 135—140 w zakresie dotyczàcym prze-
woêników làdowych stosuje si´ od dnia uzyskania
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Euro-
pejskiej.

2. Przepisy art. 27 ust. 3, art. 47 i 51 ust. 3 i 4 tracà
moc z dniem uzyskania przez Rzeczpospolità Polskà
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej. 

Art. 166. Tracà moc:

1) ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z 2002 r. Nr 41,
poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89,
poz. 804, Nr 141, poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271 oraz
z 2003 r. Nr 97, poz. 894 i Nr 101, poz. 942);

2) ustawa z dnia 11 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 42, poz. 475 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253
i Nr 81, poz. 731).

Art. 167. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2003 r., z wyjàtkiem art. 50 ust. 3 i 4, art. 51 ust. 3
i art. 162, które wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 13 czerwca 2003 r.

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

DZIA¸ I

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady, warunki i tryb udzie-
lania cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz organy w∏aÊciwe w tych spra-
wach. 

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) areszt w celu wydalenia — areszt w celu wydalenia
w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175);

2) bezpieczny kraj pochodzenia — kraj pochodzenia
cudzoziemca, w którym ze wzgl´du na system pra-
wa i jego stosowanie oraz ze wzgl´du na stosunki
polityczne w nim panujàce nie wyst´pujà przeÊla-
dowania z powodu rasy, religii, narodowoÊci, przy-
nale˝noÊci do okreÊlonej grupy spo∏ecznej lub
przekonaƒ politycznych, a organizacjom pozarzà-
dowym i mi´dzynarodowym umo˝liwia si´ dzia∏a-
nie na rzecz przestrzegania praw cz∏owieka;

3) bezpieczny kraj trzeci — paƒstwo, nieb´dàce kra-
jem pochodzenia cudzoziemca, które ratyfikowa∏o

i stosuje Konwencj´ Genewskà oraz Protokó∏ No-
wojorski, w szczególnoÊci paƒstwo, w którym:

a) nie wyst´puje zagro˝enie dla ˝ycia lub wolnoÊci
cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie sta-
tusu uchodêcy, zgodnie z art. 33 Konwencji Ge-
newskiej,

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

c) nie wyst´pujà faktyczne ani prawne ogranicze-
nia wykonywania zadaƒ organizacji pozarzàdo-
wych dzia∏ajàcych na rzecz przestrzegania praw
cz∏owieka,

d) zapewnia si´ organizacjom mi´dzynarodowym
udzia∏ w post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy,

e) cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statusu
uchodêcy korzysta z ochrony przed wydaleniem,
zgodnie z Konwencjà Genewskà,

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

4) cudzoziemiec — cudzoziemca w rozumieniu usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;
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5) dokument podró˝y — dokument uznany przez w∏a-
Êciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawniajà-
cy do przekroczenia granicy, wydany przez organ
paƒstwa obcego, organ polski lub organizacj´ mi´-
dzynarodowà albo podmiot upowa˝niony przez or-
gan paƒstwa obcego lub obcà w∏adz´ o charakte-
rze paƒstwowym;

6) granica — granic´ paƒstwowà Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 12 paêdzierni-
ka 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U.
Nr 78, poz. 461, z póên. zm.1));

7) karta pobytu — dokument wydany cudzoziemcowi,
który uzyska∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si´, status
uchodêcy lub zgod´ na pobyt tolerowany;

8) Konwencja Genewska — Konwencj´ dotyczàcà statu-
su uchodêców, sporzàdzonà w Genewie dnia 28 lip-
ca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516); 

9) kraj pochodzenia — paƒstwo, którego obywatelem
jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca,
którego obywatelstwa nie da si´ ustaliç lub który
nie posiada obywatelstwa ˝adnego paƒstwa —
paƒstwo, w którym stale zamieszkuje; 

10) strze˝ony oÊrodek — strze˝ony oÊrodek w rozumie-
niu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach; 

11) Protokó∏ Nowojorski — Protokó∏ dotyczàcy statusu
uchodêców, sporzàdzony w Nowym Jorku dnia
31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517
i 518). 

Art. 3. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cu-
dzoziemcowi udziela si´ ochrony przez:

1) nadanie statusu uchodêcy; 

2) udzielenie azylu;

3) udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

4) udzielenie ochrony czasowej.

Art. 4. Do post´powaƒ w sprawach uregulowanych
w ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania
administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 5. Organ mo˝e odstàpiç od uzasadnienia decy-
zji lub postanowienia wydanego na podstawie ustawy,
je˝eli wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego.

Art. 6. Je˝eli terytorialny zasi´g dzia∏ania oddzia-
∏ów Stra˝y Granicznej nie obejmuje m.st. Warszawy,
zadania okreÊlone w art. 19 ust. 1, art. 92 ust. 2, art. 114
ust. 3 i art. 120 pkt 1 wykonuje na tej cz´Êci terytorium
Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej. 

Art. 7. 1. Decyzje lub postanowienia wydane
w sprawach okreÊlonych w ustawie mogà byç przeka-
zywane za poÊrednictwem urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych
odczyt i zapis znaków pisma na noÊniku papierowym
oraz za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnych i do-
r´czane cudzoziemcowi w formie uzyskanej w wyniku
takiego przekazu.

2. Ilekroç w ustawie jest mowa o dor´czeniu decy-
zji, rozumie si´ przez to tak˝e jej og∏oszenie.

Art. 8. W post´powaniach i rejestrach prowadzo-
nych na podstawie ustawy mogà byç przetwarzane na-
st´pujàce dane cudzoziemca:

1) imi´ (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko poprzednie;

3) nazwisko rodowe;

4) p∏eç;

5) imi´ ojca;

6) imi´ i nazwisko rodowe matki;

7) data urodzenia lub wiek;

8) miejsce i kraj urodzenia;

9) kraj pochodzenia;

10) odciski linii papilarnych;

11) rysopis:

a) wzrost w centymetrach,

b) kolor oczu,

c) znaki szczególne;

12) obywatelstwo; 

13) narodowoÊç; 

14) rasa lub pochodzenie etniczne;

15) przekonania polityczne, religijne, filozoficzne; 

16) przynale˝noÊç wyznaniowa;

17) przynale˝noÊç do okreÊlonych grup spo∏ecznych;

18) stan zdrowia;

19) stan cywilny;

20) wykszta∏cenie;

21) zawód wykonywany;

22) miejsce pracy;

23) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;

24) informacje o karalnoÊci, o prowadzonych przeciw-
ko niemu post´powaniach karnych i post´powa-
niach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych
w stosunku do niego orzeczeniach w post´powa-
niu sàdowym lub administracyjnym;

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 6, poz. 31 i Nr 43, poz. 271, z 2000 r. Nr 12,
poz. 136 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498.
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25) stosunek do s∏u˝by wojskowej;

26) informacje o podró˝ach i pobytach zagranicznych
w okresie ostatnich 5 lat.

Art. 9. Dane cudzoziemca, na podstawie których
jest mo˝liwe ustalenie, ˝e: 

1) post´powanie o nadanie statusu uchodêcy, udzie-
lenie azylu lub zgody na pobyt tolerowany wobec
cudzoziemca jest w toku lub zakoƒczy∏o si´,

2) cudzoziemcowi nadano lub odmówiono nadania
statusu uchodêcy,

3) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udziele-
nia azylu lub zgody na pobyt tolerowany

— nie mogà byç udost´pniane w∏adzom oraz instytu-
cjom publicznym kraju jego pochodzenia.

Art. 10. W przypadku gdy w post´powaniu prowa-
dzonym na podstawie ustawy bierze udzia∏ cudzozie-
miec, który nie umie lub nie mo˝e pisaç, podpis cudzo-
ziemca na dokumencie zast´puje tuszowy odcisk jego
palca; obok tego odcisku inna osoba wpisuje imi´ i na-
zwisko osoby nieumiejàcej lub niemogàcej pisaç,
umieszczajàc swój podpis, z zaznaczeniem ˝e zosta∏ on
z∏o˝ony na ˝yczenie nieumiejàcego lub niemogàcego
pisaç. 

Art. 11. 1. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców, zwany dalej „Prezesem Urz´du”, zapew-
nia, w razie potrzeby, t∏umaczenie na j´zyk polski doku-
mentów sporzàdzonych w j´zyku obcym do∏àczanych
do wniosków majàcych stanowiç dowody w sprawach
uregulowanych w ustawie.

2. Je˝eli w przes∏uchaniu cudzoziemca, w post´po-
waniu prowadzonym w sprawie uregulowanej w usta-
wie, bierze udzia∏ t∏umacz, w protokole przes∏uchania
cudzoziemca podaje si´ imi´ i nazwisko t∏umacza.

Art. 12. Prezes Urz´du i Rada do Spraw Uchodê-
ców, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, do dnia
31 marca ka˝dego roku, przedstawiajà w∏aÊciwej do
spraw wewn´trznych komisji Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej informacj´ o stosowaniu ustawy w roku po-
przednim, w zakresie realizacji zobowiàzaƒ Rzeczypo-
spolitej Polskiej wynikajàcych z Konwencji Genewskiej
i Protoko∏u Nowojorskiego.

DZIA¸ II

Status uchodêcy

Rozdzia∏ 1

Post´powanie w sprawie o nadanie i pozbawienie
statusu uchodêcy

Art. 13. 1. Status uchodêcy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej nadaje si´ cudzoziemcowi, który spe∏nia warunki
do uznania za uchodêc´ okreÊlone w Konwencji Ge-
newskiej i Protokole Nowojorskim.

2. Status uchodêcy nadaje si´ tak˝e ma∏˝onkowi
i ma∏oletniemu dziecku cudzoziemca, o którym mowa
w ust. 1, je˝eli sà obj´ci wnioskiem o nadanie statusu
uchodêcy, oraz ma∏oletniemu dziecku cudzoziemca,
urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 14. 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ nadania
statusu uchodêcy z powodu oczywistej bezzasadnoÊci
wniosku o nadanie statusu uchodêcy, gdy wniosek ten:

1) nie daje jakichkolwiek podstaw do uznania, ˝e ist-
nieje uzasadniona obawa cudzoziemca przed prze-
Êladowaniem, o którym mowa w art. 1A Konwen-
cji Genewskiej; 

2) ma na celu wprowadzenie w b∏àd organu lub nad-
u˝ycie post´powania o nadanie statusu uchodêcy; 

3) wskazuje na to, ̋ e cudzoziemiec przyby∏ z bezpiecz-
nego kraju pochodzenia lub bezpiecznego kraju
trzeciego, do którego ma prawo powrotu;

4) daje podstawy do uznania, ˝e inne paƒstwo, b´dà-
ce stronà Konwencji Genewskiej, jest odpowie-
dzialne za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu
uchodêcy, na podstawie umowy mi´dzynarodo-
wej, którà Rzeczpospolita Polska jest zwiàzana.

2. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy nie daje ja-
kichkolwiek podstaw do uznania, ̋ e istnieje uzasadnio-
na obawa cudzoziemca przed przeÊladowaniem, o któ-
rym mowa w art. 1A Konwencji Genewskiej, gdy cu-
dzoziemiec, w szczególnoÊci:

1) podaje inne przyczyny ubiegania si´ o nadanie sta-
tusu uchodêcy ni˝ obawa przed przeÊladowaniem
z powodu swojej rasy, religii, narodowoÊci, przyna-
le˝noÊci do okreÊlonej grupy spo∏ecznej lub swoich
przekonaƒ politycznych;

2) nie podaje ˝adnych informacji o okolicznoÊciach
zwiàzanych z jego obawà przed przeÊladowaniem;

3) przedstawia dane w sposób oczywisty niewiary-
godne, nieprawdopodobne lub fakty niespójne
bàdê oczywiÊcie sprzeczne.

3. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy ma na celu
wprowadzenie w b∏àd organu lub nadu˝ycie post´po-
wania o nadanie statusu uchodêcy, gdy cudzoziemiec
bez racjonalnego wyt∏umaczenia, w szczególnoÊci:

1) nie powiadomi∏ o wczeÊniejszym z∏o˝eniu wniosku
o nadanie statusu uchodêcy w innym paƒstwie lub
w innych paƒstwach; 

2) podaje nieprawdziwe informacje o swojej to˝samo-
Êci, przedstawia fa∏szywe dowody, w szczególnoÊci
podrobione albo przerobione dokumenty; 

3) uszkodzi∏ albo zatai∏ dowód istotny w post´powa-
niu lub pozby∏ si´ go;

4) majàc mo˝liwoÊci wczeÊniejszego z∏o˝enia wnio-
sku, wystàpi∏ o nadanie statusu uchodêcy w celu
unikni´cia wydalenia;

5) nie wykonuje obowiàzków, o których mowa w art. 27
ust. 1 pkt 1, 3 i 4.
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Art. 15. 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ nadania
statusu uchodêcy, je˝eli:

1) nie spe∏nia warunków do uznania za uchodêc´,
o których mowa w Konwencji Genewskiej i Proto-
kole Nowojorskim, w tym w szczególnoÊci powo∏u-
je si´ na obaw´ przed przeÊladowaniem, którego
wyst´powanie ogranicza si´ do okreÊlonych cz´Êci
terytorium jego kraju pochodzenia lub innego kra-
ju, w którym na sta∏e przebywa, podczas gdy móg∏
udaç si´ bez przeszkód do innej cz´Êci terytorium
tego kraju oraz korzystaç tam z ochrony przewi-
dzianej w art. 33. ust. 1 Konwencji Genewskiej; 

2) zachodzà okolicznoÊci wy∏àczajàce uznanie za
uchodêc´, o których mowa w Konwencji Genew-
skiej;

3) uzyska∏ status uchodêcy w innym paƒstwie, zapew-
niajàcym mu rzeczywistà ochron´.

2. Cudzoziemcowi, który powo∏uje si´ na obaw´
przed przeÊladowaniem ograniczonym do cz´Êci tery-
torium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie mo˝na tylko
z tej przyczyny odmówiç nadania statusu uchodêcy, je-
˝eli z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e nie by∏oby zasad-
ne wymagaç, aby uda∏ si´ do innej cz´Êci terytorium
kraju, w którym by∏ przeÊladowany.

Art. 16. 1. W decyzji o odmowie nadania statusu
uchodêcy cudzoziemcowi:

1) udziela si´ zgody na pobyt tolerowany, je˝eli zacho-
dzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 97, albo

2) nakazuje si´ opuszczenie terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w terminie okreÊlonym w decyzji, nie
d∏u˝szym ni˝ 30 dni.

2. W przypadku gdy cudzoziemiec z∏o˝y odwo∏anie
od decyzji o odmowie nadania statusu uchodêcy, or-
gan odwo∏awczy okreÊla nowy termin opuszczenia
przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, nie d∏u˝szy ni˝ 14 dni. 

3. Cudzoziemcowi nie nakazuje si´ opuszczenia te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli: 

1) w dniu dor´czenia decyzji o odmowie nadania sta-
tusu uchodêcy przebywa on na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie
si´;

2) przed wydaniem decyzji o odmowie nadania statu-
su uchodêcy cudzoziemcowi wydano decyzj´ o wy-
daleniu, która nie zosta∏a wykonana.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ do ma∏˝onka i ma-
∏oletniego dziecka cudzoziemca, je˝eli sà obj´ci wnio-
skiem o nadanie statusu uchodêcy, oraz ma∏oletniego
dziecka cudzoziemca, urodzonego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

5. Do post´powania w sprawie o nadanie statusu
uchodêcy, w cz´Êci dotyczàcej nakazu opuszczenia te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si´ przepi-
sy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
dotyczàce post´powania w sprawie wydalenia.

Art. 17. 1. Post´powanie o nadanie statusu uchodê-
cy wszczyna si´ na wniosek z∏o˝ony osobiÊcie przez cu-
dzoziemca. 

2. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy obejmuje
tak˝e ma∏oletnie dzieci towarzyszàce cudzoziemcowi
oraz mo˝e objàç ma∏˝onka za jego zgodà wyra˝onà na
piÊmie.

3. Post´powanie o nadanie statusu uchodêcy ma∏o-
letniemu dziecku cudzoziemca, urodzonemu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, wszczyna si´ na wnio-
sek jego przedstawiciela ustawowego.

4. Stronà w post´powaniu o nadanie statusu uchodê-
cy jest cudzoziemiec, który z∏o˝y∏ wniosek o nadanie sta-
tusu uchodêcy.

Art. 18. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy za-
wiera:

1) dane cudzoziemca, towarzyszàcych mu ma∏olet-
nich dzieci oraz ma∏˝onka, je˝eli sà obj´ci wnio-
skiem, w zakresie niezb´dnym do przeprowadze-
nia post´powania o nadanie statusu uchodêcy;

2) okreÊlenie kraju pochodzenia cudzoziemca;

3) okreÊlenie istotnych zdarzeƒ b´dàcych przyczynà
ubiegania si´ o nadanie statusu uchodêcy.

Art. 19. 1. Cudzoziemiec sk∏ada wniosek o nadanie
statusu uchodêcy za poÊrednictwem komendanta od-
dzia∏u Stra˝y Granicznej obejmujàcego terytorialnym
zasi´giem dzia∏ania m.st. Warszaw´ lub komendanta
granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, zwa-
nych dalej „organami przyjmujàcymi wniosek”. 

2. Cudzoziemiec, który nie posiada prawa wjazdu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sk∏ada wnio-
sek o nadanie statusu uchodêcy podczas kontroli gra-
nicznej przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, za poÊrednictwem komendanta granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.

Art. 20. 1. Wszcz´cie post´powania o nadanie sta-
tusu uchodêcy powoduje z mocy prawa:

1) uniewa˝nienie wizy wydanej cudzoziemcowi;

2) wygaÊni´cie decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

3) wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu cu-
dzoziemca — do dnia dor´czenia mu decyzji osta-
tecznej w sprawie o nadanie statusu uchodêcy.

2. Organ przyjmujàcy wniosek odnotowuje unie-
wa˝nienie wizy oraz wygaÊni´cie decyzji, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2, w dokumencie podró˝y cudzo-
ziemca.
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3. W przypadku gdy wobec cudzoziemca prowadzi
si´ jednoczeÊnie post´powanie o nadanie statusu
uchodêcy i post´powanie o wydanie lub przed∏u˝enie
wizy, post´powanie o wydanie lub przed∏u˝enie wizy
umarza si´.

Art. 21. 1. Cudzoziemiec, który podaje si´ za ma∏o-
letniego, w przypadku wàtpliwoÊci co do jego wieku
mo˝e byç poddany badaniom medycznym majàcym
na celu ustalenie wieku cudzoziemca. 

2. Badania medyczne, o których mowa w ust. 1,
mogà byç przeprowadzone tylko za zgodà cudzoziem-
ca lub jego przedstawiciela ustawowego. 

3. Wyniki badaƒ powinny zawieraç informacj´
o wieku cudzoziemca i o dopuszczalnej granicy b∏´du
w ustaleniu tego wieku.

4. Cudzoziemca podajàcego si´ za ma∏oletniego
traktuje si´ jak osob´ pe∏noletnià, je˝eli on lub jego
przedstawiciel ustawowy nie wyrazili zgody na prze-
prowadzenie badaƒ medycznych, o których mowa
w ust. 1.

Art. 22. Organ przyjmujàcy wniosek poucza cudzo-
ziemca, w j´zyku dla niego zrozumia∏ym, o zasadach
i trybie post´powania o nadanie statusu uchodêcy oraz
o przys∏ugujàcych mu prawach, cià˝àcych na nim obo-
wiàzkach i o skutkach prawnych ich niewykonania.

Art. 23. 1. W post´powaniu o nadanie lub pozba-
wienie statusu uchodêcy cudzoziemiec mo˝e swobod-
nie kontaktowaç si´ z przedstawicielem Urz´du Wyso-
kiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodêców oraz z organizacjami, do których zadaƒ sta-
tutowych nale˝à sprawy uchodêców. 

2. Przedstawicielowi Urz´du Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców umo˝-
liwia si´ w ka˝dym czasie kontakt z cudzoziemcem
ubiegajàcym si´ o nadanie statusu uchodêcy. 

3. Przedstawiciel Urz´du Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców, na
swój wniosek i za pisemnà zgodà cudzoziemca, o któ-
rym mowa w ust. 1, ma prawo do uzyskiwania od or-
ganów prowadzàcych post´powanie w sprawie
o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy informa-
cji o przebiegu tego post´powania oraz do przeglàda-
nia akt sprawy i sporzàdzania z nich notatek i odpisów,
z wy∏àczeniem akt, o których mowa w art. 74 § 1 Kodek-
su post´powania administracyjnego. Organ przyjmu-
jàcy wniosek poucza cudzoziemca o prawie do wyra˝e-
nia zgody. 

4. Przedstawicielowi Urz´du Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców nie
przys∏uguje za˝alenie, o którym mowa w art. 74 § 2 Ko-
deksu post´powania administracyjnego, ani skarga do
sàdu administracyjnego. 

5. Opinie, dokumenty i materia∏y przekazane przez
przedstawiciela Urz´du Wysokiego Komisarza Naro-
dów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców organowi

prowadzàcemu post´powanie w sprawie o nadanie
lub pozbawienie statusu uchodêcy do∏àcza si´ do akt
sprawy.

6. W post´powaniu w sprawie o nadanie statusu
uchodêcy ma∏oletniemu przebywajàcemu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela
ustawowego przedstawiciel Urz´du Wysokiego Komi-
sarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców
mo˝e wykonywaç uprawnienia, o których mowa
w ust. 3, bez koniecznoÊci uzyskania pisemnej zgody
cudzoziemca.

7. Informacje i dane osobowe, uzyskiwane od cu-
dzoziemca i organów prowadzàcych post´powanie
w sprawie o nadanie lub pozbawienie statusu uchodê-
cy, mogà byç wykorzystywane wy∏àcznie do celów,
o których mowa w art. 35 Konwencji Genewskiej. 

8. Organy Rzeczypospolitej Polskiej podejmujà
wszelkie dzia∏ania w celu u∏atwienia Wysokiemu Komi-
sarzowi Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodê-
ców wype∏nienia jego zadaƒ zgodnie z art. 35 Konwen-
cji Genewskiej.

Art. 24. 1. Organ przyjmujàcy wniosek o nadanie
statusu uchodêcy:

1) sprawdza, czy wniosek zosta∏ prawid∏owo wype∏-
niony, w szczególnoÊci, czy cudzoziemiec poda∏
imi´ i nazwisko oraz okreÊli∏ kraj pochodzenia;

2) ustala to˝samoÊç cudzoziemca; 

3) fotografuje cudzoziemca i pobiera jego odciski linii
papilarnych; 

4) uzyskuje informacje dotyczàce:

a) kraju pochodzenia cudzoziemca, 

b) danych ma∏˝onka i ma∏oletnich dzieci cudzo-
ziemca, przebywajàcych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, 

c) wiz lub zezwoleƒ na pobyt wydanych cudzo-
ziemcowi przez organy innych paƒstw,

d) trasy przejazdu do granicy i miejsca przekrocze-
nia granicy,

e) faktu ubiegania si´ o nadanie statusu uchodêcy
w innym paƒstwie.

2. Organ przyjmujàcy wniosek mo˝e przeszukaç cu-
dzoziemca i jego baga˝ w celu wykluczenia mo˝liwoÊci
pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia lub w celu
ustalenia jego to˝samoÊci.

3. Cudzoziemiec jest obowiàzany poddaç si´ czyn-
noÊciom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i ust. 2, oraz
udzieliç informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4. 

4. Odciski linii papilarnych pobiera si´ za pomocà
kart daktyloskopijnych lub urzàdzenia do elektronicz-
nego pobierania odcisków, od cudzoziemca, który
ukoƒczy∏ 14 lat. 
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Art. 25. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy pozo-
stawia si´ bez rozpoznania, w przypadku gdy: 

1) nie zawiera imienia i nazwiska cudzoziemca lub
okreÊlenia kraju pochodzenia, a braków tych nie
mo˝na usunàç w wyniku czynnoÊci, o których mo-
wa w art. 24 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2;

2) cudzoziemiec odmówi poddania si´ pobraniu odci-
sków linii papilarnych lub fotografowaniu.

Art. 26. 1. Organ przyjmujàcy wniosek przed prze-
kazaniem go Prezesowi Urz´du:

1) ustala, czy:

a) w chwili z∏o˝enia wniosku cudzoziemiec mia∏
prawo wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub czy przebywa∏ na nim legalnie; 

b) zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 1
ust. F Konwencji Genewskiej;

2) zapewnia przeprowadzenie badaƒ lekarskich i nie-
zb´dnych zabiegów sanitarnych cia∏a i odzie˝y cu-
dzoziemca.

2. Przekazanie Prezesowi Urz´du wniosku o nada-
nie statusu uchodêcy nast´puje niezw∏ocznie, nie póê-
niej jednak ni˝ w ciàgu 48 godzin od chwili z∏o˝enia
wniosku przez cudzoziemca. 

3. Organ przyjmujàcy wniosek zawiadamia paƒ-
stwowego inspektora sanitarnego, w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce z∏o˝enia wniosku o nadanie statu-
su uchodêcy, o odmowie poddania si´ przez cudzo-
ziemca czynnoÊciom, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 27. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie
statusu uchodêcy jest obowiàzany:

1) stawiç si´ na wezwanie Prezesa Urz´du w celu z∏o-
˝enia zeznaƒ i wyjaÊnieƒ; 

2) udost´pniç wszystkie posiadane dowody na po-
twierdzenie okolicznoÊci uzasadniajàcych nadanie
statusu uchodêcy; 

3) zawiadomiç o ka˝dej zmianie miejsca pobytu;

4) przebywaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
do dnia dor´czenia mu decyzji ostatecznej w spra-
wie o nadanie statusu uchodêcy.

2. Prezes Urz´du przes∏uchuje cudzoziemca i na je-
go ˝àdanie przekazuje mu kopi´ protoko∏u przes∏ucha-
nia. 

Art. 28. 1. Prezes Urz´du przed wydaniem decyzji o:

1) nadaniu statusu uchodêcy,

2) odmowie nadania statusu uchodêcy, je˝eli udziela
cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany

— zwraca si´ do Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, a w razie potrzeby tak˝e do innych orga-
nów, o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziem-

ca zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w art. 1 ust. F Kon-
wencji Genewskiej lub czy pobyt cudzoziemca na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagro˝e-
nie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa. 

2. W pozosta∏ych przypadkach Prezes Urz´du mo˝e
zwróciç si´ do Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub innych organów o przekazanie infor-
macji, o których mowa w ust. 1.

3. Szef Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego i in-
ne organy przekazujà informacje, o których mowa
w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku
o ich przekazanie.

4. Je˝eli organy, o których mowa w ust. 3, nie prze-
ka˝à informacji w terminie 30 dni, uznaje si´, ˝e wy-
móg uzyskania informacji zosta∏ spe∏niony.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 3, mo˝e byç przed∏u˝ony
do 3 miesi´cy, o czym organ obowiàzany do przekaza-
nia informacji zawiadamia Prezesa Urz´du.

Art. 29. 1. Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie
nadania statusu uchodêcy powinno nastàpiç w termi-
nie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku, z zastrze˝e-
niem ust. 2. 

2. Wydanie decyzji o odmowie nadania statusu
uchodêcy z powodu oczywistej bezzasadnoÊci wniosku
powinno nastàpiç w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku.

Art. 30. 1. Decyzje w sprawach o nadanie i pozba-
wienie statusu uchodêcy wydaje Prezes Urz´du.

2. Od decyzji Prezesa Urz´du w sprawach o nada-
nie i pozbawienie statusu uchodêcy przys∏uguje odwo-
∏anie do Rady do Spraw Uchodêców. 

3. Od decyzji o odmowie nadania statusu uchodêcy
z powodu oczywistej bezzasadnoÊci wniosku cudzo-
ziemcowi przys∏uguje odwo∏anie w terminie 3 dni od
dnia dor´czenia decyzji.

Art. 31. 1. Cudzoziemiec, który sk∏ada wniosek
o nadanie statusu uchodêcy, jest obowiàzany przeka-
zaç do depozytu Prezesowi Urz´du swój dokument po-
dró˝y oraz dokumenty podró˝y ma∏oletnich dzieci,
a tak˝e ma∏˝onka, je˝eli wniosek ich obejmuje, za po-
Êrednictwem organu przyjmujàcego wniosek.

2. Je˝eli wniosek o nadanie statusu uchodêcy sk∏a-
da cudzoziemiec, który przebywa na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osie-
dlenie si´, obowiàzek przekazania dokumentu podró˝y
do depozytu powstaje z chwilà, gdy zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenie na osie-
dlenie si´ utraci wa˝noÊç lub zostanie cofni´te. 

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, doku-
ment podró˝y przekazuje si´ do depozytu Prezesowi
Urz´du.
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4. Prezes Urz´du przechowuje dokumenty podró˝y
w depozycie do czasu wydania decyzji ostatecznej
w sprawie o nadanie statusu uchodêcy, a nast´pnie
zwraca je cudzoziemcowi, z zastrze˝eniem ust. 5.

5. Cudzoziemcowi zwraca si´ dokument podró˝y: 

1) w granicznej placówce kontrolnej Stra˝y Granicznej
podczas przekraczania granicy, je˝eli udzielono mu
pomocy w dobrowolnym wyjeêdzie na podstawie
art. 68;

2) w granicznej placówce kontrolnej Stra˝y Granicz-
nej, w której nast´puje wydalenie cudzoziemca
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo na gra-
nicy paƒstwa, do którego zostanie wydalony, lub
w porcie lotniczym albo morskim tego paƒstwa, je-
˝eli wobec cudzoziemca przyst´puje si´ do wyko-
nania decyzji o wydaleniu. 

Art. 32. 1. Cudzoziemcowi, który z∏o˝y∏ wniosek
o nadanie statusu uchodêcy, wydaje si´ tymczasowe
zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca, zwane dalej
„zaÊwiadczeniem to˝samoÊci”, na okres wa˝noÊci
30 dni.

2. ZaÊwiadczenie to˝samoÊci, w okresie swojej wa˝-
noÊci, potwierdza to˝samoÊç cudzoziemca i uprawnia
go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kolejne zaÊwiadczenia to˝samoÊci mogà byç wy-
dawane cudzoziemcowi po up∏ywie okresu wa˝noÊci
pierwszego zaÊwiadczenia to˝samoÊci, na okresy wa˝-
noÊci nie d∏u˝sze ni˝ 6 miesi´cy, do czasu zakoƒczenia
post´powania o nadanie statusu uchodêcy.

Art. 33. 1. W zaÊwiadczeniu to˝samoÊci zamieszcza
si´ nazw´ organu wydajàcego, dat´ wydania i termin
wa˝noÊci oraz nast´pujàce dane cudzoziemca: 

1) imi´ (imiona) i nazwisko oraz imiona rodziców; 

2) dat´ urodzenia lub wiek; 

3) miejsce i kraj urodzenia;

4) obywatelstwo;

5) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia towarzyszà-
cych cudzoziemcowi ma∏oletnich dzieci. 

2. ZaÊwiadczenie to˝samoÊci zawiera równie˝ foto-
grafi´ i podpis jego posiadacza.

3. ZaÊwiadczenie to˝samoÊci mo˝e zawieraç zako-
dowany zapis danych, o których mowa w ust. 1.

Art. 34. Cudzoziemiec jest obowiàzany wymieniç
posiadane zaÊwiadczenie to˝samoÊci w przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

2) zmiany wyglàdu utrudniajàcej ustalenie to˝samo-
Êci cudzoziemca;

3) utraty lub uszkodzenia zaÊwiadczenia to˝samoÊci
w stopniu utrudniajàcym pos∏ugiwanie si´ nim. 

Art. 35. 1. Pierwsze zaÊwiadczenie to˝samoÊci wy-
daje organ przyjmujàcy wniosek.

2. Kolejne zaÊwiadczenia to˝samoÊci wydaje i wy-
mienia Prezes Urz´du na wniosek cudzoziemca. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane
cudzoziemca oraz towarzyszàcych mu ma∏oletnich
dzieci, w zakresie niezb´dnym do wydania lub wymia-
ny zaÊwiadczenia to˝samoÊci oraz okreÊlenie kraju po-
chodzenia cudzoziemca. 

4. Cudzoziemiec do∏àcza do wniosku fotografie
osób obj´tych wnioskiem.

Art. 36. 1. Cudzoziemiec, który utraci∏ zaÊwiadcze-
nie to˝samoÊci, jest obowiàzany zawiadomiç o tym
Prezesa Urz´du w terminie 3 dni od dnia jego utraty. 

2. W przypadku znalezienia utraconego zaÊwiad-
czenia to˝samoÊci cudzoziemiec jest obowiàzany,
w terminie 3 dni od dnia jego znalezienia, zawiadomiç
o tym Prezesa Urz´du i zwróciç niezw∏ocznie znalezio-
ne zaÊwiadczenie to˝samoÊci, w przypadku gdy
w miejsce utraconego wydano nowe.

Art. 37. Cudzoziemiec jest obowiàzany zwróciç za-
Êwiadczenie to˝samoÊci:

1) komendantowi granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej przy przekraczaniu granicy; 

2) Prezesowi Urz´du przy odbiorze:

a) dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwen-
cji Genewskiej,

b) karty pobytu, wydanej w zwiàzku z udzieleniem
zgody na pobyt tolerowany.

Art. 38. 1. Cudzoziemca, któremu nadano status
uchodêcy, mo˝na pozbawiç tego statusu, je˝eli zacho-
dzi którakolwiek z okolicznoÊci, o których mowa
w art. 1 ust. C Konwencji Genewskiej.

2. W decyzji o pozbawieniu statusu uchodêcy okre-
Êla si´ termin, z którym nast´puje utrata tego statusu. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, wyznacza si´
przy uwzgl´dnieniu koniecznoÊci za∏atwienia przez cu-
dzoziemca niezb´dnych spraw osobistych, rodzinnych
i majàtkowych, zwiàzanych z opuszczeniem terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 39. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:

1) formularza wniosku o nadanie statusu uchodêcy,
uwzgl´dniajàc dane dotyczàce cudzoziemca, jego
ma∏˝onka oraz towarzyszàcych cudzoziemcowi
ma∏oletnich dzieci, o których mowa w art. 8, w za-
kresie niezb´dnym do przeprowadzenia post´po-
wania w sprawie o nadanie statusu uchodêcy oraz
informacj´, o której mowa w art. 18 pkt 3;

2) tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzo-
ziemca wydawanego przez organ przyjmujàcy
wniosek oraz tymczasowego zaÊwiadczenia to˝sa-
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moÊci cudzoziemca wydawanego przez Prezesa
Urz´du, uwzgl´dniajàc dane, które powinny byç
w nim zawarte, okreÊlone w art. 33 ust. 1 i 2;

3) formularza wniosku o wydanie lub wymian´ tym-
czasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziem-
ca, uwzgl´dniajàc dane dotyczàce cudzoziemca
oraz towarzyszàcych cudzoziemcowi ma∏oletnich
dzieci, o których mowa w art. 8, w zakresie niezb´d-
nym do wydania lub wymiany tymczasowego za-
Êwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, a tak˝e licz-
b´ fotografii i wymogi dotyczàce fotografii do∏à-
czanych do wniosku.

2. W przypadku zmiany wzorów tymczasowego za-
Êwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, w rozporzàdze-
niu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na okreÊliç termin
wa˝noÊci dotychczasowych zaÊwiadczeƒ to˝samoÊci
cudzoziemca wydanych na blankietach dotychczaso-
wego wzoru oraz termin, do którego mogà byç stoso-
wane blankiety dotychczasowego wzoru.

Rozdzia∏ 2

Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go
w strze˝onym oÊrodku lub zastosowanie aresztu
w celu wydalenia w post´powaniu o nadanie statusu

uchodêcy

Art. 40. Cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie
statusu uchodêcy nie zatrzymuje si´, chyba ˝e:

1) sk∏ada wniosek o nadanie statusu uchodêcy:

a) podczas kontroli granicznej, nie majàc prawa
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

b) podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej; 

2) przed z∏o˝eniem wniosku o nadanie statusu
uchodêcy:

a) niezgodnie z przepisami przekroczy∏ lub usi∏o-
wa∏ przekroczyç granic´, 

b) otrzyma∏ decyzj´ o zobowiàzaniu do opuszcze-
nia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub de-
cyzj´ o wydaleniu;

3) po z∏o˝eniu wniosku o nadanie statusu uchodêcy
wydano mu decyzj´ o wydaleniu.

Art. 41. Cudzoziemca, o którym mowa w art. 40,
umieszcza si´, z zastrze˝eniem art. 47 ust. 5 i art. 54
ust. 3, w strze˝onym oÊrodku lub w areszcie w celu
wydalenia, z tym ˝e areszt w celu wydalenia stosuje
si´, gdy z okolicznoÊci ustalonych przez organ Stra˝y
Granicznej wynika, ˝e jest to niezb´dne ze wzgl´du na
obronnoÊç lub bezpieczeƒstwo paƒstwa albo bezpie-
czeƒstwo i porzàdek publiczny.

Art. 42. 1. Sàd wydaje postanowienie o umieszcze-
niu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku lub w areszcie
w celu wydalenia, na okres 30 dni.

2. W przypadku gdy wniosek o nadanie statusu
uchodêcy sk∏ada cudzoziemiec, który przebywa w strze-

˝onym oÊrodku lub w areszcie w celu wydalenia wsku-
tek wykonania postanowienia sàdu, wydanego na pod-
stawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach, sàd przed∏u˝a okres pobytu cudzoziemca o 90 dni,
przy czym pierwszym dniem przed∏u˝onego okresu po-
bytu jest dzieƒ z∏o˝enia wniosku o nadanie statusu
uchodêcy.

3. Je˝eli decyzja o odmowie nadania statusu
uchodêcy zostanie dor´czona cudzoziemcowi przed
up∏ywem okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, okres po-
bytu w oÊrodku strze˝onym lub areszcie w celu wyda-
lenia mo˝e byç przed∏u˝ony na czas okreÊlony, nie-
zb´dny do wydania ostatecznej decyzji o odmowie
nadania statusu uchodêcy i do wykonania decyzji o wy-
daleniu. Okres pobytu w strze˝onym oÊrodku i w aresz-
cie w celu wydalenia nie mo˝e przekroczyç roku.

4. Postanowienie w sprawie przed∏u˝enia okresu
pobytu w oÊrodku strze˝onym lub areszcie w celu wy-
dalenia wydaje, na wniosek Prezesa Urz´du, organu
Stra˝y Granicznej lub Policji, sàd rejonowy, w którego
okr´gu znajduje si´ siedziba organu sk∏adajàcego
wniosek. 

Art. 43. 1. Cudzoziemca umieszczonego w strze˝o-
nym oÊrodku lub wobec którego zastosowano areszt
w celu wydalenia, informuje si´, w j´zyku dla niego
zrozumia∏ym, o organizacjach, do których zadaƒ statu-
towych nale˝à sprawy uchodêców i zapewnia si´ kon-
takt korespondencyjny lub telefoniczny z tymi organi-
zacjami. 

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, mo˝e,
w szczególnoÊci w celu udzielenia mu pomocy praw-
nej, kontaktowaç si´ osobiÊcie na terenie strze˝onego
oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia z przedstawicie-
lem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych
do Spraw Uchodêców lub organizacji, do której zadaƒ
statutowych nale˝à sprawy uchodêców.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w przypadku, gdy
wynika to z koniecznoÊci zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa i porzàdku publicznego lub przestrzegania po-
stanowieƒ regulaminu organizacyjno-porzàdkowego
pobytu w strze˝onym oÊrodku lub areszcie w celu wy-
dalenia.

4. Rozstrzygni´cie w przedmiocie zastosowania
ust. 3 jest ostateczne. Kierownik strze˝onego oÊrodka
lub funkcjonariusz odpowiadajàcy za funkcjonowanie
aresztu w celu wydalenia informujà o tym Prezesa
Urz´du oraz przedstawiciela Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodêców. 

Art. 44. 1. Zwolnienie cudzoziemca ze strze˝onego
oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia nast´puje
w przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 1 usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub na
podstawie decyzji Prezesa Urz´du wydanej z urz´du
lub na wniosek cudzoziemca, gdy z zebranego w spra-
wie materia∏u dowodowego wynika, ̋ e jest prawdopo-
dobne, ˝e cudzoziemiec spe∏nia warunki uznania za
uchodêc´ okreÊlone w Konwencji Genewskiej i Proto-
kole Nowojorskim.
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2. Prezes Urz´du nie wydaje decyzji, o której mowa
w ust. 1, gdy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego lub gdy zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 1 ust. F Konwencji Genewskiej. 

3. Na decyzj´ Prezesa Urz´du o odmowie uwzgl´d-
nienia wniosku o zwolnienie ze strze˝onego oÊrodka
lub aresztu w celu wydalenia cudzoziemcowi przys∏u-
guje odwo∏anie w terminie 3 dni od dnia dor´czenia
decyzji. Odwo∏anie wnosi si´ do sàdu rejonowego w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na siedzib´ Prezesa Urz´du, za po-
Êrednictwem kierownika strze˝onego oÊrodka lub
funkcjonariusza odpowiadajàcego za funkcjonowanie
aresztu w celu wydalenia.

4. Kierownik strze˝onego oÊrodka lub funkcjona-
riusz odpowiadajàcy za funkcjonowanie aresztu w celu
wydalenia przekazuje odwo∏anie w terminie 2 dni sà-
dowi, który rozpoznaje je niezw∏ocznie.

5. Do post´powania w sprawie odwo∏ania od decy-
zji, o której mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania karnego o post´po-
waniu w sprawie za˝alenia na postanowienie w przed-
miocie Êrodka zapobiegawczego, przy czym funkcj´
oskar˝yciela publicznego wykonuje Prezes Urz´du.

Art. 45. Cudzoziemcowi:

1) zwolnionemu ze strze˝onego oÊrodka lub aresztu
w celu wydalenia na podstawie decyzji, o której
mowa w art. 44 ust. 1,

2) nieumieszczonemu w strze˝onym oÊrodku lub wo-
bec którego nie zastosowano aresztu w celu wyda-
lenia z przyczyn okreÊlonych w art. 103 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i spe∏-
niajàcemu co najmniej jeden z warunków, o któ-
rych mowa w art. 40

— Prezes Urz´du mo˝e, w drodze decyzji, nakazaç
przebywanie w okreÊlonym miejscu pobytu lub miej-
scowoÊci, której cudzoziemiec nie mo˝e opuszczaç
bez jego zgody do dnia wydania decyzji ostatecznej
w post´powaniu w sprawie o nadanie statusu
uchodêcy oraz zobowiàzaç cudzoziemca do zg∏asza-
nia si´ w okreÊlonych odst´pach czasu do organu
wskazanego w decyzji.

Art. 46. 1. W przypadku gdy w stosunku do cudzo-
ziemca, w sprawie którego prowadzi si´ post´powanie
o nadanie statusu uchodêcy, zachodzà okolicznoÊci
uzasadniajàce wydanie decyzji o wydaleniu, decyzj´ t´
wydaje Prezes Urz´du, z urz´du lub na wniosek Mini-
stra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego
Policji, komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej, ko-
mendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Gra-
nicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji. 

2. Wykonanie decyzji o wydaleniu wstrzymuje si´
do dnia dor´czenia cudzoziemcowi decyzji ostatecznej
w sprawie o nadanie statusu uchodêcy.

Rozdzia∏ 3

Post´powanie z udzia∏em ma∏oletniego przebywajà-
cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez

przedstawiciela ustawowego

Art. 47. 1. Organ przyjmujàcy wniosek o nadanie
statusu uchodêcy z∏o˝ony przez ma∏oletniego, który
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
przedstawiciela ustawowego, zwanego dalej ,,ma∏olet-
nim bez opieki”, wyst´puje niezw∏ocznie do sàdu w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na miejsce pobytu ma∏oletniego,
z wnioskiem o:

1) ustanowienie kuratora do reprezentowania ma∏o-
letniego w post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy;

2) umieszczenie ma∏oletniego w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej lub oÊrodku dla cudzoziemców
ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy, zwa-
nym dalej „oÊrodkiem”.

2. Prezes Urz´du wyst´puje z wnioskiem, o którym
mowa w ust. 1, je˝eli w toku post´powania przed Pre-
zesem Urz´du lub przed Radà do Spraw Uchodêców
wyjdzie na jaw okolicznoÊç, ˝e w post´powaniu
o nadanie statusu uchodêcy bierze udzia∏ ma∏oletni bez
opieki.

3. Ma∏oletniego bez opieki umieszcza si´, do czasu
wydania przez sàd orzeczenia w sprawie, o której mo-
wa w ust. 1 pkt 2:

1) w placówce opiekuƒczo-wychowawczej, jeÊli nie
ukoƒczy∏ 13 lat;

2) w oÊrodku, po ukoƒczeniu przez niego 13 lat.

4. Koszty zwiàzane z umieszczeniem i pobytem ma-
∏oletniego bez opieki w placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej sà finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci,
której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych, ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji
Prezesa Urz´du.

5. Ma∏oletniego bez opieki nie umieszcza si´
w strze˝onym oÊrodku i nie stosuje si´ wobec niego
aresztu w celu wydalenia.

Art. 48. 1. W post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy ma∏oletniemu bez opieki niezw∏ocznie wy-
znacza si´ opiekuna faktycznego.

2. Opiekun faktyczny wykonuje piecz´ nad osobà
i majàtkiem ma∏oletniego bez opieki, w szczególnoÊci: 

1) czuwa nad zapewnieniem odpowiednich warun-
ków mieszkaniowych, dost´pu do nauki i opieki
medycznej;

2) wspó∏dzia∏a w organizowaniu czasu wolnego,
w tym zaj´ç kulturalnych, rekreacyjnych i sporto-
wych;

3) udziela pomocy w kontaktowaniu si´ z krajowymi
i mi´dzynarodowymi organizacjami, do których za-
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daƒ statutowych nale˝à sprawy ma∏oletnich lub
uchodêców, w celu odnalezienia cz∏onków rodziny
ma∏oletniego.

3. Opiekun faktyczny wykonuje zadania, o których
mowa ust. 2, kierujàc si´ dobrem ma∏oletniego bez
opieki oraz bioràc pod uwag´ jego opinie, a tak˝e
wzgl´dy etniczne, religijne i j´zykowe.

4. Opiekuna faktycznego wyznacza Prezes Urz´du,
na okres trwajàcy do czasu zakoƒczenia post´powania
o nadanie statusu uchodêcy, spoÊród pracowników
Urz´du.

5. Opiekun faktyczny powinien posiadaç kwalifika-
cje pracownika socjalnego, okreÊlone w ustawie z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U.
z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z póên. zm.2)).

Art. 49. 1. W post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy odebranie zeznaƒ i wyjaÊnieƒ od ma∏oletnie-
go bez opieki nast´puje:

1) w sposób uwzgl´dniajàcy jego wiek, stopieƒ doj-
rza∏oÊci i rozwój umys∏owy, a tak˝e fakt, ̋ e ma∏olet-
ni mo˝e mieç ograniczonà wiedz´ o faktycznej sy-
tuacji panujàcej w kraju jego pochodzenia;

2) po uprzednim poinformowaniu go o okoliczno-
Êciach faktycznych i prawnych, które mogà mieç
wp∏yw na wynik post´powania o nadanie statusu
uchodêcy; 

3) po uprzednim pouczeniu go o mo˝liwoÊci zg∏osze-
nia ̋ àdania, aby odebranie od niego zeznaƒ i wyja-
Ênieƒ odby∏o si´ w obecnoÊci wskazanej przez nie-
go osoby;

4) w j´zyku dla niego zrozumia∏ym, a w miar´ potrze-
by z udzia∏em t∏umacza;

5) w obecnoÊci:

a) kuratora, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1,

b) opiekuna faktycznego,

c) wskazanej przez ma∏oletniego osoby doros∏ej,
je˝eli nie utrudni to post´powania,

d) psychologa lub pedagoga, który sporzàdza opi-
ni´ o stanie psychofizycznym ma∏oletniego. 

2. Przebieg czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
mo˝e byç utrwalony za pomocà urzàdzenia rejestrujà-
cego obraz lub dêwi´k, je˝eli wzgl´dy techniczne nie
stojà temu na przeszkodzie.

Art. 50. CzynnoÊci w post´powaniu o nadanie sta-
tusu uchodêcy z udzia∏em ma∏oletniego bez opieki mo-

˝e dokonywaç osoba, która spe∏nia co najmniej jeden
z nast´pujàcych warunków:

1) ukoƒczy∏a studia wy˝sze magisterskie na kierunku
prawo i posiada 2-letni sta˝ pracy w instytucjach,
których zakres dzia∏ania obejmuje opiek´ nad
dzieckiem;

2) ukoƒczy∏a studia wy˝sze magisterskie lub wy˝sze
zawodowe i posiada 2-letni sta˝ pracy w admini-
stracji publicznej oraz odby∏a przeszkolenie w za-
kresie prowadzenia post´powaƒ o nadanie statusu
uchodêcy z udzia∏em ma∏oletnich;

3) ukoƒczy∏a studia wy˝sze magisterskie na kierun-
kach: pedagogika, psychologia lub socjologia oraz
posiada 2-letni sta˝ pracy w administracji publicz-
nej.

Art. 51. Przepisów art. 56 ust. 4 i art. 64—66 nie sto-
suje si´ do udzielania pomocy ma∏oletniemu bez opie-
ki, ubiegajàcemu si´ o nadanie statusu uchodêcy.

Art. 52. Ma∏oletniego bez opieki, któremu odmó-
wiono nadania statusu uchodêcy, pozostawia si´
w oÊrodku lub umieszcza si´ w miejscu wyznaczonym
mu do przebywania przez sàd opiekuƒczy, w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu ma∏oletniego, do czasu
przekazania go organom lub organizacjom kraju po-
chodzenia, do których zadaƒ statutowych nale˝à spra-
wy ma∏oletnich.

Art. 53. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki zakwaterowania ma∏oletnich
bez opieki w oÊrodku i standard opieki obowiàzujàcy
w oÊrodku, majàc na uwadze koniecznoÊç zaspokoje-
nia potrzeb ma∏oletniego, w sposób odpowiedni do je-
go wieku i stanu psychofizycznego i rekompensujàcy
brak kontaktów z rodzinà naturalnà. Rozporzàdzenie
powinno okreÊlaç w szczególnoÊci warunki usytuowa-
nia oÊrodka, wyposa˝enia pomieszczeƒ, sposób
umieszczania ma∏oletnich w oÊrodku i sprawowania
nad nimi opieki.

Rozdzia∏ 4

Post´powanie z udzia∏em cudzoziemców, których stan
psychofizyczny stwarza domniemanie, ˝e byli poddani

przemocy, albo b´dàcych niepe∏nosprawnymi

Art. 54. 1. W post´powaniu o nadanie statusu
uchodêcy cudzoziemcowi, którego stan psychofizyczny
stwarza domniemanie, ˝e by∏ poddany przemocy albo
jest niepe∏nosprawny, wykonywanie czynnoÊci nast´-
puje:

1) w warunkach zapewniajàcych swobod´ wypowie-
dzi, w sposób szczególnie taktowny, dostosowany
do stanu psychofizycznego cudzoziemca; 

2) w miejscu jego pobytu;

3) w terminie dostosowanym do jego stanu psychicz-
nego i fizycznego, wyznaczonym przy uwzgl´dnie-

———————
2) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1998 r. 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, 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 oraz z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389
i Nr 122, poz. 1143.



Dziennik Ustaw Nr 128 — 8577 — Poz. 1176

niu terminów korzystania przez cudzoziemca ze
Êwiadczeƒ zdrowotnych;

4) z udzia∏em psychologa oraz, w miar´ potrzeby,
z udzia∏em t∏umacza p∏ci wskazanej przez cudzo-
ziemca lub lekarza.

2. Je˝eli stan fizyczny lub psychiczny cudzoziemca
umieszczonego w oÊrodku tego wymaga, zapewnia
mu si´ przewóz w celu:

1) z∏o˝enia zeznaƒ i oÊwiadczeƒ w post´powaniu
o nadanie statusu uchodêcy;

2) skorzystania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych.

3. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, nie
umieszcza si´ w strze˝onym oÊrodku i nie stosuje si´
wobec niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 55. CzynnoÊci w post´powaniu o nadanie sta-
tusu uchodêcy oraz zwiàzane z udzielaniem pomocy
w oÊrodku, z udzia∏em cudzoziemca, o którym mowa
w art. 54 ust. 1, mo˝e dokonywaç osoba p∏ci wskazanej
przez cudzoziemca, która odby∏a szkolenie przygoto-
wujàce do pracy z osobami poszkodowanymi na sku-
tek przest´pstwa lub poddanymi przemocy i z osobami
niepe∏nosprawnymi.

Rozdzia∏ 5

Pomoc dla cudzoziemców ubiegajàcych si´ o nadanie
statusu uchodêcy

Art. 56. 1. Cudzoziemcowi, w sprawie którego zo-
sta∏o wszcz´te post´powanie o nadanie statusu
uchodêcy, przyznaje si´, na jego wniosek, pomoc na
okres post´powania i na okres 14 dni od dnia dor´cze-
nia decyzji ostatecznej w tej sprawie, z zastrze˝eniem
ust. 2 i art. 60.

2. Cudzoziemcowi, któremu dor´czono decyzj´
o nadaniu statusu uchodêcy, mo˝na, na jego wniosek,
przed∏u˝yç udzielanie pomocy na okres do 3 miesi´cy
od dnia dor´czenia decyzji o nadaniu statusu uchodêcy.

3. Pomoc przyznaje si´ cudzoziemcowi, który wyka-
˝e, ˝e nie posiada Êrodków finansowych wystarczajà-
cych na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej i nie posiada innych mo˝liwoÊci
zapewnienia sobie mieszkania i utrzymania.

4. Pomocy: 

1) nie przyznaje si´ cudzoziemcowi, który:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony lub na osiedlenie si´,

b) zosta∏ umieszczony w strze˝onym oÊrodku lub
wobec którego zastosowano areszt w celu wy-
dalenia, zosta∏ tymczasowo aresztowany lub od-
bywa kar´ pozbawienia wolnoÊci;

2) mo˝na nie przyznaç cudzoziemcowi, je˝eli treÊç je-
go wniosku o nadanie statusu uchodêcy wskazuje,
˝e wniosek ten mo˝e byç uznany za dajàcy podsta-

w´ do wydania decyzji o odmowie nadania statusu
uchodêcy z powodów, o których mowa w art. 14
ust. 1 pkt 1 lub 2.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e obejmo-
waç ma∏˝onka cudzoziemca i jego ma∏oletnie dzieci. 

6. Decyzje w sprawach przyznania pomocy wydaje
Prezes Urz´du.

Art. 57. 1. Pomoc, o której mowa w art. 56 ust. 1 i 2,
obejmuje:

1) umieszczenie cudzoziemca w oÊrodku lub

2) przyznanie cudzoziemcowi Êwiadczenia pieni´˝ne-
go na pokrycie we w∏asnym zakresie kosztów po-
bytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nego dalej „Êwiadczeniem pieni´˝nym”, oraz

3) udzielenie opieki medycznej.

2. Pomoc, o której mowa w art. 56 ust. 1, mo˝e rów-
nie˝ obejmowaç udzielenie pomocy w dobrowolnym
wyjeêdzie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 58. 1. Cudzoziemca, o którym mowa w art. 56
ust. 1, 2 i 5, mo˝na umieÊciç w oÊrodku, tylko je˝eli
podda si´ badaniom lekarskim oraz, gdy jest to nie-
zb´dne — zabiegom sanitarnym cia∏a i odzie˝y. 

2. Prezes Urz´du zawiadamia paƒstwowego in-
spektora sanitarnego, w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce po∏o˝enia oÊrodka, o odmowie poddania si´ przez
cudzoziemca czynnoÊciom, o których mowa w ust. 1. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do cudzoziemca,
który poddany by∏ badaniom lekarskim i zabiegom sa-
nitarnym cia∏a i odzie˝y na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2. 

Art. 59. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, zakres,
szczegó∏owe warunki i sposób wykonywania badaƒ le-
karskich i zabiegów sanitarnych cia∏a i odzie˝y cudzo-
ziemca, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 58
ust. 1, kierujàc si´ w szczególnoÊci potrzebà zapobie-
gania rozprzestrzenianiu si´ chorób zakaênych.

Art. 60. W przypadku gdy wobec ma∏˝onków prze-
bywajàcych wraz z ma∏oletnimi dzieçmi w oÊrodku
prowadzi si´ odr´bne post´powania o nadanie statusu
uchodêcy, pobyt ˝adnego z ma∏˝onków w oÊrodku nie
mo˝e zakoƒczyç si´ wczeÊniej, ni˝ po up∏ywie 14 dni od
dnia wydania decyzji ostatecznej w tym post´powaniu,
które zakoƒczono póêniej. Przepisy art. 65 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 stosuje si´.

Art. 61. 1. Cudzoziemcowi umieszczonemu w oÊrod-
ku zapewnia si´:

1) wy˝ywienie;

2) bilety na przejazd:

a) w celu wzi´cia udzia∏u w post´powaniu o nada-
nie statusu uchodêcy,
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b) w celu stawienia si´ na badania lekarskie lub
szczepienia ochronne,

c) w innych szczególnie uzasadnionych przypad-
kach;

3) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystajàcych z na-
uki i opieki w publicznych placówkach, szko∏ach
podstawowych lub gimnazjach oraz pokrycie kosz-
tów wynikajàcych z op∏at za nauk´ w tych placów-
kach, szko∏ach lub gimnazjach;

4) sta∏à pomoc pieni´˝nà na: 

a) zakup Êrodków higieny osobistej, 

b) pokrycie drobnych wydatków osobistych cudzo-
ziemca.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
zapewniç:

1) ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie,
w przypadku gdy:

a) stan zdrowia cudzoziemca wymaga zastosowa-
nia, przez czas okreÊlony w orzeczeniu lekar-
skim, ˝ywienia dietetycznego, którego oÊrodek
nie mo˝e zapewniç,

b) przebywa w oÊrodku wraz z dzieçmi poni˝ej 2 ro-
ku ˝ycia;

2) jednorazowà pomoc pieni´˝nà na zakup odzie˝y
i obuwia;

3) bezp∏atnà nauk´ j´zyka polskiego i podstawowe
materia∏y niezb´dne do nauki tego j´zyka.

3. Ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za wy˝ywienie
w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, przy-
znaje si´ na dzieci cudzoziemca. 

Art. 62. 1. Cudzoziemiec umieszczony w oÊrodku
jest obowiàzany przestrzegaç regulaminu pobytu
w oÊrodku.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, regulamin pobytu
w oÊrodku, uwzgl´dniajàcy w szczególnoÊci warunki
przyj´cia cudzoziemca do oÊrodka oraz odwiedzin
osób w nim przebywajàcych, sposób wydawania po-
si∏ków, sposób utrzymywania czystoÊci oraz porzàdek
wewn´trzny oÊrodka.

Art. 63. 1. Prezes Urz´du zapewnia i organizuje pro-
wadzenie oÊrodków.

2. Prezes Urz´du mo˝e zleciç prowadzenie oÊrod-
ków organizacjom spo∏ecznym, stowarzyszeniom lub
innym osobom prawnym albo osobom fizycznym. 

3. OÊrodki sà finansowane z bud˝etu paƒstwa z cz´-
Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, ze Êrodków b´dàcych w dyspo-
zycji Prezesa Urz´du.

Art. 64. 1. Cudzoziemcowi przyznaje si´ Êwiadcze-
nie pieni´˝ne, w przypadku gdy pobyt w oÊrodku jest
dla niego niewskazany ze wzgl´du na:

1) stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem lekarskim;

2) koniecznoÊç zapewnienia cudzoziemcowi bezpie-
czeƒstwa.

2. Cudzoziemcowi przebywajàcemu w oÊrodku,
któremu dor´czono decyzj´ o nadaniu statusu uchodê-
cy, mo˝e byç przyznane, na jego wniosek, Êwiadczenie
pieni´˝ne w miejsce dotychczasowej pomocy polega-
jàcej na umieszczeniu go w oÊrodku, na okres 14 dni od
dnia dor´czenia mu decyzji o nadaniu statusu uchodê-
cy lub na okres, na który przed∏u˝ono udzielanie pomo-
cy na podstawie art. 56 ust. 2.

Art. 65. 1. Prezes Urz´du, w drodze decyzji, wstrzy-
muje w ca∏oÊci lub w cz´Êci pomoc polegajàcà na
umieszczeniu cudzoziemca w oÊrodku lub przyznaniu
Êwiadczenia pieni´˝nego, je˝eli cudzoziemiec:

1) posiada w∏asne Êrodki, wystarczajàce do zaspoko-
jenia jego potrzeb;

2) po udzieleniu pomocy, niezgodnie z przepisami
przekroczy∏ lub usi∏owa∏ przekroczyç granic´.

2. Wstrzymanie pomocy polegajàcej na umieszcze-
niu cudzoziemca w oÊrodku nast´puje tak˝e, gdy cu-
dzoziemiec ra˝àco naruszy∏ zasady wspó∏˝ycia spo-
∏ecznego w oÊrodku.

3. W przypadku gdy wstrzymanie pomocy nastàpi-
∏o z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2,
Prezes Urz´du mo˝e, na wniosek cudzoziemca, w dro-
dze decyzji, jednorazowo przywróciç udzielanie tej po-
mocy na dotychczasowych zasadach.

Art. 66. Je˝eli wstrzymanie pomocy z przyczyn,
o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2, nastà-
pi∏o po raz drugi lub je˝eli cudzoziemca nie mo˝na
umieÊciç w oÊrodku, gdy˝ odmówi∏ poddania si´ bada-
niom lekarskim lub zabiegom sanitarnym cia∏a i odzie-
˝y, Prezes Urz´du mo˝e, na wniosek cudzoziemca,
w drodze decyzji, przyznaç mu Êwiadczenie pieni´˝ne
w wysokoÊci jednej trzeciej Êwiadczenia pieni´˝nego
przyznawanego na podstawie art. 64.

Art. 67. 1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 56
ust. 1, 2 i 5, udziela si´ opieki medycznej w zakresie, w ja-
kim ubezpieczonemu w Narodowym Funduszu Zdrowia
przys∏uguje prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych na pod-
stawie art. 47 ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96,
poz. 874 i Nr 122, poz. 1143).

2. Udzielanie cudzoziemcowi opieki medycznej na-
st´puje na podstawie umowy zawartej pomi´dzy Pre-
zesem Urz´du a Êwiadczeniodawcà w rozumieniu usta-
wy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3. Ceny Êwiadczeƒ zdrowotnych b´dàcych przed-
miotem umowy, o której mowa w ust. 2, odpowiadajà
cenom takich samych Êwiadczeƒ zdrowotnych, po któ-
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rych Narodowy Fundusz Zdrowia zakupi∏ je od danego
Êwiadczeniodawcy.

4. Do zawierania umów o udzielanie cudzoziemco-
wi opieki medycznej stosuje si´ tryb zawierania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie Êwiad-
czeƒ zdrowotnych okreÊlony w rozdziale 6 ustawy
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

5. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 1,
z wy∏àczeniem kosztów okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaê-
nych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384 oraz
z 2003 r. Nr 45, poz. 391), sà finansowane z bud˝etu
paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, ze Êrodków b´dà-
cych w dyspozycji Prezesa Urz´du.

Art. 68. 1. Cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 56 ust. 1, który zrezygnowa∏ z ubiegania si´
o nadanie statusu uchodêcy, mo˝na, na jego wniosek,
przyznaç pomoc w dobrowolnym wyjeêdzie z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, mo˝e obejmo-
waç ma∏˝onka cudzoziemca i jego ma∏oletnie dzieci. 

3. Pomoc w dobrowolnym wyjeêdzie z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej mo˝e obejmowaç:

1) zakup biletu na przejazd najtaƒszym Êrodkiem ko-
munikacji publicznej do wybranego przez cudzo-
ziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu;

2) pokrycie op∏at administracyjnych zwiàzanych
z uzyskaniem niezb´dnych wiz i zezwoleƒ;

3) cz´Êciowe pokrycie kosztów wy˝ywienia w podró˝y.

4. Pomocy w dobrowolnym wyjeêdzie z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udziela si´ raz w ciàgu 2 lat. 

Art. 69. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç jed-
norazowej pomocy pieni´˝nej na zakup odzie˝y i obu-
wia, sta∏ej pomocy pieni´˝nej na zakup Êrodków higie-
ny osobistej i na pokrycie drobnych wydatków osobi-
stych cudzoziemca oraz ekwiwalentu pieni´˝nego
w zamian za wy˝ywienie, przyznawanych cudzoziem-
cowi przebywajàcemu w oÊrodku, a tak˝e wysokoÊç
Êwiadczenia pieni´˝nego na pokrycie we w∏asnym za-
kresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pomocy na pokrycie kosztów wy˝ywienia cu-
dzoziemca w podró˝y w zwiàzku z dobrowolnym wy-
jazdem z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e
termin i sposób ich wyp∏aty oraz wysokoÊç stawki
dziennej wy˝ywienia w oÊrodku, bioràc pod uwag´ ko-
niecznoÊç zaspokojenia niezb´dnych potrzeb ˝ycio-
wych cudzoziemca. Rozporzàdzenie mo˝e okreÊlaç,
w jakich przypadkach i do jakiej wysokoÊci mo˝e byç
zwi´kszona wysokoÊç sta∏ej pomocy pieni´˝nej na po-
krycie drobnych wydatków osobistych cudzoziemca,
bioràc pod uwag´ jego dzia∏ania na rzecz oÊrodka
i przebywajàcych w nim osób.

Rozdzia∏ 6

Prawa i obowiàzki cudzoziemca, któremu nadano
status uchodêcy

Art. 70. Cudzoziemcowi, któremu nadano status
uchodêcy, udziela si´ pomocy majàcej na celu wspie-
ranie procesu jego integracji. Pomocy tej udziela si´
w trybie i na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy spo∏ecznej.

Art. 71. Cudzoziemcowi, który posiada status
uchodêcy, przys∏ugujà uprawnienia cudzoziemca, któ-
remu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, o ile przepisy ustawy lub innych ustaw nie
stanowià inaczej. 

Art. 72. Cudzoziemcowi, który posiada status
uchodêcy, nie mo˝na wydaç decyzji o zobowiàzaniu do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani
decyzji o wydaleniu bez pozbawienia go tego statusu,
chyba ˝e zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 32 lub 33 Konwencji Genewskiej. 

Art. 73. 1. W przypadku gdy zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 32 lub 33 Konwencji Genew-
skiej, decyzj´ o wydaleniu cudzoziemca, któremu
nadano status uchodêcy, wydaje Prezes Urz´du, z urz´-
du lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa Agencji
Wywiadu, Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
Komendanta G∏ównego Policji, komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej, komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej lub komendanta woje-
wódzkiego Policji.

2. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca, który posiada
status uchodêcy, nie mo˝na nadaç rygoru natychmia-
stowej wykonalnoÊci.

Art. 74. 1. Cudzoziemcowi i jego ma∏˝onkowi, któ-
rym nadano status uchodêcy, wydaje si´ dokument po-
dró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej i kart´
pobytu.

2. Ma∏oletniemu dziecku cudzoziemca lub jego
ma∏˝onka, w tym tak˝e urodzonemu po nadaniu im sta-
tusu uchodêcy, wydaje si´ kart´ pobytu oraz:

1) wpisuje si´ jego dane osobowe do dokumentu po-
dró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
wydanego cudzoziemcowi lub jego ma∏˝onkowi,
o których mowa w ust. 1, albo 

2) wydaje si´ dokument podró˝y przewidziany w Kon-
wencji Genewskiej, je˝eli jest to niezb´dne do reali-
zacji praw dziecka. 

3. Dokument podró˝y przewidziany w Konwencji
Genewskiej i karta pobytu sà wa˝ne przez okres 2 lat.

4. Wa˝noÊç dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej mo˝e byç przed∏u˝ana na ko-
lejne okresy dwuletnie.
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5. W przypadku przed∏u˝enia wa˝noÊci dokumentu
podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej, cu-
dzoziemcowi wydaje si´ nowà kart´ pobytu wa˝nà
przez okres 2 lat. 

6. Okres wa˝noÊci karty pobytu i dokumentu podró-
˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wyda-
nych ma∏oletniemu, up∏ywa w tym samym terminie,
w którym up∏ywa okres wa˝noÊci karty pobytu i doku-
mentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genew-
skiej, wydanych cudzoziemcowi lub jego ma∏˝onkowi,
o których mowa w ust. 1.

Art. 75. Cudzoziemiec jest obowiàzany wymieniç
dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genew-
skiej w przypadku, gdy:

1) uleg∏ on uszkodzeniu w stopniu utrudniajàcym po-
s∏ugiwanie si´ nim lub zosta∏ utracony;

2) wyczerpa∏y si´ mo˝liwoÊci jego dalszego przed∏u-
˝ania.

Art. 76. 1. Cudzoziemiec, który utraci∏ dokument
podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej, jest
obowiàzany zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du w ter-
minie 3 dni od dnia jego utraty. 

2. W przypadku znalezienia utraconego dokumentu
podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej cu-
dzoziemiec jest obowiàzany, w terminie 3 dni od dnia
jego znalezienia, zawiadomiç o tym Prezesa Urz´du
i zwróciç niezw∏ocznie znaleziony dokument podró˝y
przewidziany w Konwencji Genewskiej, je˝eli w miej-
sce utraconego wydano nowy. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ w przypadku utraty
karty pobytu.

Art. 77. 1. Cudzoziemiec jest obowiàzany zwróciç
kart´ pobytu i dokument podró˝y przewidziany
w Konwencji Genewskiej Prezesowi Urz´du, nie-
zw∏ocznie po dor´czeniu decyzji o pozbawieniu statu-
su uchodêcy lub dokumentu potwierdzajàcego naby-
cie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego
paƒstwa.

2. Cudzoziemiec, który podlega wydaleniu na pod-
stawie decyzji, o której mowa w art. 73, jest obowiàza-
ny zwróciç kart´ pobytu komendantowi granicznej pla-
cówki kontrolnej Stra˝y Granicznej najpóêniej w chwili
przekraczania granicy. 

Art. 78. 1. Przed∏u˝enia wa˝noÊci i wymiany doku-
mentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genew-
skiej dokonuje si´ na wniosek cudzoziemca.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane
cudzoziemca i ma∏oletnich dzieci towarzyszàcych cu-
dzoziemcowi, niezb´dne do przed∏u˝enia wa˝noÊci
i wymiany dokumentu podró˝y przewidzianego w Kon-
wencji Genewskiej oraz do wydania karty pobytu.

3. Cudzoziemiec jest obowiàzany do∏àczyç do
wniosku fotografie osób, których ten wniosek dotyczy. 

Art. 79. 1. Dokument podró˝y przewidziany w Kon-
wencji Genewskiej wydaje, wymienia oraz przed∏u˝a
jego wa˝noÊç Prezes Urz´du.

2. Kart´ pobytu cudzoziemcowi, który posiada sta-
tus uchodêcy, wydaje i wymienia Prezes Urz´du.

Art. 80. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzór dokumentu podró˝y przewidzianego w Kon-
wencji Genewskiej, uwzgl´dniajàc postanowienia
za∏àcznika do Konwencji Genewskiej;

2) wzór formularza wniosku o przed∏u˝enie wa˝noÊci
lub wymian´ dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej, uwzgl´dniajàc dane do-
tyczàce cudzoziemca i ma∏oletnich dzieci towarzy-
szàcych cudzoziemcowi, o których mowa w art. 8,
w zakresie niezb´dnym do przed∏u˝enia wa˝noÊci
lub wymiany dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej i do wydania karty poby-
tu, a tak˝e liczb´ fotografii i wymogi dotyczàce fo-
tografii do∏àczanych do wniosku. 

Rozdzia∏ 7

Rada do Spraw Uchodêców

Art. 81. 1. Rada do Spraw Uchodêców, zwana dalej
„Radà”, jest organem administracji publicznej rozpa-
trujàcym odwo∏ania od decyzji i za˝alenia na postano-
wienia wydane przez Prezesa Urz´du w sprawach
o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy, z wyjàt-
kiem spraw, o których mowa w rozdziale 5. 

2. Radzie przys∏ugujà uprawnienia organu wy˝sze-
go stopnia w rozumieniu Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego. 

3. Rada jest tak˝e organem w∏aÊciwym w sprawach
wznowienia post´powania, uchylenia, zmiany lub
stwierdzenia niewa˝noÊci wydanych przez siebie decy-
zji lub postanowieƒ.

4. Do zadaƒ Rady nale˝y ponadto:

1) dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw
o nadanie lub pozbawienie statusu uchodêcy;

2) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cu-
dzoziemców;

3) wspó∏praca z organami oraz instytucjami krajowy-
mi i zagranicznymi w zakresie problematyki migra-
cji i uchodêstwa;

4) prowadzenie rejestru z∏o˝onych za˝aleƒ i odwo∏aƒ
oraz wydanych przez Rad´ decyzji i postanowieƒ.

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, nadaje Radzie statut organizacyjny i regulamin
czynnoÊci wewn´trznych, w którym okreÊla w szcze-
gólnoÊci sposób zwo∏ywania i odbywania posiedzeƒ
sk∏adów orzekajàcych i posiedzeƒ plenarnych oraz
tworzenia wewn´trznych zespo∏ów Rady, uwzgl´dnia-
jàc zakres zadaƒ Rady.



Dziennik Ustaw Nr 128 — 8581 — Poz. 1176

Art. 82. 1. W sk∏ad Rady wchodzi 12 cz∏onków powo-
∏ywanych przez Prezesa Rady Ministrów na pi´cioletnià
kadencj´ spoÊród osób wyró˝niajàcych si´ wiedzà lub
doÊwiadczeniem praktycznym w zakresie problematyki
uchodêców. Co najmniej po∏owa cz∏onków Rady powin-
na posiadaç wy˝sze wykszta∏cenie prawnicze.

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

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje w sk∏ad Rady
po 4 osoby spoÊród kandydatów przedstawianych
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
i Ministra SprawiedliwoÊci. Ka˝dy z ministrów przed-
stawia 8 kandydatów. 

4. W przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem
liczby spraw o nadanie lub pozbawienie statusu
uchodêcy Prezes Rady Ministrów mo˝e, na wniosek
przewodniczàcego Rady z∏o˝ony na podstawie uchwa-
∏y Rady, powo∏aç dodatkowych cz∏onków Rady na
okres do koƒca danej kadencji. Przepisu ust. 3 nie sto-
suje si´.

Art. 83. 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∏on-
kom korpusu s∏u˝by cywilnej przys∏uguje, po zakoƒ-
czeniu sprawowania funkcji w Radzie, prawo powrotu
na zajmowane poprzednio stanowisko, a je˝eli jest to
niemo˝liwe — na stanowisko równorz´dne.

3. Cz∏onkowie Rady w zakresie wykonywania czyn-
noÊci wynikajàcych z zadaƒ Rady, o których mowa
w art. 81, korzystajà z ochrony prawnej przys∏ugujàcej
funkcjonariuszom publicznym.

Art. 84. 1. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka
Rady w przypadku:

1) z∏o˝enia przez niego rezygnacji z pe∏nienia funkcji;

2) choroby trwale uniemo˝liwiajàcej sprawowanie
przez niego funkcji;

3) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym
za przest´pstwo pope∏nione z winy umyÊlnej, Êci-
gane z oskar˝enia publicznego;

4) zaistnienia innych okolicznoÊci uniemo˝liwiajàcych
mu sprawowanie funkcji lub wywiàzywanie si´
z obowiàzków.

2. W przypadku odwo∏ania cz∏onka Rady lub jego
Êmierci Prezes Rady Ministrów uzupe∏nia sk∏ad Rady,
powo∏ujàc na miejsce opró˝nione nowego cz∏onka Ra-
dy na okres do koƒca danej kadencji. Przepisu art. 82
ust. 3 nie stosuje si´. 

Art. 85. 1. Rada dokonuje wyboru przewodniczàce-
go i wiceprzewodniczàcego spoÊród swoich cz∏onków
w g∏osowaniu tajnym, wi´kszoÊcià g∏osów w obecnoÊci
co najmniej dwóch trzecich jej sk∏adu. W tym samym

trybie Rada mo˝e przeg∏osowaç odwo∏anie z funkcji
przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego Rady.

2. Po up∏ywie kadencji Rady dotychczasowy prze-
wodniczàcy pe∏ni swoje obowiàzki do czasu powo∏ania
nowego przewodniczàcego.

3. Pierwsze posiedzenie plenarne Rady nowej ka-
dencji zwo∏uje dotychczasowy przewodniczàcy w ter-
minie 30 dni od dnia powo∏ania cz∏onków Rady nowej
kadencji. 

Art. 86. Przewodniczàcy kieruje pracami Rady,
w szczególnoÊci:

1) ustala plan pracy Rady;

2) zwo∏uje posiedzenia plenarne Rady;

3) wyznacza sk∏ady orzekajàce;

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

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

6) reprezentuje Rad´ w post´powaniu przed sàdem
administracyjnym lub wyznacza w tym celu innego
cz∏onka Rady;

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

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

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

10) wykonuje inne zadania wynikajàce z przepisów
prawa.

Art. 87. 1. Rada orzeka w sk∏adach trzyosobowych,
z zastrze˝eniem przypadków, o których mowa w ust. 4 i 5.

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

3. Cz∏onek sk∏adu orzekajàcego, który nie zgodzi∏
si´ z wi´kszoÊcià g∏osujàcych, mo˝e przy podpisywa-
niu orzeczenia zg∏osiç zdanie odr´bne, podajàc, w ja-
kiej cz´Êci i w jakim zakresie kwestionuje orzeczenie.

4. Przewodniczàcy Rady mo˝e zarzàdziç rozpozna-
nie sprawy w sk∏adzie jednoosobowym.

5. Rozpoznanie odwo∏ania od decyzji o odmowie
nadania statusu uchodêcy z powodu oczywistej bez-
zasadnoÊci wniosku nast´puje w sk∏adzie jednooso-
bowym.

6. Przy orzekaniu cz∏onkowie Rady sà zwiàzani wy-
∏àcznie przepisami prawa.
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7. Rada przed wydaniem decyzji o nadaniu statusu
uchodêcy lub przed udzieleniem cudzoziemcowi zgody
na pobyt tolerowany, gdy odmawia mu nadania statu-
su uchodêcy, zwraca si´ do Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego o przekazanie informacji, czy wo-
bec cudzoziemca zachodzà okolicznoÊci, o których mo-
wa w art. 1 ust. F Konwencji Genewskiej, lub czy pobyt
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa, gdy z akt sprawy wynika, ˝e Prezes Urz´du
nie zwróci∏ si´ o udost´pnienie takich informacji. Do
uzyskiwania informacji przez Rad´ stosuje si´ przepisy
art. 28 ust. 3—5. 

8. Przewodniczàcy przekazuje Prezesowi Urz´du
akta spraw w post´powaniach administracyjnych
w celu archiwizacji, nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´-
cy od dnia zakoƒczenia post´powania.

Art. 88. 1. Przewodniczàcy, wiceprzewodniczàcy
i cz∏onkowie Rady otrzymujà wynagrodzenie, a tak˝e
diety, zwrot kosztów podró˝y i zakwaterowania na za-
sadach okreÊlonych w przepisach dotyczàcych wyso-
koÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub
samorzàdowej jednostce sfery bud˝etowej, z tytu∏u po-
dró˝y s∏u˝bowej na obszarze kraju, wydanych na pod-
stawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàce-
go, wiceprzewodniczàcego oraz pozosta∏ych cz∏onków
Rady, uwzgl´dniajàc rycza∏t miesi´czny za udzia∏ w po-
siedzeniach Rady, wynagrodzenie za udzia∏ w sk∏adach
orzekajàcych oraz za udzia∏ w post´powaniach przed sà-
dem administracyjnym. WysokoÊç wynagrodzenia uza-
le˝nia si´ od funkcji pe∏nionych przez cz∏onków Rady. 

Art. 89. 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, z cz´Êci dotyczàcej Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki organizacyjne i finansowe wykony-
wania obs∏ugi Rady, uwzgl´dniajàc charakter zadaƒ
Rady, okreÊlonych w art. 81.

DZIA¸ III

Inne rodzaje ochrony udzielanej
cudzoziemcom na terytorium

Rzeczypospolitej  Polskiej

Rozdzia∏ 1

Azyl

Art. 90. 1. Cudzoziemcowi mo˝na, na jego wniosek,
udzieliç azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy jest to
niezb´dne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy prze-
mawia za tym wa˝ny interes Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, udzie-
la si´ zezwolenia na osiedlenie si´.

Art. 91. 1. Cudzoziemca pozbawia si´ azylu, je˝eli:

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

2) prowadzi on dzia∏alnoÊç skierowanà przeciwko
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwu paƒstwa lub bez-
pieczeƒstwu i porzàdkowi publicznemu.

2. W decyzji o pozbawieniu azylu nakazuje si´ cu-
dzoziemcowi przebywajàcemu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej opuÊciç to terytorium w terminie
w niej okreÊlonym.

3. Do post´powania w sprawie pozbawienia azylu,
w cz´Êci dotyczàcej nakazu opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach dotyczàce
post´powania w sprawie wydalenia. 

Art. 92. 1. Cudzoziemiec, który sk∏ada wniosek
o udzielenie azylu, przebywajàc:

1) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obo-
wiàzany poddaç si´ pobraniu odcisków linii papi-
larnych i fotografowaniu;

2) za granicà, jest obowiàzany do∏àczyç do wniosku
fotografi´ i po przybyciu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej
w celu udzia∏u w post´powaniu w sprawie o udzie-
lenie azylu lub w zwiàzku z udzieleniem mu azylu
— poddaç si´ pobraniu odcisków linii papilarnych.

2. Pobranie odcisków linii papilarnych oraz fotogra-
fowanie cudzoziemca zapewnia komendant oddzia∏u
Stra˝y Granicznej, obejmujàcego terytorialnym zasi´-
giem dzia∏ania m.st. Warszaw´.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wykonuje
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, wniosek o udzie-
lenie azylu pozostawia si´ bez rozpoznania.

Art. 93. 1. Do post´powania w sprawie o udzielenie
azylu stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 17, 18, 27, 29
ust. 1 i dzia∏u II rozdzia∏ 4.

2. Do ma∏oletniego bez opieki w post´powaniu
o udzielenie azylu stosuje si´ odpowiednio przepisy
dzia∏u II rozdzia∏y 3 i 5.

Art. 94. 1. Decyzje w sprawach udzielania i pozba-
wiania azylu wydaje Prezes Urz´du.

2. Wydanie decyzji o udzieleniu lub pozbawieniu
azylu wymaga uzyskania zgody ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych. 

3. Zezwolenia na osiedlenie si´ cudzoziemcowi,
któremu udzielono azylu, udziela oraz wydaje kart´ po-
bytu Prezes Urz´du.

Art. 95. Cudzoziemca, któremu udzielono azylu, nie
mo˝na zobowiàzaç do opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
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Art. 96. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu,
mo˝na wydaç decyzj´ o wydaleniu tylko po uprzednim
pozbawieniu go azylu.

Rozdzia∏ 2

Pobyt tolerowany

Art. 97. Cudzoziemcowi udziela si´ zgody na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je-
˝eli jego wydalenie:

1) mog∏oby nastàpiç jedynie do kraju, w którym za-
gro˝one by∏oby jego prawo do ˝ycia, wolnoÊci
i bezpieczeƒstwa osobistego, w którym móg∏by zo-
staç poddany torturom albo nieludzkiemu lub po-
ni˝ajàcemu traktowaniu albo karaniu lub byç zmu-
szony do pracy lub pozbawiony prawa do rzetelne-
go procesu sàdowego albo byç ukarany bez pod-
stawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochro-
nie praw cz∏owieka i podstawowych wolnoÊci, spo-
rzàdzonej 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, z 1998 r. Nr 147, poz. 962 oraz
z 2002 r. Nr 127, poz. 1084);

2) jest niewykonalne z przyczyn niezale˝nych od orga-
nu wykonujàcego decyzj´ o wydaleniu lub od cu-
dzoziemca; 

3) mog∏oby nastàpiç jedynie do kraju, do którego wy-
danie cudzoziemca jest niedopuszczalne na pod-
stawie orzeczenia sàdu o niedopuszczalnoÊci wy-
dania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzy-
gni´cia Ministra SprawiedliwoÊci o odmowie jego
wydania;

4) mia∏oby nastàpiç z innych przyczyn ni˝ zagro˝enie
dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, a cudzo-
ziemiec jest ma∏˝onkiem obywatela polskiego lub
cudzoziemca posiadajàcego zezwolenie na osie-
dlenie si´.

Art. 98. Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody
na pobyt tolerowany, przys∏ugujà uprawnienia cudzo-
ziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy lub innych
ustaw nie stanowià inaczej.

Art. 99. 1. Cudzoziemcowi, któremu udzielono zgo-
dy na pobyt tolerowany, wydaje si´ kart´ pobytu.

2. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, któremu
udzielono zgody na pobyt tolerowany, jest wa˝na rok.

3. Cudzoziemiec obowiàzany jest wymieniç kart´
pobytu w przypadkach okreÊlonych w art. 77 ust. 1
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
a tak˝e po up∏ywie okresu jej wa˝noÊci. 

Art. 100. Cudzoziemiec jest obowiàzany zwróciç
kart´ pobytu niezw∏ocznie po dor´czeniu dokumentu
potwierdzajàcego nabycie obywatelstwa polskiego,
decyzji o cofni´ciu zgody na pobyt tolerowany, decyzji
o nadaniu statusu uchodêcy, decyzji o udzieleniu ze-

zwolenia na osiedlenie si´ lub w dniu zawiadomienia
Prezesa Urz´du o zrzeczeniu si´ prawa do korzystania
ze zgody na pobyt tolerowany.

Art. 101. Cudzoziemcowi, który posiada zgod´ na
pobyt tolerowany, nie mo˝na wydaç decyzji o zobowià-
zaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej ani decyzji o wydaleniu.

Art. 102. 1. Zgod´ na pobyt tolerowany cofa si´, je-
˝eli:

1) ustanie przyczyna, dla której zosta∏a ona udzielona;

2) cudzoziemiec dobrowolnie zwróci∏ si´ o ochron´
do w∏adz kraju pochodzenia; 

3) cudzoziemiec opuÊci∏ na sta∏e terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

4) dalsze jej obowiàzywanie mog∏oby spowodowaç
powa˝ne zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego. 

2. W decyzji o cofni´ciu zgody na pobyt tolerowa-
ny nakazuje si´ cudzoziemcowi przebywajàcemu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuszczenie tego
terytorium w terminie okreÊlonym w decyzji, nie d∏u˝-
szym ni˝ 14 dni od dnia, kiedy decyzja stanie si´ osta-
teczna, chyba ˝e przed wydaniem decyzji o cofni´ciu
zgody na pobyt tolerowany cudzoziemcowi wydano
decyzj´ o wydaleniu, która nie zosta∏a wykonana. 

3. Do post´powania w sprawie cofni´cia zgody na
pobyt tolerowany, w cz´Êci dotyczàcej nakazu opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach dotyczàce post´powania w sprawie wydalenia.

4. Decyzji o cofni´ciu zgody na pobyt tolerowany,
udzielonej na podstawie art. 97 pkt 2, nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 103. Zgoda na pobyt tolerowany wygasa z mo-
cy prawa z dniem:

1) nadania cudzoziemcowi statusu uchodêcy;

2) nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego;

3) zawiadomienia przez cudzoziemca, na piÊmie, Pre-
zesa Urz´du o zrzeczeniu si´ prawa do korzystania
ze zgody na pobyt tolerowany;

4) uzyskania zezwolenia na osiedlenie si´.

Art. 104. 1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:

1) wojewoda:

a) z urz´du, w decyzji o odmowie wydalenia, gdy
w post´powaniu w sprawie o wydalenie cudzo-
ziemca stwierdzi, ̋ e zachodzi którakolwiek z oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 97 pkt 1 lub 4,

b) na wniosek organu zobowiàzanego do wykona-
nia decyzji o wydaleniu, w przypadku gdy oko-
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licznoÊci, o których mowa w art. 97 pkt 1 lub 4,
ujawnià si´ po wydaniu decyzji o wydaleniu al-
bo gdy decyzja o wydaleniu stanie si´ niewyko-
nalna z przyczyn niezale˝nych od organu, który
jest obowiàzany jà wykonaç; 

2) Prezes Urz´du: 

a) z urz´du, w decyzji o odmowie nadania statusu
uchodêcy, je˝eli zachodzi którakolwiek z okolicz-
noÊci, o których mowa w art. 97, 

b) na wniosek cudzoziemca przebywajàcego na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie
którego wydano orzeczenie, o którym mowa
w art. 97 pkt 3;

3) Rada, gdy w wyniku rozpatrzenia odwo∏ania od de-
cyzji w sprawie o nadanie statusu uchodêcy stwier-
dzi, ˝e zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 97.

2. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego w stosunku
do wojewody w sprawach, o których mowa w ust. 1
pkt 1, jest Prezes Urz´du.

3. Decyzj´ w sprawie cofni´cia zgody na pobyt to-
lerowany wydaje organ, który jej udzieli∏, z tym ˝e gdy
decyzj´ o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany wyda-
∏a Rada, decyzj´ w sprawie jej cofni´cia wydaje Prezes
Urz´du.

4. Decyzj´ w sprawie cofni´cia zgody na pobyt to-
lerowany na podstawie art. 102 ust. 1 pkt 4 wydaje si´
z urz´du lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej, Komendanta G∏ównego Policji, komendanta
oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendanta granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej lub komendanta
wojewódzkiego Policji.

5. Kart´ pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono
zgody na pobyt tolerowany, wydaje i wymienia organ,
który udzieli∏ zgody na ten pobyt, z tym ˝e je˝eli zgody
udzieli∏a Rada, czynnoÊci tych dokonuje Prezes Urz´du. 

Art. 105. 1. Cudzoziemiec, któremu udzielono zgo-
dy na pobyt tolerowany w wyniku:

1) post´powania o wydalenie,

2) uwzgl´dnienia przez Prezesa Urz´du wniosku,
o którym mowa w art. 104 ust. 1 pkt 2 lit. b

— jest obowiàzany poddaç si´ pobraniu odcisków li-
nii papilarnych.

2. Pobranie odcisków linii papilarnych zapewnia
w przypadku, o którym mowa w ust. 1:

1) w pkt 1 — komendant wojewódzki Policji;

2) w pkt 2 — Komendant G∏ówny Policji.

3. Odciski linii papilarnych pobiera si´ za pomocà
kart daktyloskopijnych lub urzàdzenia do elektronicz-
nego pobierania odcisków.

Rozdzia∏ 3

Ochrona czasowa cudzoziemców 

Art. 106. 1. Cudzoziemcom masowo przybywajà-
cym do Rzeczypospolitej Polskiej, którzy opuÊcili swój
kraj pochodzenia lub okreÊlony obszar geograficzny,
z powodu obcej inwazji, wojny, wojny domowej, kon-
fliktów etnicznych lub ra˝àcych naruszeƒ praw cz∏o-
wieka, mo˝na udzieliç ochrony czasowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez wzgl´du na to, czy ich
przybycie mia∏o charakter spontaniczny, czy te˝ by∏o
wynikiem pomocy udzielonej im przez Rzeczpospolità
Polskà lub spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowà.

2. Ochrony czasowej udziela si´ do chwili, gdy
mo˝liwy stanie si´ powrót cudzoziemców do uprzed-
niego miejsca ich zamieszkania, jednak˝e nie d∏u˝ej ni˝
na okres roku. 

3. Je˝eli po up∏ywie roku nie ustanà przeszkody do
bezpiecznego powrotu cudzoziemców do uprzedniego
miejsca ich zamieszkania, okres ochrony czasowej
przed∏u˝a si´ o dalsze 6 miesi´cy, jednak nie wi´cej ni˝
dwa razy.

Art. 107. 1. Ochrony czasowej udziela si´ na pod-
stawie i w granicach okreÊlonych w decyzji Rady Unii
Europejskiej, przez okres okreÊlony ka˝dorazowo w tej
decyzji.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
udzieliç ochrony czasowej cudzoziemcom nieobj´tym
decyzjà Rady Unii Europejskiej, zmuszonym do opusz-
czenia kraju lub obszaru geograficznego, którego ta de-
cyzja dotyczy, z powodu wystàpienia zdarzeƒ, o któ-
rych mowa w art. 106 ust. 1.

3. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 2, okre-
Êla si´:

1) szczegó∏owe zasady finansowania ochrony czaso-
wej, limit cudzoziemców, którym mo˝na udzieliç
tej ochrony, okres jej trwania lub warunki zakoƒ-
czenia jej udzielania, sposób udzielania pomocy,
o której mowa w art. 112 ust. 1, a tak˝e sposób re-
alizacji zadaƒ podejmowanych w ramach ochrony
czasowej, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj
zagro˝enia, na które nara˝eni byli cudzoziemcy
przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, mo˝liwoÊci finansowania tej ochrony
oraz zobowiàzania wynikajàce z postanowieƒ
umów mi´dzynarodowych wià˝àcych Rzeczpo-
spolità Polskà;

2) zakres, szczegó∏owe warunki i sposób wykonywa-
nia badaƒ lekarskich i zabiegów sanitarnych cia∏a
i odzie˝y cudzoziemca, o których mowa w art. 114
ust. 2, kierujàc si´ w szczególnoÊci potrzebà zapo-
biegania rozprzestrzenianiu si´ chorób zakaênych.

Art. 108. 1. Ochrony czasowej w razie wystàpienia
zdarzeƒ, o których mowa w art. 106 ust. 1, udziela si´
na podstawie i w granicach okreÊlonych ka˝dorazowo
przez Rad´ Ministrów w rozporzàdzeniu.
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2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, okre-
Êla si´:

1) szczegó∏owe zasady finansowania ochrony czaso-
wej, limit cudzoziemców, którym mo˝na udzieliç tej
ochrony, okres jej trwania, warunki zakoƒczenia jej
udzielania, sposób udzielania pomocy, o której
mowa w art. 112 ust. 1, a tak˝e sposób realizacji za-
daƒ podejmowanych w ramach ochrony czasowej,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaj zagro˝enia,
na które nara˝eni byli cudzoziemcy przed przyby-
ciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝-
liwoÊci finansowania tej ochrony oraz zobowiàza-
nia wynikajàce z postanowieƒ umów mi´dzynaro-
dowych wià˝àcych Rzeczpospolità Polskà;

2) zakres, szczegó∏owe warunki i sposób wykonywa-
nia badaƒ lekarskich i zabiegów sanitarnych cia∏a
i odzie˝y cudzoziemca, o których mowa w art. 114
ust. 2, kierujàc si´ w szczególnoÊci potrzebà zapo-
biegania rozprzestrzenianiu si´ chorób zakaênych.

3. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
przed∏u˝yç okres udzielania ochrony czasowej, zgod-
nie z art. 106 ust. 3, bioràc pod uwag´ istnienie prze-
szkód do bezpiecznego powrotu cudzoziemców do
uprzedniego miejsca ich zamieszkania.

4. Rada Ministrów, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e
powierzyç realizacj´ zadaƒ podejmowanych w ramach
ochrony czasowej organizacjom pozarzàdowym, okre-
Êliç zakres powierzanych zadaƒ i okres ich wykonywa-
nia, sposób kontroli ich wykonywania oraz sposób fi-
nansowania tych zadaƒ, bioràc pod uwag´ koniecz-
noÊç zapewnienia cudzoziemcom nale˝ytej ochrony.

Art. 109. Prezes Urz´du mo˝e odmówiç cudzoziem-
cowi skorzystania z ochrony czasowej, je˝eli:

1) istniejà uzasadnione podejrzenia, ˝e: 

a) pope∏ni∏ zbrodni´ przeciwko pokojowi, zbrodni´
wojennà lub zbrodni´ przeciwko ludzkoÊci w ro-
zumieniu przepisów prawa mi´dzynarodowego
odnoszàcych si´ do tych zbrodni,

b) pope∏ni∏, poza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, a przed przybyciem na to terytorium w ce-
lu korzystania z ochrony czasowej, zbrodni´
o charakterze niepolitycznym,

c) dopuÊci∏ si´ czynów sprzecznych z celami i zasa-
dami Organizacji Narodów Zjednoczonych;

2) jego wjazd lub pobyt mogà zagroziç bezpieczeƒ-
stwu paƒstwa; 

3) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem za takà
zbrodni´, której charakter wskazuje, ˝e jego obec-
noÊç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo-
g∏aby stanowiç zagro˝enie dla jej obywateli.

Art. 110. 1. Cudzoziemcowi korzystajàcemu z ochro-
ny czasowej wydaje si´ wiz´, je˝eli jest to niezb´dne do
jego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Po przyjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej cudzoziemcowi korzystajàcemu z ochrony czaso-

wej Prezes Urz´du udziela zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony na okres roku i wydaje kart´ pobytu. 

3. Je˝eli okres ochrony czasowej zosta∏ przed∏u˝o-
ny, Prezes Urz´du udziela, z urz´du, kolejnego zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres, na
który przed∏u˝ono udzielanie ochrony czasowej, i wy-
daje kart´ pobytu. 

4. Za wydanie wizy, karty pobytu i udzielenie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie po-
biera si´ op∏at. 

Art. 111. Cudzoziemca korzystajàcego z ochrony
czasowej po przyjeêdzie na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej poucza si´ w j´zyku dla niego zrozumia∏ym
o trybie i zasadach post´powania zwiàzanego z ochro-
nà czasowà oraz o przys∏ugujàcych mu prawach i cià-
˝àcych na nim obowiàzkach.

Art. 112. 1. Cudzoziemcowi, korzystajàcemu z ochro-
ny czasowej, Prezes Urz´du zapewnia opiek´ medycznà
oraz przyznaje pomoc przez zakwaterowanie i wy˝ywie-
nie, z zastrze˝eniem ust. 7.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, udzie-
la si´ opieki medycznej w zakresie, w jakim ubezpieczo-
nemu w Narodowym Funduszu Zdrowia przys∏uguje
prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych na podstawie art. 47
ustawy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubez-
pieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

3. Udzielenie cudzoziemcowi opieki medycznej na-
st´puje na podstawie umowy zawartej pomi´dzy Pre-
zesem Urz´du a Êwiadczeniodawcà w rozumieniu usta-
wy z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpie-
czeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

4. Ceny Êwiadczeƒ zdrowotnych, b´dàcych przed-
miotem umowy, o której mowa w ust. 3, odpowiadajà
cenom takich samych Êwiadczeƒ zdrowotnych, po któ-
rych Narodowy Fundusz Zdrowia zakupi∏ je od danego
Êwiadczeniodawcy.

5. Do zawierania umów o udzielenie cudzoziemco-
wi opieki medycznej stosuje si´ tryb zawierania przez
Narodowy Fundusz Zdrowia umów o udzielanie Êwiad-
czeƒ zdrowotnych, okreÊlony w rozdziale 6 ustawy
z dnia 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpiecze-
niu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

6. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 1,
z wy∏àczeniem kosztów okreÊlonych w przepisach
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach zakaê-
nych i zaka˝eniach, sà finansowane z bud˝etu paƒstwa,
z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw wewn´trznych, ze Êrodków b´dàcych w dyspo-
zycji Prezesa Urz´du.

7. Cudzoziemcowi korzystajàcemu z ochrony cza-
sowej, który wykonuje prac´ lub prowadzi dzia∏alnoÊç
gospodarczà, Prezes Urz´du zapewnia opiek´ me-
dycznà i pomoc, o której mowa w ust. 1, uwzgl´dnia-
jàc wysokoÊç uzyskiwanego przez cudzoziemca do-
chodu. 
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Art. 113. 1. Dla ma∏oletniego bez opieki korzystajà-
cego z ochrony czasowej sàd w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu ma∏oletniego, na wniosek Prezesa
Urz´du, ustanawia opiek´.

2. Do opieki, o której mowa w ust. 1, stosuje si´
przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuƒczego, z za-
strze˝eniem ust. 3 i 4.

3. Opiek´ ustanawia si´, gdy ma∏oletniemu, o któ-
rym mowa w ust. 1, podczas pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej nie towarzyszy jego przedstawi-
ciel ustawowy.

4. Opieka ustaje z mocy prawa, gdy ma∏oletni,
o którym mowa w ust. 1, opuÊci terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zwiàzku z up∏ywem okresu, na jaki
udzielona mu by∏a ochrona czasowa, albo gdy w∏adz´
rodzicielskà b´dzie móg∏ sprawowaç nad nim jego
przedstawiciel ustawowy.

5. Do czasu ustanowienia opieki przez sàd ma∏olet-
niego bez opieki umieszcza si´ w placówce opiekuƒ-
czo-wychowawczej.

Art. 114. 1. Cudzoziemiec korzystajàcy z ochrony
czasowej jest obowiàzany poddaç si´ pobraniu odci-
sków linii papilarnych i fotografowaniu.

2. W uzasadnionych przypadkach cudzoziemiec,
o którym mowa w ust. 1, jest obowiàzany poddaç si´
badaniom lekarskim oraz niezb´dnym zabiegom sani-
tarnym cia∏a i odzie˝y.

3. Pobranie odcisków linii papilarnych, fotografo-
wanie oraz przeprowadzenie badaƒ lekarskich i zabie-
gów sanitarnych cia∏a i odzie˝y cudzoziemców, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, zapewnia komendant oddzia∏u
Stra˝y Granicznej, obejmujàcego terytorialnym zasi´-
giem dzia∏ania m.st. Warszaw´.

Art. 115. Cudzoziemcowi korzystajàcemu z ochro-
ny czasowej i nieposiadajàcemu dokumentu podró˝y
Prezes Urz´du mo˝e wydaç polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca.

Art. 116. 1. Cudzoziemiec korzystajàcy z ochrony
czasowej mo˝e wykonywaç prac´ bez zezwolenia na
prac´ lub prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 19 listopada 1999 r.
— Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.3)).

2. Ma∏oletniemu dziecku cudzoziemca korzystajà-
cemu z ochrony czasowej przys∏uguje prawo do nauki
na zasadach okreÊlonych dla obywateli polskich. 

Art. 117. 1. Je˝eli ma∏˝onek lub ma∏oletnie dziecko
cudzoziemca korzystajàcego z ochrony czasowej prze-

bywa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Pre-
zes Urz´du podejmuje dzia∏ania majàce na celu po∏à-
czenie rodziny. 

2. Prezes Urz´du mo˝e podjàç dzia∏ania majàce na
celu po∏àczenie cudzoziemca korzystajàcego z ochrony
czasowej z innymi ni˝ okreÊleni w ust. 1 jego bliskimi
krewnymi, którzy bezpoÊrednio przed przybyciem cu-
dzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
prowadzili z nim wspólne gospodarstwo domowe i po-
zostawali na jego ca∏kowitym lub cz´Êciowym utrzy-
maniu.

3. Osobom, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje si´
wizy i udziela zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na zasadach okreÊlonych w art. 110. 

Art. 118. 1. Po zakoƒczeniu okresu ochrony czaso-
wej Prezes Urz´du podejmuje dzia∏ania majàce na ce-
lu umo˝liwienie powrotu cudzoziemcom do kraju po-
chodzenia lub na obszar, z którego przybyli.

2. Po zakoƒczeniu ochrony czasowej Prezes Urz´du
informuje cudzoziemca w j´zyku dla niego zrozumia-
∏ym o wszystkich okolicznoÊciach, które mogà mieç
znaczenie przy podj´ciu przez cudzoziemca decyzji
o powrocie do kraju pochodzenia lub na obszar, z któ-
rego przyby∏. 

3. W przypadku gdy po zakoƒczeniu ochrony czaso-
wej powrót cudzoziemca do kraju pochodzenia lub na
obszar, z którego przyby∏, jest niemo˝liwy ze wzgl´du
na jego stan zdrowia, w szczególnoÊci gdy powodo-
wa∏by koniecznoÊç przerwania leczenia szpitalnego,
Prezes Urz´du udziela cudzoziemcowi zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony do czasu ustania oko-
licznoÊci uniemo˝liwiajàcych jego powrót do kraju po-
chodzenia lub na obszar, z którego przyby∏.

DZIA¸ IV

Rejestry

Art. 119. Rejestry w sprawach cudzoziemców, któ-
rym udzielana jest ochrona, prowadzi si´ w systemie
informatycznym w formie nast´pujàcych zbiorów:

1) rejestru spraw o nadanie statusu uchodêcy; 

2) rejestru spraw o wydalenie osób posiadajàcych
status uchodêcy; 

3) rejestru spraw o udzielenie azylu;

4) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolero-
wany;

5) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

6) rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca, który:

a) z∏o˝y∏ wniosek o nadanie statusu uchodêcy,

b) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie azylu,

c) uzyska∏ zgod´ na pobyt tolerowany,

d) korzysta z ochrony czasowej.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789.
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Art. 120. Rejestry, o których mowa w art. 119:

1) w pkt 1, prowadzi komendant oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, obejmujàcego terytorialnym zasi´giem
dzia∏ania m.st. Warszaw´, komendant granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, Prezes
Urz´du i Rada, ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania;

2) w pkt 2, 3 i 5, prowadzi Prezes Urz´du;

3) w pkt 4, prowadzi Prezes Urz´du, wojewoda i Rada,
ka˝dy w zakresie swojego dzia∏ania;

4) w pkt 6, prowadzi Komendant G∏ówny Policji.

Art. 121. W rejestrach, o których mowa w art. 119:

1) w pkt 1, przechowuje si´ informacje o wnioskach,
wydanych postanowieniach, decyzjach admini-
stracyjnych i wyrokach sàdu, zaÊwiadczeniach to˝-
samoÊci, kartach pobytu i dokumentach podró˝y
przewidzianych w Konwencji Genewskiej oraz da-
ne, o których mowa w art. 8, dotyczàce cudzoziem-
ców obj´tych post´powaniami, o których mowa
w pkt 1; 

2) w pkt 2, przechowuje si´ informacje o decyzjach ad-
ministracyjnych i wyrokach sàdu oraz dane, o któ-
rych mowa w art. 8, dotyczàce cudzoziemców,
o których mowa w pkt 2;

3) w pkt 3, przechowuje si´ informacje o wnioskach,
wydanych postanowieniach, decyzjach admini-
stracyjnych i wyrokach sàdu, kartach pobytu oraz
dane, o których mowa w art. 8, dotyczàce cudzo-
ziemców obj´tych post´powaniami, o których mo-
wa w pkt 3; 

4) w pkt 4, przechowuje si´ informacje o decyzjach ad-
ministracyjnych, wyrokach sàdu i kartach pobytu
oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczàce cu-
dzoziemców obj´tych post´powaniami, o których
mowa w pkt 4;

5) w pkt 5, przechowuje si´ informacje o decyzjach ad-
ministracyjnych i kartach pobytu oraz dane, o któ-
rych mowa w art. 8, dotyczàce cudzoziemców, któ-
rym udzielono ochrony czasowej;

6) w pkt 6, przechowuje si´ informacje o podstawie
prawnej i dacie pobrania odcisków linii papilar-
nych, informacje o kartach daktyloskopijnych lub
o pobraniu odcisków linii papilarnych za pomocà
urzàdzenia do elektronicznego pobierania odci-
sków oraz dane osobowe cudzoziemca dotyczàce:

a) imienia (imion) i nazwiska,

b) daty i miejsca urodzenia,

c) obywatelstwa. 

Art. 122. Organy, które pobierajà od cudzoziem-
ców, o których mowa w art. 119 pkt 6, odciski linii pa-
pilarnych, sà obowiàzane do przekazywania Komen-
dantowi G∏ównemu Policji danych, o których mowa
w art. 121 pkt 6, oraz odcisków linii papilarnych pobra-
nych za pomocà kart daktyloskopijnych lub urzàdzenia
do elektronicznego pobierania odcisków.

Art. 123. 1. Dane i odciski linii papilarnych cudzo-
ziemców, o których mowa w art. 119 pkt 6, sà przecho-
wywane oddzielnie od zbiorów i rejestrów odcisków li-
nii papilarnych gromadzonych w innych celach.

2. W rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt 6,
mogà byç przechowywane dane i odciski linii papilar-
nych cudzoziemca przekazywane przez organy innych
paƒstw.

3. Komendant G∏ówny Policji udost´pnia dane prze-
twarzane w rejestrach, o których mowa w art. 119 pkt 6:

1) organom Stra˝y Granicznej;

2) organom Policji;

3) prokuratorowi;

4) Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego;

5) Prezesowi Urz´du.

4. Dane przetwarzane w rejestrach, o których mo-
wa w art. 119 pkt 6, mo˝na udost´pniaç, bez koniecz-
noÊci sk∏adania pisemnego wniosku, za pomocà urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do teletransmisji danych podmiotom,
o których mowa w ust. 3, gdy jest to uzasadnione spe-
cyfikà lub zakresem wykonywania ich zadaƒ oraz je˝e-
li podmioty te posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce od-
notowanie w systemie, kto, kiedy, w jakim celu oraz ja-
kie dane uzyska∏, oraz zabezpieczenia techniczne i or-
ganizacyjne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych
niezgodnie z celem ich uzyskania.

Art. 124. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór karty dak-
tyloskopijnej, na której pobiera si´ odciski linii papilar-
nych cudzoziemców, o których mowa w art. 119 pkt 6,
uwzgl´dniajàc przyczyn´ pobrania odcisków linii papi-
larnych. 

DZIA¸ V

Przepisy karne

Art. 125. Kto zabiera w celu przyw∏aszczenia lub
przyw∏aszcza sobie zaÊwiadczenie to˝samoÊci albo do-
kument podró˝y przewidziany w Konwencji Genew-
skiej lub takiego dokumentu u˝ywa, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci do lat 2.

Art. 126. 1. Kto:

1) opuszcza bez zezwolenia miejsce pobytu lub miej-
scowoÊç wyznaczonà mu do przebywania na pod-
stawie art. 45,

2) nie zawiadamia o utracie zaÊwiadczenia to˝samo-
Êci w terminie, o którym mowa w art. 36 ust. 1, lub
o utracie dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej w terminie, o którym mo-
wa w art. 76 ust. 1,

3) nie zwraca znalezionego zaÊwiadczenia to˝samoÊci
lub dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwen-
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cji Genewskiej w przypadku, gdy wydano mu nowe
zaÊwiadczenie to˝samoÊci lub nowy dokument po-
dró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej,

4) uchyla si´ od obowiàzku wymiany zaÊwiadczenia
to˝samoÊci lub dokumentu podró˝y przewidziane-
go w Konwencji Genewskiej,

5) nie wykonuje obowiàzku poddania si´ pobraniu od-
cisków linii papilarnych, o którym mowa w art. 105
ust. 1 

— podlega karze grzywny. 

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa
w ust. 1, nast´puje w trybie przepisów Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykroczenia.

3. Wyrok nakazowy wydany w post´powaniu naka-
zowym jest natychmiast wykonalny.

DZIA¸ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
oraz przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Rozdzia∏ 1

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 127. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 78, poz. 716) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. Cudzoziemiec dokonujàc zameldowania
si´ na pobyt sta∏y, zg∏asza wymagane da-
ne do zameldowania, przedstawia kart´
pobytu albo zezwolenie na osiedlenie si´
wydane stosownie do przepisów o cudzo-
ziemcach i potwierdzenie zameldowania
na pobyt czasowy.”;

2) w art. 44a:

a) w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) seria i numer karty pobytu, wydanej
w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na osie-
dlenie si´, data jej wydania, data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który jà wyda∏.”,

b) w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

,,2) seria i numer karty pobytu, wydanej w zwiàz-
ku z udzieleniem zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zgody na pobyt tole-
rowany lub nadaniem statusu uchodêcy
w Rzeczypospolitej Polskiej, data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który jà wyda∏.”,

c) w ust. 7:

— pkt 19 otrzymuje brzmienie:

,,19) seria i numer karty pobytu, wydanej
w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na

osiedlenie si´, data jej wydania oraz
oznaczenie organu, który jà wyda∏, po-
przednie serie i numery kart pobytu, wy-
danych w zwiàzku z udzieleniem zezwo-
lenia na osiedlenie si´ oraz oznaczenie
organu, który wyda∏ karty pobytu,”,

— pkt 20 otrzymuje brzmienie:

,,20) seria i numer karty pobytu, wydanej
w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zgody
na pobyt tolerowany lub nadaniem sta-
tusu uchodêcy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, data jej wydania i data wa˝noÊci
oraz oznaczenie organu, który jà wy-
da∏,”.

Art. 128. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.4)) w art. 33a w ust. 2:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na
osiedlenie si´,”;

2) po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a i 1b w brzmieniu:

,,1a) cudzoziemcy posiadajàcy status uchodêcy
nadany w Rzeczypospolitej Polskiej,

1b) cudzoziemcy korzystajàcy z ochrony czasowej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,”.

Art. 129. W ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414, z póên.
zm.5)) art. 2b otrzymuje brzmienie:

„Art. 2b. Prawo do Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej
przys∏uguje osobom posiadajàcym oby-
watelstwo polskie, zamieszkujàcym i prze-
bywajàcym na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz cudzoziemcom zamiesz-
kujàcym i przebywajàcym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajàcym
zezwolenie na osiedlenie si´, zgod´ na po-
byt tolerowany lub status uchodêcy nada-
ny w Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli umo-

———————
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63,
poz. 314, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105,
poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24,
poz. 110, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104,
poz. 661, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50,
poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118,
z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r.
Nr 85, poz. 924, Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194
i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150,
poz. 1239, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683 oraz
z 2003 r. Nr 65, poz. 595.

5) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1998 r. 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,
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 oraz
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 44, poz. 389 i Nr 122, poz. 1143.
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wy mi´dzynarodowe nie stanowià ina-
czej.”.

Art. 130. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o sys-
temie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z póên.
zm.6)) w art. 94a w ust. 2 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu:

„6) osoby posiadajàce zgod´ na pobyt tolerowany,

7) osoby korzystajàce z ochrony czasowej na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 131. W ustawie z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasi∏-
kach rodzinnych, piel´gnacyjnych i wychowawczych
(Dz. U. z 1998 r. Nr 102, poz. 651, z póên. zm.7)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za uprawnionego, o którym mowa w ust. 1,
uwa˝a si´ obywatela polskiego zamieszka∏ego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemca posiadajàcego zezwolenie na
osiedlenie si´, zgod´ na pobyt tolerowany lub
status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej
Polskiej albo korzystajàcego z ochrony czaso-
wej na jej terytorium, je˝eli umowy mi´dzyna-
rodowe nie stanowià inaczej.”;

2) w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Za uprawnionego, o którym mowa w ust. 1,
uwa˝a si´ obywatela polskiego zamieszka∏ego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
cudzoziemca posiadajàcego zezwolenie na
osiedlenie si´, zgod´ na pobyt tolerowany lub
status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej
Polskiej albo korzystajàcego z ochrony czaso-
wej na jej terytorium.”.

Art. 132. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844 i Nr 122, poz. 1143)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 9 lit. c i d otrzymujà brzmienie:

„c) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemco-
wi nieposiadajàcemu zezwolenia na osiedlenie
si´, zgody na pobyt tolerowany lub statusu
uchodêcy nadanego w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub niekorzystajàcemu z ochrony czasowej
na jej terytorium i nieposiadajàcemu zezwole-

nia na prac´ wydanego przez w∏aÊciwy organ
lub powierzenie wykonywania pracy na innym
stanowisku albo na innych warunkach ni˝ okre-
Êlone w zezwoleniu, 

d) wykonywanie przez cudzoziemca nieposiada-
jàcego zezwolenia na osiedlenie si´, zgody na
pobyt tolerowany, statusu uchodêcy nadanego
w Rzeczypospolitej Polskiej lub niekorzystajà-
cego z ochrony czasowej na jej terytorium pra-
cy bez zezwolenia na prac´ wydanego przez
w∏aÊciwy organ;”;

2) w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) opiniowanie kryteriów wydawania przyrzeczeƒ
i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemcom nieposiada-
jàcym zezwolenia na osiedlenie si´, zgody na
pobyt tolerowany, statusu uchodêcy nadanego
w Rzeczypospolitej Polskiej ani niekorzystajà-
cym z ochrony czasowej na jej terytorium;”;

3) w art. 6c w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) ustalanie, po zasi´gni´ciu opinii marsza∏ka wo-
jewództwa, kryteriów wydawania przyrzeczeƒ
i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemcom nieposiada-
jàcym zezwolenia na osiedlenie si´, zgody na
pobyt tolerowany, statusu uchodêcy nadanego
w Rzeczypospolitej Polskiej ani niekorzystajà-
cym z ochrony czasowej na jej terytorium; kry-
teria te nie mogà zawieraç wymagaƒ dyskrymi-
nujàcych kandydatów ze wzgl´du na p∏eç,
wiek, niepe∏nosprawnoÊç, ras´, narodowoÊç,
przekonania, zw∏aszcza polityczne lub religijne,
ani ze wzgl´du na przynale˝noÊç zwiàzkowà;”;

4) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç prac´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada
zezwolenie na prac´ wydane przez wojewod´
w∏aÊciwego ze wzgl´du na siedzib´ pracodaw-
cy. Z obowiàzku tego sà zwolnieni cudzoziemcy
posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´, zgo-
d´ na pobyt tolerowany, status uchodêcy nada-
ny w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystajàcy
z ochrony czasowej na jej terytorium.”;

5) w art. 64 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cudzoziemiec nieposiadajàcy zezwolenia na
osiedlenie si´, zgody na pobyt tolerowany, sta-
tusu uchodêcy nadanego w Rzeczypospolitej
Polskiej lub niekorzystajàcy z ochrony czasowej
na jej terytorium, który wykonuje prac´ bez ze-
zwolenia, o którym mowa w art. 50 ust. 1, pod-
lega karze grzywny nie ni˝szej ni˝ 1 000 z∏.”.

Art. 133. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. — Pra-
wo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178,
z póên. zm.8)) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

———————
6) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone

w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162,
poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48,
poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615,
z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185
i Nr 200, poz. 1683 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 65. 

7) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zosta∏y og∏oszone
w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1118,
z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r. Nr 104,
poz. 1104, z 2001 r. Nr 122, poz. 1349, Nr 128, poz. 1405
i Nr 154, poz. 1791, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 181,
poz. 1515 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 759.

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995 i Nr 130,
poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 86, poz. 789.
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„1. Cudzoziemcy posiadajàcy zezwolenie na osiedle-
nie si´, zgod´ na pobyt tolerowany, status uchodê-
cy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzy-
stajàcy z ochrony czasowej na jej terytorium, ko-
rzystajà w zakresie podejmowania i wykonywania
dzia∏alnoÊci gospodarczej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej z takich samych praw jak oby-
watele polscy.”.

Art. 134. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. Nr 86, poz. 960, z póên. zm.9))
w za∏àczniku do ustawy wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w cz´Êci III w ust. 1 w rubryce „Zwolnienia” pkt 2
otrzymuje brzmienie:

„2) odpisy skrócone:

a) wydawane w sprawach dokumentów stwier-
dzajàcych to˝samoÊç,

b) wydawane bezpoÊrednio po sporzàdzeniu
aktu stanu cywilnego — w liczbie 3 egzem-
plarzy;

zwolnienie to przys∏uguje równie˝ cudzoziemcom,
którym udzielono zezwolenia na osiedlenie si´ lub
nadano status uchodêcy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz obywatelom tych paƒstw obcych, z któ-
rymi Rzeczpospolita Polska zawar∏a odpowiednie
porozumienie.”;

2) w cz´Êci IV:

a) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4

„5. Od wizy:

1) wydawanej przez komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej 300 z∏

2) pobytowej wydawanej przez wojewod´ w przypadku, o którym
mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175):

a) w pkt 1 50 z∏

b) w pkt 2 200 z∏

c) w pkt 3 200 z∏

d) w pkt 4 50 z∏

3) pobytowej wydawanej przez wojewod´ ma∏oletniemu cudzoziem-
cowi urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

a) krótkoterminowej 100 z∏

b) d∏ugoterminowej 200 z∏”

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a w brzmieniu:

1 2 3 4

„5a. Od przed∏u˝enia wizy pobytowej:

1) krótkoterminowej 200 z∏

2) d∏ugoterminowej 400 z∏”

Art. 135. W ustawie z dnia 26 kwietnia 2002 r.
o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu
bezrobociu (Dz. U. Nr 74, poz. 675) w art. 1 wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w art. 1 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cudzoziemców przebywajàcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej poszukujàcych za-
trudnienia i podejmujàcych zatrudnienie lub in-
nà prac´ zarobkowà na terytorium Polski, po-
siadajàcych:

a) zezwolenie na osiedlenie si´, zgod´ na pobyt
tolerowany lub którym nadano status
uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej, lub
którzy korzystajà z ochrony czasowej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) obywatelstwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej,”;”;

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

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,
z 2002 r. Nr 71, poz. 655, Nr 135, poz. 1143, Nr 141,
poz. 1178 i 1180 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2003 r. Nr 7,
poz. 78, Nr 96, poz. 874 i Nr 124, poz. 1154.
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2) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç prac´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝e-
li posiada zezwolenie na prac´ wydane
przez wojewod´ w∏aÊciwego ze wzgl´du
na siedzib´ pracodawcy. Z tego obowiàz-
ku sà zwolnieni:

1) cudzoziemcy posiadajàcy zezwolenie
na osiedlenie si´,

2) cudzoziemcy, którym nadano status
uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej,

3) cudzoziemcy posiadajàcy zgod´ na po-
byt tolerowany,

4) cudzoziemcy korzystajàcy z ochrony
czasowej na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

5) cudzoziemcy posiadajàcy obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej,

6) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cu-
dzoziemca posiadajàcego obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska, który na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej wykonuje prac´ lub
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà,

7) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cu-
dzoziemca posiadajàcego obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów o prawie sta∏ego pobytu,
obowiàzujàcych paƒstwa cz∏onkowskie
Unii Europejskiej,

8) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cu-
dzoziemca posiadajàcego obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów o prawie pobytu pracowni-
ków i osób pracujàcych na w∏asny ra-
chunek, które zakoƒczy∏y dzia∏alnoÊç za-
wodowà, obowiàzujàcych paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej,

9) cudzoziemcy — cz∏onkowie rodziny cu-
dzoziemca posiadajàcego obywatel-
stwo paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej innego ni˝ Rzeczpospolita
Polska, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
przepisów dotyczàcych prawa pobytu
studentów, obowiàzujàcych paƒstwa
cz∏onkowskie Unii Europejskiej,

10) cudzoziemcy zwolnieni z obowiàzku
uzyskania pozwolenia na prac´ na pod-
stawie odr´bnych przepisów.””.

Art. 136. W ustawie z dnia 23 stycznia 2003 r. o po-
wszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu
Zdrowia (Dz. U. Nr 45, poz. 391, Nr 73, poz. 660, Nr 96,
poz. 874 i Nr 122, poz. 1143) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Ubezpieczonymi w Funduszu sà osoby posiada-
jàce obywatelstwo polskie i zamieszkujàce na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz cu-
dzoziemcy przebywajàcy na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie wizy pobyto-
wej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie si´, zgody na pobyt tolerowany lub
posiadajàcy status uchodêcy nadany w Rzeczy-
pospolitej Polskiej albo korzystajàcy z ochrony
czasowej na jej terytorium, je˝eli:

1) podlegajà obowiàzkowi ubezpieczenia zdro-
wotnego;

2) ubezpieczajà si´ dobrowolnie.”;

2) w art. 197 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) art. 117 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175).”.

Rozdzia∏ 2

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 137. Post´powania administracyjne w spra-
wach o nadanie statusu uchodêcy i o udzielenie azylu,
wszcz´te na podstawie dotychczasowych przepisów
toczà si´ wed∏ug przepisów niniejszej ustawy. 

Art. 138. 1. Przed wydaniem decyzji o wydaleniu
w post´powaniu wszcz´tym przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, które nie zosta∏o zakoƒczone do tego dnia
decyzjà ostatecznà, wojewoda bada, czy zachodzà oko-
licznoÊci uzasadniajàce udzielenie cudzoziemcowi zgo-
dy na pobyt tolerowany, o których mowa w art. 97,
a w razie ich stwierdzenia — odmawia wydalenia
i udziela zgody na pobyt tolerowany.

2. W post´powaniach w sprawach zezwoleƒ na za-
mieszkanie na czas oznaczony wszcz´tych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, które nie zosta∏y zakoƒczone do
tego dnia decyzjà ostatecznà, dotyczàcych cudzoziem-
ców, w stosunku do których zachodzi∏y okolicznoÊci,
o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r.
Nr 127, poz. 1400, z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804, Nr 141,
poz. 1180 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 894
i Nr 101, poz. 942), wojewoda bada, czy zachodzà okolicz-
noÊci uzasadniajàce udzielenie cudzoziemcowi zgody na
pobyt tolerowany, o których mowa w art. 97, i w razie ich
stwierdzenia — wydaje decyzj´ o udzieleniu tej zgody.

Art. 139. 1. Decyzje wydane na podstawie art. 35
ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziem-
cach, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie sta∏y si´
decyzjami ostatecznymi, stajà si´ z mocy prawa decy-
zjami wydanymi na podstawie art. 14 niniejszej ustawy.
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2. Decyzje w sprawie pomocy dla cudzoziemców
ubiegajàcych si´ o nadanie statusu uchodêcy wydane na
podstawie art. 85f ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r.
o cudzoziemcach zachowujà moc, z tym ˝e realizacja
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych tym cudzoziemcom odbywa
si´ wed∏ug zasad okreÊlonych w niniejszej ustawie. 

Art. 140. Pozostajà w mocy decyzje o nadaniu statu-
su uchodêcy oraz decyzje o udzieleniu azylu wydane cu-
dzoziemcom na podstawie dotychczasowych przepisów. 

Art. 141. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy wyga-
sajà zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
wydane cudzoziemcom, którym nadano status
uchodêcy na podstawie art. 43 ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony wydane cudzoziem-
com, w stosunku do których zachodzi∏y okolicznoÊci,
o których mowa w art. 17 ust. 2 pkt 7 i 8 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach, stajà si´ decyzja-
mi w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany
w rozumieniu niniejszej ustawy.

Art. 142. 1. Dokumenty wydane cudzoziemcom, do
których stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy, wydane
na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzo-
ziemcach, zachowujà wa˝noÊç do czasu ich wymiany,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca okresu ich wa˝noÊci.

2. Karty pobytu wydane cudzoziemcom, o których
mowa w art. 140, przed wejÊciem w ˝ycie ustawy, pod-
legajà nieodp∏atnej wymianie w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

3. Cudzoziemcom, o których mowa w art. 141:

1) w ust. 1, wydaje si´ kart´ pobytu, o której mowa
w art. 74 ust. 1;

2) w ust. 2, wydaje si´ kart´ pobytu, o której mowa
w art. 99 ust. 1.

4. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 2, wy-
miana kart pobytu nast´puje za op∏atà stosowanà przy
wydaniu karty pobytu na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 143. Cz∏onkowie Rady, powo∏ani przez Prezesa
Rady Ministrów na podstawie ustawy z dnia 25 czerw-
ca 1997 r. o cudzoziemcach, dzia∏ajà do koƒca kadencji,
na którà zostali powo∏ani, na warunkach okreÊlonych
w niniejszej ustawie i przepisach wydanych na jej pod-
stawie.

Art. 144. Wpisy do rejestrów prowadzonych na
podstawie dotychczasowych przepisów z dniem wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stajà si´ wpisami do rejestrów pro-
wadzonych na podstawie niniejszej ustawy.

Art. 145. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych na podstawie upowa˝nieƒ przewidzianych
w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´-
cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zachowujà moc
przepisy dotychczasowe.

Art. 146. 1. Przepis art. 107 stosuje si´ od dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

2. Przepis art. 129 w zakresie, w jakim dotyczy cu-
dzoziemców posiadajàcych zgod´ na pobyt tolerowa-
ny, stosuje si´ od dnia 1 stycznia 2004 r.

3. Przepisy art. 108 ust. 1—3 tracà moc z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej.

Art. 147. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2003 r.
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