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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 listopada 2006 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o cudzoziemcach

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708 i Nr 145,
poz. 1050) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego ob-
wieszczenia jednolity tekst ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175),
z uwzgl´dnieniem zmian wprowadzonych:
1) ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchy-

leniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzyskaniem
przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959),

2) ustawà z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy
o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu in-
formacji kryminalnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1842),

3) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 90, poz. 757),

4) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 94, poz. 788),

5) ustawà z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 132, poz. 1105),

6) ustawà z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowadzaniu
konkursów na stanowiska kierowników central-
nych urz´dów administracji rzàdowej, prezesów
agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów
paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258),

7) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biu-
rze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104, poz. 708),

8) ustawà z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy wpro-
wadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu Woj-
skowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego oraz
ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by Kontr-



wywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu Woj-
skowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711),

9) ustawà z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach pasz-
portowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027),

10) ustawà z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wy-
jeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043),

11) ustawà z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie ustawy
o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 158, poz. 1122),

12) ustawà z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym
zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 22 listopada 2006 r.

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

1) art. 149—153 oraz art. 163 i 164 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175), które stanowià:

„Art. 149. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o na-
bywaniu nieruchomoÊci przez cudzo-
ziemców (Dz. U. z 1996 r. Nr 54,
poz. 245, z póên. zm.a)) w art. 8 w ust. 1
pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) nabycie nieruchomoÊci przez cudzo-
ziemca zamieszkujàcego w Rzeczy-
pospolitej Polskiej co najmniej 5 lat
od udzielenia mu zezwolenia na
osiedlenie si´,

3) nabycie przez cudzoziemca, b´dàce-
go ma∏˝onkiem obywatela polskiego
i zamieszkujàcego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej co najmniej 2 lata od
udzielenia mu zezwolenia na osie-
dlenie si´, nieruchomoÊci, które
w wyniku nabycia stanowiç b´dà
wspólnoÊç ustawowà ma∏˝onków,”.

Art. 150. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r.
o obywatelstwie polskim (Dz. U.
z 2000 r. Nr 28, poz. 353 oraz z 2001 r.
Nr 42, poz. 475) po art. 17 dodaje si´
art. 17a w brzmieniu:

„Art. 17a. 1. W sprawach nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci wojewody
i Prezesa Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców
organy te mogà zwracaç
si´ do komendanta woje-
wódzkiego Policji, Komen-
danta G∏ównego Policji,

Szefa Agencji Bezpieczeƒ-
stwa Wewn´trznego, Szefa
Agencji Wywiadu oraz Sze-
fa Wojskowych S∏u˝b Infor-
macyjnych, a w razie po-
trzeby do innych organów,
o przekazanie informacji
niezb´dnych dla prowadzo-
nych post´powaƒ.

2. Organy, do których woje-
woda lub Prezes Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców zwróci∏ si´ o prze-
kazanie informacji, sà obo-
wiàzane je udost´pniç
w zakresie niezb´dnym dla
prowadzenia post´powaƒ,
w terminie 30 dni.

3. W szczególnie uzasadnio-
nych przypadkach termin,
o którym mowa w ust. 2,
mo˝e byç przed∏u˝ony do
3 miesi´cy, o czym organ
obowiàzany do przekazania
informacji zawiadamia od-
powiednio wojewod´ lub
Prezesa Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziem-
ców.”.

Art. 151. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2002 r.
Nr 171, poz. 1399 oraz z 2003 r. Nr 90,
poz. 844 i Nr 113, poz. 1070) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 lit. d otrzymu-
je brzmienie:

„d) przest´pstw i wykroczeƒ okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
Nr 128, poz. 1175) oraz ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176);”;

2) w art. 9e w ust. 1 pkt 5 otrzymuje
brzmienie:

„5) okreÊlonego w art. 147 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach;”.

Art. 152. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywa-
niu informacji kryminalnych (Dz. U.
Nr 110, poz. 1189, z póên. zm.b)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4:
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a) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939, z 1998 r.
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a) w pkt 7 kropk´ na koƒcu zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ wyrazy
„z zastrze˝eniem pkt 8,”,

b) po pkt 7 dodaje si´ pkt 8 w brzmie-
niu:

„8) Krajowy System Informatyczny
— to prowadzona w Krajowym
Centrum Informacji Kryminal-
nych odr´bna baza danych na
potrzeby kontroli granicznej,
kontroli celnej, kontroli legalno-
Êci pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, a tak˝e na potrzeby in-
nych post´powaƒ prowadzo-
nych na podstawie ustaw.”;

2) po rozdziale 4 dodaje si´ rozdzia∏ 4a
w brzmieniu: 

„Rozdzia∏ 4a

Krajowy System Informatyczny

Art. 37a. 1. W Krajowym Systemie In-
formatycznym przetwa-
rzane sà dane:

1) cudzoziemców:

a) poszukiwanych w
zwiàzku z dotyczà-
cym ich wnioskiem
o ekstradycj´ lub
wnioskiem o zasto-
sowanie tymczaso-
wego aresztowania
w celu ekstradycji,

b) których dotyczy wnio-
sek o przekazanie
w celu wykonania ka-
ry,

c) zaginionych lub obj´-
tych ochronà w zwiàz-
ku z toczàcym si´ 
post´powaniem kar-
nym,

2) przedmiotów:

a) skradzionych lub za-
ginionych pojazdów
mechanicznych, ∏o-
dzi i jachtów,

b) skradzionej lub zagi-
nionej broni, amuni-
cji i materia∏ów wy-
buchowych,

c) skradzionych lub za-
ginionych dokumen-
tów to˝samoÊci i ich
druków,

d) banknotów zg∏oszo-
nych jako poszuki-
wane.

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

1) imi´ (imiona) i nazwi-
sko (nazwiska) oraz
pseudonim,

2) dat´ i miejsce urodze-
nia,

3) obywatelstwo,

4) p∏eç,

5) znaki szczególne,

6) informacj´, czy dana
osoba mo˝e byç uzbro-
jona,

7) informacj´, czy dana
osoba mo˝e stosowaç
przemoc,

8) powód wpisania da-
nych osobowych do
Krajowego Systemu In-
formatycznego,

9) zalecany sposób post´-
powania wobec cudzo-
ziemca.

Art. 37b. 1. Dane w Krajowym Syste-
mie Informatycznym gro-
madzi, przetwarza i udo-
st´pnia Szef Centrum.

2. Dane z Krajowego Syste-
mu Informatycznego udo-
st´pnia si´, z zastrze˝e-
niem ust. 3, w zakresie
niezb´dnym do realizacji
ustawowych zadaƒ:
1) Ministrowi Obrony

Narodowej,
2) Ministrowi Sprawie-

dliwoÊci,
3) ministrowi w∏aÊciwe-

mu do spraw admini-
stracji publicznej,

4) ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw finan-
sów publicznych,

5) ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw we-
wn´trznych,

6) ministrowi w∏aÊciwe-
mu do spraw zagra-
nicznych,

7) Komendantowi G∏ów-
nemu Stra˝y Granicz-
nej,

8) Szefowi Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trz-
nego,

9) Szefowi Agencji Wy-
wiadu,
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10) Prezesowi Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców,

11) konsulowi,

12) wojewodzie,

13) prokuratorowi,

14) sàdowi,

15) Policji.

3. Szef Centrum mo˝e wyra-
ziç zgod´, w drodze decyzji,
na udost´pnienie danych
zgromadzonych w Krajo-
wym Systemie Informa-
tycznym organom, o któ-
rych mowa w ust. 2, za
pomocà urzàdzeƒ do tele-
transmisji danych, bez ko-
niecznoÊci sk∏adania pi-
semnego wniosku, je˝eli
organy te spe∏niajà ∏àcz-
nie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia
umo˝liwiajàce odnoto-
wanie w Krajowym
Systemie Informatycz-
nym, kto, kiedy, w ja-
kim celu oraz jakie dane
lub informacje uzyska∏,

2) posiadajà zabezpiecze-
nia techniczne i organi-
zacyjne uniemo˝liwia-
jàce wykorzystanie da-
nych lub informacji nie-
zgodnie z celem ich
uzyskania,

3) jest to uzasadnione
specyfikà lub zakresem
wykonywanych przez
organ zadaƒ.

4. Organy, o których mowa
w ust. 2 pkt 1—12 i 14, sà
obowiàzane do bie˝àcego
przekazywania do Krajo-
wego Systemu Informa-
tycznego danych, o któ-
rych mowa w art. 37a.

5. Administrator danych prze-
twarzajàcy dane na potrze-
by Krajowego Systemu In-
formatycznego jest zwol-
niony z obowiàzku infor-
macyjnego, okreÊlonego
w art. 25 ust. 1 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271).

6. Przetwarzanie danych oso-
bowych w Krajowym Sys-
temie Informatycznym
podlega kontroli General-
nego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych.”;

3) po art. 40 dodaje si´ art. 40a w brzmie-
niu:

„Art. 40a. 1. Dane, o których mowa
w art. 37a, mogà byç
przekazywane za granic´
na podstawie umów
mi´dzynarodowych, któ-
rymi zwiàzana jest Rzecz-
pospolita Polska.

2. Do Krajowego Systemu
Informatycznego mo˝na
w∏àczyç dane otrzymane
od organów paƒstw ob-
cych.”.

Art. 153. W ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o zasa-
dach i warunkach wjazdu i pobytu oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 141, poz. 1180) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

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

„2. Przepisy ustawy dotyczàce oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
stosuje si´ do obywateli paƒstw
Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego oraz innych paƒstw, które
nie nale˝à do Unii Europejskiej,
ale na podstawie umów zawar-
tych z Unià Europejskà korzystajà
ze swobody przep∏ywu osób, oraz
do cz∏onków ich rodzin.”;

2) w art. 32:
a) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1. Zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony oraz karty poby-
tu wydane cudzoziemcom b´-
dàcym obywatelami Unii na
podstawie przepisów ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175) zachowujà wa˝noÊç.

2. Zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony oraz karty poby-
tu wydane na podstawie przepi-
sów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach cz∏on-
kom rodziny obywateli Unii,
nieb´dàcym obywatelami Unii,
zachowujà wa˝noÊç.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wpisy dokonane w rejestrach
prowadzonych przez wojewo-
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dów na podstawie ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach, dotyczàce wnio-
sków o udzielenie zezwolenia
na zamieszkanie na czas ozna-
czony cudzoziemcom b´dàcym
obywatelami Unii i wydanych
w tych sprawach decyzji, pozo-
stajà w tych rejestrach.”.”

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

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

2) art. 113 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmia-
nie i uchyleniu niektórych ustaw w zwiàzku z uzy-
skaniem przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96, poz. 959), który
stanowi:

„Art. 113. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 ma-
ja 2004 r., z wyjàtkiem:

1) art. 42, art. 44, art. 70, art. 71 pkt 10,
art. 74 pkt 5 i 6, art. 94 pkt 3, art. 97,
art. 100, art. 101, art. 103 pkt 17 oraz
art. 112, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 30 kwietnia 2004 r.;

2) art. 85 pkt 7 w zakresie dotyczàcym
art. 456 ust. 1, który wchodzi w ˝ycie
z dniem 2 maja 2004 r.”;

3) art. 5 ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie
ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywa-
niu informacji kryminalnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1842), który stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia, z wyjàtkiem art. 1 pkt 12 w cz´Êci do-
tyczàcej art. 37b ust. 1 pkt 1 lit. f oraz pkt 2
lit. i oraz art. 1 pkt 15, które wchodzà w ˝y-
cie po up∏ywie 7 dni od dnia w∏àczenia
Rzeczypospolitej Polskiej do Systemu In-
formacyjnego Schengen.”;

4) art. 26 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757), który stanowi:

„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2—7, pkt 8 w zakresie doty-
czàcym art. 10 ust. 1, pkt 17 lit. c,
pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3—6, art. 8,
art. 10 i 11 oraz art. 13—21 i art. 23,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, tiret dru-
gie w zakresie dotyczàcym pkt 5b,
pkt 8 w zakresie dotyczàcym art. 10
ust. 2—4, pkt 10 lit. a tiret pierwsze
w zakresie dotyczàcym pkt 2b oraz lit. f
w zakresie dotyczàcym ust. 7b, pkt 38,
art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12 i art. 24, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.;

3) art. 2 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem okreÊlonym w decyzji Rady
o stosowaniu przez Rzeczpospolità
Polskà art. 2 Konwencji Wykonawczej
do Uk∏adu z Schengen z dnia 14 czerw-
ca 1985 r. mi´dzy Rzàdami Paƒstw Unii
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Fe-
deralnej Niemiec oraz Republiki Fran-
cuskiej w sprawie stopniowego zno-
szenia kontroli na wspólnych grani-
cach, podpisanej w Schengen dnia
19 czerwca 1990 r.”;

5) art. 20—25 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r.
o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788), które stano-
wià:

„Art. 20. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotychcza-
sowe. 

2. W post´powaniach wszcz´tych i nieza-
koƒczonych decyzjà ostatecznà przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, w któ-
rych organ by∏ obowiàzany badaç, czy
zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce
udzielenie zgody na pobyt tolerowany
na podstawie art. 97 pkt 4 ustawy wy-
mienionej w art. 2, organ po stwier-
dzeniu tych okolicznoÊci udziela cu-
dzoziemcowi zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony na podstawie
art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà i z zastosowaniem za-
sad okreÊlonych w rozdziale 4 tej usta-
wy. 

3. CzynnoÊci podj´te w toku post´po-
waƒ, o których mowa w ust. 2, pozo-
stajà w mocy, o ile ich zakres przed-
miotowy jest wymagany do udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1
pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà.

Art. 21. W przypadku gdy po wejÊciu w ˝ycie
ustawy decyzja Prezesa Urz´du o wyda-
leniu cudzoziemca, wydana w czasie, gdy
toczy∏o si´ wobec niego post´powanie
o nadanie statusu uchodêcy, stanie si´
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niewykonalna z przyczyn niezale˝nych od
organu, który jest obowiàzany jà wyko-
naç, lub ujawnià si´ okolicznoÊci uzasad-
niajàce udzielenie zgody na pobyt tolero-
wany, organem w∏aÊciwym do udzielenia
temu cudzoziemcowi zgody na pobyt to-
lerowany jest Prezes Urz´du.

Art. 22. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy decy-
zje w sprawie udzielenia zgody na po-
byt tolerowany wydane cudzoziem-
com na podstawie art. 97 pkt 4 ustawy
wymienionej w art. 2 stajà si´ zezwole-
niami na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielonymi na podstawie
art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymie-
nionej w art. 1, w brzmieniu nadanym
niniejszà ustawà. 

2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, o których mowa w ust. 1,
uwa˝a si´ za udzielone na okres 2 lat
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy. 

3. Karty pobytu wydane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy cudzoziem-
com, o których mowa w ust. 1,
w zwiàzku z udzieleniem zgody na po-
byt tolerowany, podlegajà nieodp∏at-
nie wymianie na karty pobytu wydane
w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, w ter-
minie 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy, a w przypadku gdy termin
wa˝noÊci dotychczasowej karty pobytu
jest d∏u˝szy — do koƒca okresu wa˝no-
Êci karty pobytu.

Art. 23. Rejestr, o którym mowa w art. 124 pkt 1
lit. k ustawy wymienionej w art. 1, do
2010 r. mo˝e byç prowadzony w innej for-
mie ni˝ system informatyczny.

Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze,
wydane na podstawie art. 63 ust. 2,
art. 71 i art. 101 ust. 7 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, za-
chowujà moc do czasu wydania nowych
przepisów wykonawczych na podstawie
art. 63 ust. 2, art. 71d i art. 101 ust. 7
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2005 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 1—3, 8, 12, 15—17, 39, 42, 45
lit. a, 48 lit. a i c, 55, 58 i 59, art. 2 pkt 2,
3, 5, 7—12, 17—20 i 28—30, art. 13 oraz
art. 14 i 15 w zakresie dotyczàcym cu-
dzoziemców posiadajàcych zgod´ na
pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej
Polskiej, art. 17 pkt 1 lit. a tiret pierwsze
i pkt 4 w zakresie dotyczàcym cudzo-
ziemców ubiegajàcych si´ o nadanie

statusu uchodêcy, którym po up∏ywie
roku od dnia z∏o˝enia wniosku o nada-
nie statusu uchodêcy nie zosta∏a wyda-
na decyzja w pierwszej instancji i przy-
czyna przed∏u˝enia post´powania nie
le˝y po stronie cudzoziemca, art. 17
pkt 1 lit. a tiret drugie i lit. b oraz pkt 2
w zakresie dotyczàcym cudzoziemców
posiadajàcych zgod´ na pobyt tolero-
wany w Rzeczypospolitej Polskiej lub
korzystajàcych z ochrony czasowej
w Rzeczypospolitej Polskiej, które
wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia;

2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczàcym cu-
dzoziemców posiadajàcych zezwolenie
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go Wspólnot Europejskich lub zezwo-
lenie na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny udzielone w zwiàzku z okoliczno-
Êcià, o której mowa w art. 53 ust. 1
pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach, które wchodzà w ˝y-
cie z dniem 1 stycznia 2006 r.”;

6) art. 2 ustawy z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie usta-
wy o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 132, poz. 1105),
który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

7) art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. o przeprowadzaniu konkursów na stanowi-
ska kierowników centralnych urz´dów administra-
cji rzàdowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celo-
wych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258),
które stanowià:

Art. 47. „1. Konkursy, o których mowa w usta-
wach zmienianych niniejszà ustawà,
zostanà og∏oszone w terminie 6 mie-
si´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. 

2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy stanowiska kie-
rowników centralnych urz´dów admi-
nistracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´p-
ców prezesów zarzàdów paƒstwowych
funduszy celowych pe∏nià swoje obo-
wiàzki do czasu powo∏ania na te stano-
wiska osób wy∏onionych w drodze
konkursu.”

„Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r.”;

8) art. 216 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Central-
nym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. Nr 104,
poz. 708), który stanowi:

„Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 197 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 18 miesi´cy od dnia og∏osze-
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nia, oraz art. 214, który wchodzi w ˝ycie
po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.”;

9) art. 80 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. — Przepisy
wprowadzajàce ustaw´ o S∏u˝bie Kontrwywiadu
Wojskowego oraz S∏u˝bie Wywiadu Wojskowego
oraz ustaw´ o s∏u˝bie funkcjonariuszy S∏u˝by
Kontrwywiadu Wojskowego oraz S∏u˝by Wywiadu
Wojskowego (Dz. U. Nr 104, poz. 711), który stano-
wi:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 5—56, oraz art. 77 i art. 78, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2006 r.”;

10) art. 58 i 66 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o doku-
mentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027),
które stanowià:

„Art. 58. Polskie dokumenty podró˝y dla cudzo-
ziemca i dokumenty podró˝y przewidzia-
ne w Konwencji Genewskiej wydane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy za-
chowujà wa˝noÊç przez okres, na jaki zo-
sta∏y wydane.”

„Art. 66. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 28 sierp-
nia 2006 r., z wyjàtkiem art. 16 w zakresie
dotyczàcym obywateli polskich przeby-
wajàcych za granicà, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem 28 lutego 2008 r.”;

11) art. 97 i 105 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeê-
dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po-
bycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏on-
ków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), które sta-
nowià:

„Art. 97. 1. Zezwolenia na pobyt, zezwolenia na
pobyt czasowy, karty pobytu obywate-
la Unii Europejskiej oraz dokumenty
pobytu wydane na podstawie ustawy,
o której mowa w art. 104, zachowujà
wa˝noÊç przez okres, na jaki zosta∏y
wydane.

2. Zezwolenia na osiedlenie si´ udzielo-
ne obywatelom UE oraz cz∏onkom ich
rodzin na podstawie ustawy z dnia
29 marca 1963 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. z 1992 r. Nr 7, poz. 30 i Nr 25,
poz. 112 oraz z 1995 r. Nr 23, poz. 120),
ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127,
poz. 1400, z póên. zm.c)) oraz ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach, zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony udzielone cz∏onkom
rodzin obywateli UE na podstawie
ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cu-
dzoziemcach lub ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
zachowujà wa˝noÊç przez okres, na ja-
ki zosta∏y wydane, o ile ustawy nie sta-
nowià inaczej.

3. Zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich
udzielone cz∏onkom rodzin obywateli
UE na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
i dokumenty wydane na podstawie
tych ustaw zachowujà wa˝noÊç przez
okres, na jaki zosta∏y wydane, o ile
ustawy nie stanowià inaczej.

4. Posiadanie zezwolenia na pobyt, ze-
zwolenia na osiedlenie si´ lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego Wspólnot Europejskich zwal-
nia obywatela UE z obowiàzku zareje-
strowania pobytu, o którym mowa
w art. 20.

5. Posiadanie zezwolenia na pobyt, ze-
zwolenia na osiedlenie si´ lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego Wspólnot Europejskich zwal-
nia cz∏onka rodziny nieb´dàcego oby-
watelem UE z obowiàzku posiadania
karty pobytu cz∏onka rodziny obywate-
la Unii Europejskiej, o którym mowa
w art. 20.”

„Art. 105. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
art. 94 pkt 2 i 3 oraz art. 96, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2007 r.”;

12) art. 11 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie
ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 158, poz. 1122), który stanowi:

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.”;

13) art. 89 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒstwo-
wym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217), który sta-
nowi:

„Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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c) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804 i Nr 141,
poz. 1180 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 894,  Nr 101, poz. 942
i Nr 137, poz. 1302.



Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez
to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu cudzoziemców
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tryb post´po-
wania oraz organy w∏aÊciwe w tych sprawach.

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

Art. 3. Ustawy nie stosuje si´ do:

1) szefów i cz∏onków personelu misji dyplomatycz-
nych, kierowników urz´dów konsularnych i cz∏on-
ków personelu konsularnego paƒstw obcych oraz
innych osób zrównanych z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy-
czajów mi´dzynarodowych, pod warunkiem wza-
jemnoÊci i posiadania przez te osoby dokumentów
potwierdzajàcych pe∏nienie przez nie funkcji, z wy-
jàtkiem art. 13 ust. 1, art. 25, 26, 35—41, 51 ust. 1
i art. 144;

2)2) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub
paƒstw nieb´dàcych stronami umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzy-
staç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà
Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, oraz
cz∏onków ich rodzin, z wyjàtkiem:

a) art. 93, 94, 96, 100, rozdzia∏ów 9 i 10, art. 124
pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2
w zakresie dotyczàcym art. 124 pkt 1 lit. g,
art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, 128
ust. 2, art. 131—134, które majà zastosowanie
do obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospo-
darczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej
lub paƒstw nieb´dàcych stronami umowy o Eu-
ropejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mo-
gà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na
podstawie umów zawartych przez te paƒstwa ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏on-
kowskimi, oraz cz∏onków ich rodzin,

b) art. 25, art. 26 pkt 3 lit. d, art. 29 ust. 3, art. 45
ust. 1, 1a i 2, art. 48 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5—7,
art. 49, 52, 84a, rozdzia∏u 8a, art. 124 pkt 1 lit. a,
art. 125 ust. 1 pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a, któ-
re majà zastosowanie do cz∏onków rodzin oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub paƒstw
nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç
ze swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez te paƒstwa ze Wspólno-
tà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi,
nieb´dàcych obywatelami tych paƒstw;

3) cudzoziemców ubiegajàcych si´ o ochron´ oraz
obj´tych ochronà na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695), w zakresie
w niej uregulowanym;

4) cudzoziemców polskiego pochodzenia i cz∏onków
najbli˝szej rodziny repatrianta, w zakresie uregulo-
wanym w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005 r.
Nr 94, poz. 788).

Art. 4. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) dokument podró˝y — dokument uznany przez w∏a-
Êciwy organ Rzeczypospolitej Polskiej, uprawnia-
jàcy do przekroczenia granicy, wydany cudzoziem-
cowi przez organ paƒstwa obcego, organ polski
lub organizacj´ mi´dzynarodowà albo podmiot
upowa˝niony przez organ paƒstwa obcego lub ob-
cà w∏adz´ o charakterze paƒstwowym;

2) granica — granic´ paƒstwowà Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia 12 paêdzierni-
ka 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U.
z 2005 r. Nr 226, poz. 1944);
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 listopada
2006 r. (poz. 1694)

USTAWA

z dnia 13 czerwca 2003 r.

o cudzoziemcach1)I)

———————
I) OdnoÊnik nr 1 dodany do tytu∏u ustawy przez art. 94 pkt 1

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu nie-
których ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji
wdro˝enia dyrektywy 2001/51/WE z dnia 28 czerwca
2001 r. uzupe∏niajàcej postanowienia art. 26 Konwencji
wykonawczej do Uk∏adu z Schengen z dnia 14 czerwca
1985 r. (Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001).
Dane dotyczàce og∏oszenia aktów prawa Unii Europej-
skiej, zamieszczone w niniejszej ustawie — z dniem uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii
Europejskiej — dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienni-
ku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 89 pkt 1 ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywa-
teli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków
ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 26 sierpnia 2006 r.



3) przewoênik — osob´ fizycznà lub prawnà zajmujà-
cà si´ zarobkowo przewozem osób drogà po-
wietrznà, morskà lub làdowà;

4) strefa tranzytowa lotniska mi´dzynarodowego —
teren lotniska mi´dzynarodowego po∏o˝onego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozciàgajàcy
si´ mi´dzy pok∏adem statku powietrznego a stano-
wiskiem kontroli granicznej, który obejmuje p∏yt´
oraz pomieszczenia lotniska;

5) wiza — zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez
organ polski lub organ, którego w∏aÊciwoÊç w tej
sprawie wynika z postanowieƒ umów mi´dzyna-
rodowych obowiàzujàcych Rzeczpospolità Polskà,
uprawniajàce go do wjazdu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium,
pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w czasie, w celu i na warunkach
w nim okreÊlonych;

6)3) zezwolenie na prac´ — zezwolenie na prac´ wy-
dawane na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.4));

7) zgoda na pobyt tolerowany — zgod´ na pobyt to-
lerowany w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 5. Cudzoziemca b´dàcego obywatelem dwóch
lub wi´cej paƒstw traktuje si´ jako obywatela tego
paƒstwa, którego dokument podró˝y stanowi∏ podsta-
w´ wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 6. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci wo-
jewody, w których wojewoda jest organem w∏aÊci-
wym do rozpatrzenia odwo∏ania w sprawach uregulo-
wanych w ustawie lub organem wy˝szego stopnia jest
Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
nie stosuje si´ art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.
o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z póên. zm.5)). 

Art. 7. 1. Do post´powaƒ w sprawach uregulowa-
nych w ustawie stosuje si´ przepisy Kodeksu post´po-

wania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi
inaczej.

2. Do post´powaƒ w sprawach uregulowanych
w ustawie, a nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci konsulów,
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r.
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173,
poz. 1808), o ile ustawa nie stanowi inaczej.

Art. 8. 1.6) Organ wydajàcy decyzj´ lub postano-
wienie w post´powaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy mo˝e odstàpiç od uzasadnienia,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, z zastrze˝e-
niem ust. 2.

2. Nie mo˝na odstàpiç od uzasadnienia w cz´Êci
dotyczàcej stwierdzania przes∏anki polskiego pocho-
dzenia cudzoziemca.

Art. 9.7) Je˝eli terytorialny zasi´g dzia∏ania od-
dzia∏ów Stra˝y Granicznej nie obejmuje cz´Êci teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zadania okreÊlone
w art. 8, 62 ust. 5 i 7 i art. 71b ust. 4 i 6 wykonuje na
tej cz´Êci terytorium Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
nicznej.

Art. 10.8) Cudzoziemca ubiegajàcego si´ o wyda-
nie lub przed∏u˝enie wizy, udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich, zwanego dalej
„zezwoleniem na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE”, nale˝y pouczyç w j´zyku dla niego zrozumia-
∏ym o zasadach i trybie post´powania oraz o przys∏u-
gujàcych mu prawach i cià˝àcych na nim obowiàz-
kach.

Art. 11. 1. Wnioski w sprawach uregulowanych
w ustawie sporzàdza si´ w j´zyku polskim.

2. Wniosek o wydanie wizy przez konsula mo˝e
byç sporzàdzony w j´zyku obcym, wskazanym przez
konsula.

3. Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym, s∏u˝à-
ce za dowód w post´powaniu prowadzonym na pod-
stawie ustawy, powinny byç sk∏adane wraz z ich t∏u-
maczeniem na j´zyk polski, dokonanym przez t∏uma-
cza przysi´g∏ego.

4. W protoko∏ach przes∏uchania cudzoziemców
sk∏adajàcych wnioski w sprawach uregulowanych
w ustawie podaje si´ imi´ i nazwisko t∏umacza.
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———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia

22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach
i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 94, poz. 788), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 paêdziernika 2005 r.; wszed∏ w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2005 r.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267,
poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708
i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158,
poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757
i Nr 175, poz. 1462. 

———————
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem 14 czerwca
2005 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.

8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 3.



Art. 12. 1. W post´powaniach oraz rejestrach pro-
wadzonych na podstawie ustawy mogà byç przetwa-
rzane nast´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) rysopis:

a) wzrost w centymetrach,

b) kolor oczu,

c) znaki szczególne;

10) odciski linii papilarnych;

11) obywatelstwo;

12) narodowoÊç;

13) stan cywilny;

14) wykszta∏cenie;

15) zawód wykonywany;

16) miejsce pracy;

17) miejsce zamieszkania lub pobytu;

18) 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;

19) stosunek do s∏u˝by wojskowej;

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

2. W post´powaniu w sprawie o wydanie lub prze-
d∏u˝enie wizy, o odmow´ wjazdu oraz w post´powa-
niu o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony oprócz danych, o których mowa w ust. 1,
mogà byç równie˝ przetwarzane dane dotyczàce sta-
nu zdrowia cudzoziemca.

Art. 12a.9) Odciski linii papilarnych pobiera si´
w przypadkach, o których mowa w ustawie, od cudzo-
ziemca, który ukoƒczy∏ 14 lat.

Rozdzia∏ 2

Przekraczanie granicy

Art. 13. 1. Cudzoziemiec mo˝e przekroczyç granic´
oraz przebywaç na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli posiada wa˝ny dokument podró˝y oraz wi-
z´, o ile przepisy ustawy nie stanowià inaczej.

1a.10) Warunki przekroczenia granicy przez cudzo-
ziemców uczniów szkó∏ pochodzàcych z paƒstw trze-
cich uczestniczàcych w wycieczkach szkolnych z innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej oraz warun-
ki pobytu tych cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej okreÊlajà przepisy Unii Europejskiej.11)

2. Przekroczenie granicy przez cudzoziemca mo˝e
byç uzale˝nione od uiszczenia przez niego op∏aty zwià-
zanej z wjazdem na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, je˝eli wymaga tego zachowanie zasady wzajem-
noÊci w stosunkach z innymi paƒstwami.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi dochód
bud˝etu paƒstwa.

4. Rada Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, list´ paƒstw, których obywatele sà obowià-
zani uiÊciç op∏at´, o której mowa w ust. 2, wysokoÊç
tej op∏aty oraz organy w∏aÊciwe do jej pobrania lub
kontroli jej uiszczenia.

5. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 4, na-
le˝y uwzgl´dniç wysokoÊç op∏at za przekroczenie gra-
nicy paƒstwowej, stosowanych wobec obywateli pol-
skich w paƒstwach, których obywatele b´dà obowià-
zani do uiszczenia op∏aty. Przy wyznaczaniu w∏aÊci-
wych organów bierze si´ pod uwag´ wzgl´dy organi-
zacyjno-porzàdkowe na granicy oraz to, czy wobec
obywateli paƒstw obj´tych rozporzàdzeniem istnieje
obowiàzek wizowy lub czy majà oni mo˝liwoÊç uisz-
czenia op∏aty przed przekroczeniem granicy.

Art. 14. 1. Cudzoziemiec mo˝e byç niezw∏ocznie
doprowadzony do granicy, je˝eli zosta∏ zatrzymany
w strefie nadgranicznej bezpoÊrednio po przekrocze-
niu granicy nieumyÊlnie i niezgodnie z przepisami.

2. Organ, który zatrzyma∏ cudzoziemca w zwiàzku
z przekroczeniem granicy wbrew przepisom prawa,
pobiera od niego odciski linii papilarnych, chyba ˝e
cudzoziemiec zosta∏ niezw∏ocznie doprowadzony do
granicy.

3. Odciski linii papilarnych od cudzoziemca, o któ-
rym mowa w ust. 2, pobiera si´ za pomocà kart dakty-
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———————
9) Dodany przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.

———————
10) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.
11) Przepisy okreÊlone w decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia

30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych dzia∏aƒ przyj´-
tych przez Rad´ na podstawie art. K. 3 ust. 2 lit. b) Trakta-
tu o Unii Europejskiej w sprawie u∏atwieƒ podró˝y dla
uczniów pochodzàcych z paƒstw trzecich przebywajà-
cych w Paƒstwach Cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 327
z 19.12.1994). 



loskopijnych lub urzàdzenia do elektronicznego pobie-
rania odcisków.

Art. 15. 1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej powinien posiadaç i okazaç
na ˝àdanie uprawnionego organu Êrodki finansowe
niezb´dne do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to teryto-
rium, pobytu na nim i wyjazdu z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub dokumenty umo˝liwiajàce uzyska-
nie takich Êrodków oraz zezwolenie na wjazd do inne-
go paƒstwa lub na powrót do kraju pochodzenia, je˝e-
li takie zezwolenie jest wymagane.

2. Posiadanie Êrodków finansowych, o których
mowa w ust. 1, mo˝e byç potwierdzone przez okaza-
nie zaproszenia.

3. Ârodków finansowych i dokumentów, o których
mowa w ust. 1, nie okazujà cudzoziemcy:

1) przekraczajàcy granic´ na podstawie:

a) umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych, które
przewidujà zwolnienie cudzoziemca z obowiàz-
ku posiadania tych Êrodków albo obowiàzek po-
krycia kosztów jego pobytu przez polskie orga-
ny paƒstwowe lub instytucje publiczne,

b)12) umów o ma∏ym ruchu granicznym lub umów,
które okreÊlajà warunki przekraczania granicy
w przejÊciach na szlakach turystycznych przeci-
najàcych granic´,

c) wizy wjazdowej,

d) wizy pobytowej w celu wykonywania pracy,

e) wizy pobytowej w celu korzystania z ochrony
czasowej,

f) wizy pobytowej w celu udzia∏u w post´powaniu
w sprawie o udzielenie azylu,

g) karty pobytu;

2) przekraczajàcy granic´ w zwiàzku z niesieniem po-
mocy charytatywnej;

3) uczestnicy akcji ratunkowych.

4. Kontroli posiadania dokumentu podró˝y i wizy,
o których mowa w art. 13 ust. 1, oraz Êrodków finan-
sowych, dokumentów i zezwolenia, o których mowa
w ust. 1, podczas przekraczania przez cudzoziemca
granicy dokonuje komendant placówki Stra˝y Granicz-
nej13).

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-

nansów publicznych, ministrem w∏aÊciwym do spraw
zagranicznych i ministrem w∏aÊciwym do spraw zdro-
wia okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç Êrod-
ków finansowych, które powinien posiadaç cudzozie-
miec wje˝d˝ajàcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, i dokumenty, które mogà potwierdziç posiadanie
tych Êrodków, oraz cel przekroczenia przez cudzoziem-
ca granicy, je˝eli ze wzgl´du na ten cel nast´puje zró˝-
nicowanie wysokoÊci Êrodków.

6. OkreÊlona w rozporzàdzeniu, o którym mowa
w ust. 5, wysokoÊç Êrodków finansowych powinna za-
pewniaç pokrycie przez cudzoziemca kosztów zakwa-
terowania, wy˝ywienia, leczenia, przejazdu i wyjazdu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uwzgl´d-
niaç wiek cudzoziemca i cel przekroczenia przez niego
granicy. Rodzaj dokumentów, okreÊlonych w rozpo-
rzàdzeniu, powinien zapewniaç mo˝liwoÊç potwier-
dzenia przez nie posiadania tych Êrodków w wymaga-
nej wysokoÊci.

7. Cudzoziemcy wje˝d˝ajàcy do Rzeczypospolitej
Polskiej w celu wykonywania okreÊlonych czynnoÊci
zawodowych mogà byç zwolnieni z obowiàzku posia-
dania:

1) dokumentu podró˝y pod warunkiem posiadania
przez nich dokumentów potwierdzajàcych, ̋ e wjazd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zwiàza-
ny z wykonywaniem tych czynnoÊci zawodowych;

2) Êrodków finansowych, o których mowa w ust. 1,
je˝eli nie ponoszà kosztów pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
okreÊliç:

1) kategorie cudzoziemców, którzy w zwiàzku z wyko-
nywaniem okreÊlonych czynnoÊci zawodowych sà
zwolnieni z obowiàzku, o którym mowa w ust. 7,
uwzgl´dniajàc specyfik´ tych czynnoÊci;

2) dokumenty potwierdzajàce, ˝e wjazd na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest zwiàzany z wy-
konywaniem czynnoÊci zawodowych, o których
mowa w pkt 1, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç zapew-
nienia kontroli ruchu granicznego;

3) przypadki, w których uznaje si´, ˝e w zwiàzku z wy-
konywaniem czynnoÊci zawodowych cudzozie-
miec nie ponosi kosztów pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, uwzgl´dniajàc sposób
organizacji wykonywania tych czynnoÊci;

4) wysokoÊç Êrodków finansowych, które powinien
posiadaç cudzoziemiec wykonujàcy okreÊlone
czynnoÊci zawodowe, gdy ponosi on koszty poby-
tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 15a.14) 1. Cudzoziemcy b´dàcy cz∏onkami za-
∏óg statków morskich, przyp∏ywajàcych do polskich
portów morskich, przekraczajàcy granic´ w celu zej-
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———————
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem 14 czerw-
ca 2005 r.

13) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 15 pkt 1 ustawy z dnia
22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o Stra˝y Granicznej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 czerwca 2005 r.; wszed∏
w ˝ycie z dniem 24 sierpnia 2005 r.

———————
14) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w odno-

Êniku 3.



Êcia na làd i pobytu w granicach miasta portowego,
posiadajàcy wa˝ny dokument podró˝y oraz przepust-
k´ wydanà przez komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej, sà zwolnieni z obowiàz-
ku posiadania wiz.

2. Przepustk´ wydaje, odmawia jej wydania lub
uniewa˝nia komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej.

3. Przepustk´ wydaje si´ cudzoziemcowi, o którym
mowa w ust. 1, na wniosek z∏o˝ony przez armatora lub
kapitana statku morskiego albo upowa˝nionego agen-
ta wyst´pujàcego w jego imieniu.

4. Do wniosku o wydanie przepustki do∏àcza si´ li-
st´ cz∏onków za∏ogi statku morskiego zawierajàcà in-
formacje okreÊlone w za∏àczniku do Konwencji o u∏a-
twieniu mi´dzynarodowego obrotu morskiego, spo-
rzàdzonej w Londynie dnia 9 kwietnia 1965 r. (Dz. U.
z 1969 r. Nr 30, poz. 236, z 1972 r. Nr 27, poz. 199 oraz
z 2003 r. Nr 131, poz. 1200).

5. W przepustce zamieszcza si´:

1) imi´ (imiona) i nazwisko cz∏onka za∏ogi statku mor-
skiego;

2) nazw´ i numer dokumentu podró˝y, którym legity-
muje si´ cz∏onek za∏ogi statku morskiego;

3) nazw´ statku morskiego;

4) nazw´ portu (stoczni, przystani);

5) dat´ wystawienia przepustki oraz okres jej wa˝noÊci;

6) odcisk stempla kontrolerskiego i podpis wystawia-
jàcego przepustk´;

7) informacj´, ˝e przepustka jest wa˝na tylko z doku-
mentem podró˝y i upowa˝nia jej posiadacza do
przebywania w obr´bie miasta portowego.

6. Przepustka jest wydawana na okres postoju stat-
ku morskiego w porcie wskazanym we wniosku o wy-
danie przepustki, nie d∏u˝ej ni˝ na okres 15 dni.

7. W przypadku nieprzewidzianego przed∏u˝enia
si´ okresu postoju statku morskiego, komendant gra-
nicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej mo˝e,
na wniosek armatora lub kapitana statku morskiego
albo upowa˝nionego agenta wyst´pujàcego w jego
imieniu, przed∏u˝yç wa˝noÊç przepustki na okres
wskazany we wniosku o przed∏u˝enie przepustki, nie
d∏u˝ej ni˝ na okres kolejnych 15 dni.

8. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, od-
mawia si´ wydania przepustki, je˝eli zachodzi wobec
niego którakolwiek z okolicznoÊci, o których mowa
w art. 21 ust. 1 pkt 2 i 4—7.

9. Cudzoziemcowi, który zosta∏ zatrzymany poza
granicami miasta portowego lub po up∏ywie okresu,
na który zosta∏a wydana przepustka, albo wobec któ-
rego zaistnia∏y okolicznoÊci, o których mowa w art. 21
ust. 1 pkt 4—6, uniewa˝nia si´ przepustk´.

10. Do odmowy wydania przepustki i jej uniewa˝nie-
nia majà odpowiednio zastosowanie przepisy art. 23.

11. Wydanie oraz uniewa˝nienie przepustki reje-
struje si´ w ewidencji prowadzonej przez komendanta
granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza
wniosku o wydanie lub przed∏u˝enie przepustki oraz
wzór przepustki, uwzgl´dniajàc dane, o których mowa
w ust. 5.

Art. 16. 1. Zaproszenie, o którym mowa w art. 15
ust. 2, mogà wystawiç:

1)15) obywatel polski zamieszkujàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e obywatel paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, paƒstwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝à-
cego do Unii Europejskiej lub paƒstwa nieb´dàce-
go stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, który mo˝e korzystaç ze swobody prze-
p∏ywu osób na podstawie umów zawartych przez
to paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒ-
stwami cz∏onkowskimi, oraz cz∏onek jego rodziny,
zamieszkujàcy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej i posiadajàcy prawo pobytu lub prawo sta∏e-
go pobytu na tym terytorium,

2)15) cudzoziemiec przebywajàcy bezpoÊrednio przed
wystawieniem zaproszenia legalnie przez okres co
najmniej 5 lat na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´
albo zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE,

3) osoba prawna lub jednostka organizacyjna niepo-
siadajàca osobowoÊci prawnej, majàca siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— zwani dalej „zapraszajàcymi”.

2. W zaproszeniu zamieszcza si´:

1) dane zapraszajàcego:

a) imi´ (imiona), nazwisko, dat´ i miejsce urodze-
nia, obywatelstwo, adres zamieszkania, zawód,
rodzaj, seri´ i numer dokumentu to˝samoÊci
lub

b) firm´ albo nazw´, numer REGON oraz siedzib´
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
posiadajàcej osobowoÊci prawnej;

2) imi´ (imiona), nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia,
p∏eç, obywatelstwo, adres zamieszkania, seri´ i nu-
mer dokumentu podró˝y zapraszanego cudzoziem-
ca oraz stopieƒ pokrewieƒstwa z zapraszajàcym;

3) imi´ (imiona), nazwisko, dat´ urodzenia i p∏eç ma∏-
˝onka oraz dzieci zapraszanego cudzoziemca, o ile
sà zapraszani;
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4) zobowiàzanie si´ zapraszajàcego do pokrycia kosz-
tów zwiàzanych z pobytem i wyjazdem zaprasza-
nego cudzoziemca, w tym kosztów ewentualnego
leczenia oraz kosztów wydalenia z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

5) okreÊlenie czasu, na który zapraszajàcy zaprasza
cudzoziemca;

6) nazw´ organu, który dokona∏ wpisu zaproszenia
do ewidencji zaproszeƒ;

7) dat´ i numer wpisu zaproszenia do ewidencji za-
proszeƒ;

8) podpis zapraszajàcego.

Art. 17. 1. Zaproszenie uzyskuje wa˝noÊç z chwilà
wpisania go, na wniosek zapraszajàcego, do ewiden-
cji zaproszeƒ i jest wa˝ne przez okres roku.

2. Na ˝àdanie organu, który przyjà∏ wniosek o wpi-
sanie zaproszenia do ewidencji zaproszeƒ, zapraszajà-
cy jest obowiàzany przedstawiç dokumenty potwier-
dzajàce mo˝liwoÊç wywiàzania si´ z zobowiàzania do
pokrycia kosztów zwiàzanych z pobytem cudzoziemca,
a w szczególnoÊci dokumenty potwierdzajàce posia-
danie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków mate-
rialnych i ich wysokoÊç oraz dokumenty potwierdzajà-
ce tytu∏ prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego
lub mo˝liwoÊç zapewnienia cudzoziemcowi zamiesz-
kania.

3. Decyzj´ o odmowie wpisania lub o uniewa˝nie-
niu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeƒ wy-
daje si´, je˝eli:

1) zapraszanym jest cudzoziemiec, w przypadku któ-
rego zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 42 pkt 2, 4 i 7;

2) sytuacja finansowa zapraszajàcego, a w przypad-
ku osoby fizycznej tak˝e warunki mieszkaniowe,
wskazujà, ˝e nie b´dzie on w stanie zadoÊçuczyniç
obowiàzkom przyj´tym na siebie w zaproszeniu;

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

4. Uniewa˝nienie wpisania zaproszenia do ewi-
dencji zaproszeƒ powoduje utrat´ jego wa˝noÊci.

Art. 18. Wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania lub siedzib´ zapraszajàcego wpisuje za-
proszenie do ewidencji zaproszeƒ lub wydaje decyzj´
o odmowie wpisania albo o uniewa˝nieniu zaproszenia.

Art. 19. 1. W przypadku gdy zapraszajàcy nie wy-
kona∏ zobowiàzaƒ wynikajàcych z wystawionego za-
proszenia, wojewoda okreÊli, w drodze decyzji, wyso-
koÊç kosztów poniesionych przez Skarb Paƒstwa,
zwiàzanych z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem
przez niego terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, któ-
re zapraszajàcy jest obowiàzany pokryç.

2. Koszty, o których mowa w ust. 1, podlegajà egze-
kucji w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej

nale˝noÊci pieni´˝nych. Przepisu art. 15 ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o post´powaniu egzekucyjnym
w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954,
z póên. zm.16)) o dor´czeniu upomnienia nie stosuje si´.

Art. 20. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory:

1) zaproszenia,

2) formularza wniosku o wpisanie zaproszenia do
ewidencji zaproszeƒ 

— uwzgl´dniajàc dane, o których mowa w art. 16 ust. 2.

2. Wzór formularza wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, powinien uwzgl´dniaç tak˝e nazwiska
poprzednie i cel wjazdu osoby zapraszanej oraz dane
dotyczàce sytuacji finansowej i warunków mieszka-
niowych zapraszajàcego.

3. W przypadku zmiany wzoru zaproszenia w roz-
porzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na okreÊliç
termin wa˝noÊci zaproszeƒ wydanych na blankietach
dotychczasowego wzoru oraz termin, do którego mo-
gà byç stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.

Art. 21. 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:

1) nie posiada dokumentu podró˝y lub wizy, o któ-
rych mowa w art. 13 ust. 1, albo nie uiÊci∏ op∏aty,
do której uiszczenia by∏ obowiàzany na podstawie
art. 13 ust. 2;

2) jego dane znajdujà si´ w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest niepo˝àdany;

3) nie posiada Êrodków finansowych lub zezwolenia,
o których mowa w art. 15 ust. 1;

4) okolicznoÊci zwiàzane z jego wjazdem na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej wskazujà, ˝e wjazd
ma cel inny ni˝ deklarowany;

5) istnieje uzasadnione podejrzenie, ˝e jego wjazd lub
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spo-
wodowa∏yby zagro˝enie dla zdrowia publicznego;

6) jego wjazd lub pobyt mogà stanowiç zagro˝enie
dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
bàdê je˝eli naruszy∏yby one interes Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

7) od dnia, w którym poprzednia decyzja o odmowie
wjazdu zosta∏a wydana, nie up∏ynà∏ rok, a cudzo-
ziemiec nie przedstawi∏ nowych okolicznoÊci
w sprawie.

2. Cudzoziemcowi, któremu wydano wiz´ na pod-
stawie art. 33, nie mo˝na odmówiç wjazdu.
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Art. 22. Cudzoziemcowi, który posiada przy wjeê-
dzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Êrodki fi-
nansowe w wysokoÊci mniejszej od wymaganej do
pokrycia kosztów pobytu w celu i okresie przez niego
zadeklarowanych, mo˝na okreÊliç czas pobytu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej odpowiednio do ilo-
Êci posiadanych przez niego Êrodków.

Art. 23. 1. Decyzje o odmowie wjazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i decyzje o okreÊleniu
czasu pobytu cudzoziemca na tym terytorium odpo-
wiednio do iloÊci posiadanych przez niego Êrodków fi-
nansowych wydaje komendant placówki Stra˝y Gra-
nicznej13).

2. Od decyzji komendanta placówki Stra˝y Gra-
nicznej13) przys∏uguje odwo∏anie do Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej.

3. Decyzjom, o których mowa w ust. 1, nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

4. Komendant placówki Stra˝y Granicznej13) odno-
towuje wydanie decyzji, o których mowa w ust. 1,
w dokumencie podró˝y cudzoziemca.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób odnotowy-
wania w dokumencie podró˝y cudzoziemca:

1) wydania decyzji o okreÊleniu czasu pobytu cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) wydania decyzji o odmowie wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Sposób odnotowywania powinien zapewniaç mo˝li-
woÊç ustalenia podczas kontroli dokumentu podró˝y
cudzoziemca, czy i w jakim dniu decyzje takie zosta∏y
wydane.

Art. 24. 1. Post´powanie prowadzone przez organy
Stra˝y Granicznej przed wydaniem decyzji, o których
mowa w art. 23 ust. 1, ogranicza si´ do:

1) przes∏uchania cudzoziemca;

2) kontroli dokumentów posiadanych przez cudzo-
ziemca;

3) przes∏uchania osób wskazanych przez cudzoziem-
ca, towarzyszàcych mu w podró˝y;

4) podj´cia innych czynnoÊci kontrolnych przewidzia-
nych w ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234,
poz. 1997 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218).

2. CzynnoÊci podejmowane w post´powaniu,
o którym mowa w ust. 1, mogà byç ograniczone je-
dynie do kontroli posiadanych przez cudzoziemca do-
kumentów, je˝eli jest to uzasadnione warunkami or-
ganizacyjnymi i technicznymi wykonywania tych
czynnoÊci.

Rozdzia∏ 3

Wizy

Art. 25. 1. Wiza okreÊla:

1) numer dokumentu podró˝y cudzoziemca;

2) miejsce i dat´ jej wydania;

3) cel wjazdu i pobytu;

4) okres wa˝noÊci wizy, podczas którego mo˝e nastà-
piç pierwszy wjazd na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i musi nastàpiç ostatni wyjazd z tego tery-
torium;

5) okres pobytu, przez który cudzoziemiec mo˝e prze-
bywaç, w okresie wa˝noÊci wizy, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6) liczb´ wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dozwolonych w okresie pobytu.

2. Wiza mo˝e uprawniaç do jednego, dwóch lub
nieograniczonej liczby wjazdów.

3. Poczàtek okresu wa˝noÊci wizy powinien przy-
padaç na okres 6 miesi´cy od dnia wydania wizy.

4. Wiza mo˝e zawieraç tak˝e inne informacje
i okreÊlaç inne warunki wjazdu, a w szczególnoÊci:

1) imi´ i nazwisko cudzoziemca oraz jego fotografi´;

2) miejsce, w którym powinno nastàpiç przekrocze-
nie granicy;

3) liczb´ dzieci oraz innych osób towarzyszàcych cu-
dzoziemcowi, wpisanych do jego dokumentu po-
dró˝y.

5. Wiza mo˝e zawieraç zakodowany zapis danych
i informacji, o których mowa w ust. 1 i 4.

Art. 26. Wiz´ wydaje si´, w zale˝noÊci od celu
wjazdu i pobytu, jako wiz´:

1) lotniskowà;

2) tranzytowà;

3) wjazdowà w celu:

a) repatriacji,

b) przesiedlenia si´ jako cz∏onek najbli˝szej rodzi-
ny repatrianta,

c)17) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si´ lub ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE,

d)18) przebywania lub do∏àczenia do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
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paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub paƒ-
stwa nieb´dàcego stronà umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym, którego obywa-
tele mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu
osób na podstawie umów zawartych przez to
paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒ-
stwami cz∏onkowskimi;

4) pobytowà w celu:

a) turystycznym,

b) odwiedzin,

c) udzia∏u w imprezach sportowych,

d) prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej,

e) prowadzenia dzia∏alnoÊci kulturalnej lub udzia∏u
w konferencjach mi´dzynarodowych,

f) wykonywania zadaƒ s∏u˝bowych przez przed-
stawicieli organu paƒstwa obcego oraz organi-
zacji mi´dzynarodowej,

g) udzia∏u w post´powaniu w sprawie o udzielenie
azylu,

h) wykonywania pracy,

i) naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym —
z wy∏àczeniem wykonywania pracy,

j) korzystania z ochrony czasowej,

k) przyjazdu z przyczyn, o których mowa w art. 33
ust. 1,

l) pobytu ma∏oletniego, o którym mowa w art. 34,

m)19) o którym mowa w art. 44 ust. 3, art. 61 ust. 3
lub art. 71a ust. 3,

n) innym ni˝ okreÊlone w lit. a—m;

5) dyplomatycznà;

6) s∏u˝bowà;

7) kurierskà;

8) dyplomatycznà tranzytowà.

Art. 27. 1. Wiza lotniskowa uprawnia do wjazdu do
strefy tranzytowej lotniska mi´dzynarodowego i poby-
tu w tej strefie i mo˝e byç wydana cudzoziemcowi,
który wyka˝e, ˝e pobyt w strefie tranzytowej lotniska
mi´dzynarodowego jest niezb´dny do odbycia plano-
wanej przez niego podró˝y lotniczej.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
okres pobytu nie d∏u˝szy ni˝ 2 dni.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, list´
paƒstw, których obywatele sà obowiàzani posiadaç

wiz´ lotniskowà, z uwzgl´dnieniem przepisów obo-
wiàzujàcych w tym zakresie w Unii Europejskiej. 

Art. 28. 1. Wiza tranzytowa uprawnia do przejazdu
przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i mo˝e byç
wydana cudzoziemcowi, który posiada prawo wjazdu
do paƒstwa docelowego lub paƒstwa graniczàcego
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
okres pobytu nie d∏u˝szy ni˝ 5 dni, liczàc od dnia ka˝-
dego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 29. 1. Wiza wjazdowa uprawnia do jednokrot-
nego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i mo˝e byç wydana cudzoziemcowi, który przed prze-
kroczeniem granicy uzyska∏ lub z chwilà przekroczenia
granicy uzyska inny tytu∏ prawny do pobytu na tym te-
rytorium.

2. Okres wa˝noÊci wizy wjazdowej, w którym po-
winien nastàpiç wjazd cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi rok.

3.20) Wiza wjazdowa, o której mowa w art. 26 pkt 3
lit. d, uprawnia do nieograniczonej liczby wjazdów,
a okres jej wa˝noÊci wynosi 3 miesiàce.

Art. 30.21) Wiz´ wjazdowà w celu realizacji zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE wydaje si´ cudzoziemcowi, który
uzyska∏ zezwolenie przed przekroczeniem granicy.

Art. 31. 1. Wiz´ pobytowà wydaje si´ jako wiz´
krótkoterminowà lub d∏ugoterminowà.

2. Wiza pobytowa uprawnia do wjazdu i nieprze-
rwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub kilku pobytów nast´pujàcych po sobie, trwa-
jàcych przez okres nieprzekraczajàcy ∏àcznie:

1) 3 miesi´cy w okresie 6 miesi´cy liczonych od dnia
pierwszego wjazdu, w przypadku wizy krótkoter-
minowej;

2) roku w okresie wa˝noÊci wizy, w przypadku wizy
d∏ugoterminowej.

3.22) Wiza pobytowa d∏ugoterminowa mo˝e byç
wydana w celu wjazdu i pobytu, o którym mowa
w art. 26 pkt 4 lit. b i d—j, je˝eli okolicznoÊci tego po-
bytu wymagajà, aby trwa∏ on d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce.

4. Okres pobytu na podstawie wizy pobytowej d∏u-
goterminowej ustala si´ w granicach okreÊlonych
w ust. 2 pkt 2 i ust. 3 odpowiednio do celu wskazane-
go przez cudzoziemca. 

Dziennik Ustaw Nr 234 — 11587 — Poz. 1694

———————
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.

———————
20) Dodany przez art. 89 pkt 4 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 2.
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 12 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2005 r.



5. Okres wa˝noÊci wizy pobytowej mo˝e wynosiç
do 5 lat.

Art. 32. 1. Wiza pobytowa w celu wykonywania
pracy mo˝e byç wydana cudzoziemcowi, który przed-
stawi przyrzeczenie wydania zezwolenia na prac´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne
oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia cu-
dzoziemcowi wykonywania pracy, je˝eli zezwolenie na
prac´ nie jest wymagane.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
okres pobytu, który odpowiada okresowi wskazanemu
w przyrzeczeniu lub oÊwiadczeniu, nie d∏u˝ej jednak
ni˝ na rok.

3. Cudzoziemcowi, który zamierza wykonywaç na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prac´ zale˝nà od
rytmu pór roku przez czas okreÊlony, wiz´, o której
mowa w ust. 1, wydaje si´ na okres pobytu, który od-
powiada okresowi wskazanemu w przyrzeczeniu wy-
dania zezwolenia na prac´, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na
6 miesi´cy w okresie 12 miesi´cy liczonych od dnia
pierwszego wjazdu.

Art. 33. 1. Wiza pobytowa mo˝e byç wydana cu-
dzoziemcowi, mimo ˝e zachodzà okolicznoÊci, na pod-
stawie których nale˝a∏oby mu odmówiç wydania wizy,
je˝eli:

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

2) wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
niezb´dny ze wzgl´du na koniecznoÊç poddania
si´ zabiegom lekarskim s∏u˝àcym bezpoÊrednio
ratowaniu ˝ycia, którym nie mo˝e on zostaç pod-
dany w innym paƒstwie;

3) zachodzi wyjàtkowa sytuacja osobista wymagajà-
ca jego obecnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5)23) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e cudzo-
ziemiec jest ofiarà handlu ludêmi w rozumieniu
decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r.
w sprawie zwalczania handlu ludêmi (Dz. Urz.
WE L 203 z 1.08.2002), potwierdzone przez organ
w∏aÊciwy do prowadzenia post´powania w spra-
wie zwalczania handlu ludêmi.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1 pkt 1—3, wydaje
si´ na okres pobytu niezb´dny do realizacji celu,
w którym zosta∏a udzielona, nie d∏u˝szy jednak ni˝
3 miesiàce.

3.24) Wiz´, o której mowa w ust. 1 pkt 5, wydaje si´
na okres pobytu niezb´dny do podj´cia przez cudzo-

ziemca decyzji o wspó∏pracy z organem w∏aÊciwym
do prowadzenia post´powania w sprawie zwalczania
handlu ludêmi, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 miesiàce.

Art. 34. 1. Wiz´ pobytowà wydaje si´ ma∏oletnie-
mu cudzoziemcowi urodzonemu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, na wniosek jego przedstawicie-
la ustawowego, który przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie wizy.

2. W przypadku gdy ma∏oletni, o którym mowa
w ust. 1, jest wpisany do dokumentu podró˝y przed-
stawiciela ustawowego, w dokumencie tym zamiesz-
cza si´ nowà wiz´ obejmujàcà ma∏oletniego, a wiz´
poprzednio wydanà przedstawicielowi ustawowemu
anuluje si´.

3. Okresy pobytu oraz wa˝noÊci wizy wydanej ma-
∏oletniemu up∏ywajà w tym samym terminie, w któ-
rym up∏ywajà okresy pobytu oraz wa˝noÊci wizy
przedstawiciela ustawowego, z tym ˝e w przypadku,
o którym mowa w ust. 2, okresy te dotyczà wizy anu-
lowanej.

Art. 35. Wiza dyplomatyczna, s∏u˝bowa i kurierska,
uprawnia do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie 6 miesi´cy od daty jej wystawienia
oraz do pobytu i wyjazdu w okresie w niej okreÊlo-
nym.

Art. 36. Wiz´ dyplomatycznà wydaje si´ szefowi
i cz∏onkowi personelu misji dyplomatycznej, kierowni-
kowi urz´du konsularnego i cz∏onkowi personelu kon-
sularnego paƒstwa obcego oraz innej osobie zrówna-
nej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszech-
nie ustalonych zwyczajów mi´dzynarodowych, a tak˝e
cz∏onkom ich rodzin.

Art. 37. Wiz´ s∏u˝bowà wydaje si´ cz∏onkowi per-
sonelu administracyjnego i technicznego, cz∏onkowi
personelu s∏u˝by misji dyplomatycznej, pracownikowi
konsularnemu, cz∏onkowi personelu s∏u˝by urz´du
konsularnego, innej osobie skierowanej do pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyje˝d˝ajàcej s∏u˝-
bowo zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów
lub powszechnie ustalonych zwyczajów mi´dzynaro-
dowych, a tak˝e cz∏onkom ich rodzin.

Art. 38. Wiz´ dyplomatycznà i s∏u˝bowà wydaje
si´ na okres pobytu do 3 miesi´cy, chyba ˝e umowa
lub powszechnie ustalony zwyczaj mi´dzynarodowy
stanowià inaczej.

Art. 39. Cudzoziemcowi uprawnionemu do uzyska-
nia dokumentów, o których mowa w art. 3 pkt 1, wy-
daje si´ wiz´ dyplomatycznà i s∏u˝bowà na okres pe∏-
nienia funkcji, z którà jest zwiàzane to uprawnienie.

Art. 40. 1. Wiz´ kurierskà wydaje si´ kurierowi dy-
plomatycznemu i konsularnemu.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
okres pobytu do 10 dni, chyba ˝e umowa lub po-
wszechnie ustalony zwyczaj mi´dzynarodowy stano-
wià inaczej. 
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Art. 41. 1. Wiz´ dyplomatycznà tranzytowà na
przejazd przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wydaje si´ cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 36,
37 i art. 40 ust. 1, który posiada prawo wjazdu do paƒ-
stwa docelowego lub paƒstwa graniczàcego z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wiz´, o której mowa w ust. 1, wydaje si´ na
okres pobytu nie d∏u˝szy ni˝ 5 dni, liczàc od dnia ka˝-
dego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 42. Cudzoziemcowi odmawia si´ wydania wi-
zy, je˝eli:

1) nie zosta∏y spe∏nione przes∏anki do wydania wizy
okreÊlonego typu;

2) jego dane znajdujà si´ w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest niepo˝àdany;

3) nie posiada Êrodków finansowych niezb´dnych do
pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

4) zachodzi obawa, ˝e wydanie wizy mog∏oby spo-
wodowaç zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego albo naruszyç interes Rze-
czypospolitej Polskiej;

5) okres wa˝noÊci dokumentu podró˝y cudzoziemca
jest krótszy ni˝ 3 miesiàce od terminu, w którym
musi nastàpiç jego wyjazd z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie tej wizy;

6) od dnia wydania poprzedniej decyzji o odmowie
wydania wizy nie up∏ynà∏ rok, a cudzoziemiec nie
przedstawi∏ nowych okolicznoÊci w sprawie;

7) w post´powaniu o wydanie wizy:

a) z∏o˝y∏ wniosek lub do∏àczy∏ do niego dokumen-
ty zawierajàce nieprawdziwe dane osobowe lub
fa∏szywe informacje,

b) zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ prawd´ albo, w ce-
lu u˝ycia za autentyczny, podrobi∏ lub przerobi∏
dokument bàdê takiego dokumentu jako auten-
tycznego u˝ywa∏.

Art. 43. 1. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej mo˝na przed∏u˝yç
wiz´ pobytowà, je˝eli sà spe∏nione ∏àcznie nast´pujà-
ce warunki:

1) przemawia za tym wa˝ny interes zawodowy lub
osobisty cudzoziemca albo wzgl´dy humanitarne;

2) zdarzenia, które sà przyczynà ubiegania si´ o prze-
d∏u˝enie wizy, wystàpi∏y niezale˝nie od woli cu-
dzoziemca i nie by∏y mo˝liwe do przewidzenia
w chwili wydania wizy;

3) okolicznoÊci sprawy nie wskazujà, ˝e cel pobytu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej b´dzie inny ni˝ deklarowany;

4) nie zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 42
pkt 2—7.

2. Okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie przed∏u˝onej wizy nie mo˝e
przekraczaç okresu pobytu przewidzianego dla dane-
go typu wizy pobytowej.

3. Cudzoziemcowi przebywajàcemu w szpitalu,
którego stan zdrowia wyklucza przewiezienie lub wy-
jazd do innego paƒstwa, wiz´ przed∏u˝a si´ do dnia,
w którym stan jego zdrowia pozwoli na opuszczenie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Organ w∏aÊciwy do przed∏u˝enia wizy mo˝e po-
wo∏aç bieg∏ego lekarza w celu wydania opinii w spra-
wie, o której mowa w ust. 3.

5. Przed∏u˝enie wizy przez wojewod´ w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca, przez za-
mieszczenie naklejki wizowej w dokumencie podró˝y
cudzoziemca, nast´puje jednokrotnie, z wyjàtkiem
przypadku, o którym mowa w ust. 3.

6. Przed∏u˝enie lub odmowa przed∏u˝enia wizy na-
st´puje w drodze decyzji.

Art. 44. 1. Cudzoziemiec jest obowiàzany z∏o˝yç
wniosek o przed∏u˝enie wizy co najmniej 7 dni przed
up∏ywem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej
wizie krótkoterminowej lub co najmniej 14 dni przed
up∏ywem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej
wizie d∏ugoterminowej.

2. Wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie przed∏u˝e-
nia wizy przed up∏ywem okresu pobytu oznaczonego
w wizie, je˝eli wniosek o jej przed∏u˝enie zosta∏ z∏o˝o-
ny w terminie, o którym mowa w ust. 1.

3. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi nowà wiz´
na okres pobytu do zakoƒczenia post´powania
w pierwszej instancji w sprawie przed∏u˝enia wizy,
w przypadku gdy przed∏u˝enie wizy z zachowaniem
warunków, o których mowa w ust. 2, jest niemo˝liwe.

4. Je˝eli termin do z∏o˝enia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, nie zostanie zachowany, cudzoziemiec
jest obowiàzany opuÊciç terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przed up∏ywem okresu pobytu oznaczonego
w wizie, w przypadku gdy post´powanie w sprawie
przed∏u˝enia wizy nie zosta∏o zakoƒczone przed up∏y-
wem tego okresu pobytu.

Art. 45. 1. Wniosek o wydanie lub przed∏u˝enie wi-
zy zawiera:

1) dane osobowe cudzoziemca oraz dane obj´tych
wnioskiem dzieci i innych osób wpisanych do do-
kumentu podró˝y cudzoziemca, w zakresie nie-
zb´dnym do wydania wizy;

2) cechy dokumentu podró˝y cudzoziemca;

3) informacj´ o podró˝ach i pobytach zagranicznych
w okresie ostatnich 5 lat; 

4) wskazanie celu pobytu.
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1a.25) Wniosek o wydanie lub przed∏u˝enie wizy
sk∏ada si´ na formularzu.

2. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie lub
przed∏u˝enie wizy jest obowiàzany uzasadniç wnio-
sek, do∏àczyç dokumenty potwierdzajàce okolicznoÊci
podane we wniosku oraz fotografie osób obj´tych
wnioskiem.

3. Komendant placówki Stra˝y Granicznej13) w przy-
padku, o którym mowa w art. 47 ust. 1, mo˝e zwolniç
cudzoziemca od obowiàzku do∏àczenia fotografii.

Art. 46. 1. Wiz´ wydaje lub odmawia jej wydania
konsul. 

2. Wiz´ w celu wykonywania pracy wydaje lub od-
mawia jej wydania konsul w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce sta∏ego zamieszkania cudzoziemca.

3. Wiz´, o której mowa w art. 33, wydajà lub odma-
wiajà jej wydania konsul albo wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca. Wydanie
wizy wymaga uzyskania zgody Prezesa Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.

4. Wiz´, o której mowa w art. 34 ust. 1 i 2, wydaje
lub odmawia jej wydania oraz wiz´ wydanà przedsta-
wicielowi ustawowemu anuluje w przypadku, o którym
mowa w art. 34 ust. 2, wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce pobytu przedstawiciela ustawowego.

5. Wiz´ dyplomatycznà, s∏u˝bowà, kurierskà oraz
wiz´ dyplomatycznà tranzytowà wydajà lub odmawia-
jà jej wydania:

1) minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych;

2)26) konsul;

3) komendant placówki Stra˝y Granicznej13) —
w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

6. Cudzoziemcowi uprawnionemu do uzyskania
dokumentów, o których mowa w art. 3 pkt 1, wiz´ dy-
plomatycznà i s∏u˝bowà wydaje lub odmawia jej wy-
dania minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych.

7. Wiz´ dyplomatycznà, s∏u˝bowà i dyplomatycznà
tranzytowà wydaje si´ na podstawie noty minister-
stwa spraw zagranicznych paƒstwa obcego lub jego
misji dyplomatycznej, a w przypadku wiz wydawa-
nych za granicà — dodatkowo na podstawie wniosku
o wydanie wizy.

7a.27) Przed wydaniem wizy organ w∏aÊciwy do jej
wydania mo˝e zwróciç si´ do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej, a w razie potrzeby tak˝e do innych

organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy
wobec cudzoziemca zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w art. 42 pkt 1—4, 6 i 7.

7b.27) Organy, o których mowa w ust. 7a, sà obowià-
zane, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku,
przekazaç informacje, czy wobec cudzoziemca zachodzà
okolicznoÊci, o których mowa w art. 42 pkt 1—4, 6 i 7.

8. Decyzja o odmowie wydania wizy, z wyjàtkiem
wizy wydawanej przez wojewod´, jest ostateczna.

Art. 47.28) 1. Cudzoziemcowi, który wyka˝e, ˝e ist-
niejà wyjàtkowe i pilne przyczyny, w szczególnoÊci hu-
manitarne, zawodowe lub wa˝ny interes Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wymagajàce jego wjazdu i pobytu na
jej terytorium lub przejazdu przez to terytorium oraz ˝e
z powodów niezale˝nych od niego i nieprzewidywal-
nych nie móg∏ uzyskaç wizy od konsula, wiz´ tranzyto-
wà lub wiz´ pobytowà w celu, o którym mowa
w art. 26 pkt 4 lit. b—f oraz i, mo˝e wydaç komendant
placówki Stra˝y Granicznej.

2. Cudzoziemcowi, który wyka˝e, ˝e ∏àczà go wi´zi
o charakterze rodzinnym z zamieszkujàcym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, paƒstwa Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcego do Unii
Europejskiej lub paƒstwa nieb´dàcego stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który mo˝e
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez to paƒstwo ze Wspólnotà Eu-
ropejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, komendant
placówki Stra˝y Granicznej mo˝e wydaç wiz´ wjazdo-
wà w celu, o którym mowa w art. 26 pkt 3 lit. d.

3. Wiza, o której mowa w ust. 1 i 2, uprawnia do
jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w okresie wa˝noÊci równym okresowi poby-
tu, nie d∏u˝szemu jednak ni˝ 15 dni.

4. Post´powanie w sprawie wydania wizy, o której
mowa w ust. 1 i 2, mo˝e byç ograniczone do czynno-
Êci, o których mowa w art. 24.

5. Wydanie decyzji o odmowie wydania wizy,
o której mowa w ust. 1 i 2, odnotowuje si´ w doku-
mencie podró˝y cudzoziemca.

Art. 48. 1. Wiz´ uniewa˝nia si´, je˝eli:

1)29) dane cudzoziemca znajdujà si´ w wykazie cu-
dzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest niepo˝àdany, z wyjàtkiem
wizy wydanej na podstawie art. 33;

2) zachodzi obawa, ˝e wjazd lub pobyt cudzoziemca
móg∏by spowodowaç zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa lub ochrony bezpie-
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czeƒstwa i porzàdku publicznego albo naruszyç in-
teres Rzeczypospolitej Polskiej;

3) okres wa˝noÊci dokumentu podró˝y cudzoziemca
jest krótszy ni˝ 3 miesiàce od terminu, w którym
musi nastàpiç jego wyjazd z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie tej wizy;

4) cudzoziemiec sk∏adajàc zeznania majàce s∏u˝yç za
dowód w post´powaniu prowadzonym przez or-
gany, o których mowa w ustawie, zezna∏ niepraw-
d´ lub zatai∏ prawd´ albo, w celu u˝ycia za auten-
tyczny, podrobi∏ lub przerobi∏ dokument bàdê ta-
kiego dokumentu jako autentycznego u˝ywa∏.

2. Wiz´ mo˝na uniewa˝niç, je˝eli okolicznoÊci
sprawy wskazujà, ˝e cel wjazdu lub pobytu cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej b´dzie
inny ni˝ deklarowany.

3. Decyzj´ o uniewa˝nieniu wizy wydaje komen-
dant placówki Stra˝y Granicznej13) przy wjeêdzie cu-
dzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Post´powanie w sprawie uniewa˝nienia wizy
mo˝e byç ograniczone do czynnoÊci, o których mowa
w art. 24.

5. Od decyzji komendanta placówki Stra˝y Gra-
nicznej13), o której mowa w ust. 3, przys∏uguje odwo-
∏anie do Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

6. Wydanie decyzji o uniewa˝nieniu wizy odnoto-
wuje si´ w dokumencie podró˝y cudzoziemca.

7. Decyzji o uniewa˝nieniu wizy nadaje si´ rygor
natychmiastowej wykonalnoÊci.

Art. 49. 1. Organ wydajàcy wiz´ zamieszcza jà
w dokumencie podró˝y lub w polskim dokumencie
to˝samoÊci cudzoziemca, a w szczególnym przypadku,
uzasadnionym interesem cudzoziemca — na osob-
nym blankiecie wizowym.

2. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, w przy-
padku wymiany dokumentu podró˝y albo polskiego
dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca, wojewoda w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca, na
jego wniosek, zamieszcza wiz´ w nowym dokumencie.

3. Organ, który wyda∏ cudzoziemcowi wiz´, mo˝e,
z urz´du lub na wniosek cudzoziemca, sprostowaç
w niej b∏´dy pisarskie i oczywiste omy∏ki.

4. W przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b∏´dy pisarskie
i oczywiste omy∏ki w wizie wydanej cudzoziemcowi
przez konsula lub komendanta placówki Stra˝y Gra-
nicznej13) prostuje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu cudzoziemca.

5. Organ, który sprostowa∏ b∏´dy pisarskie i oczy-
wiste omy∏ki w wizie wydanej cudzoziemcowi, za-
mieszcza w dokumencie podró˝y lub polskim doku-

mencie to˝samoÊci cudzoziemca nowà wiz´ prawid∏o-
wo wype∏nionà i anuluje wiz´ wydanà poprzednio.

Art. 50. 1.30) Cudzoziemiec jest obowiàzany opu-
Êciç terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed up∏y-
wem okresu pobytu oznaczonego w wizie oraz przed
up∏ywem okresu wa˝noÊci wizy, chyba ˝e uzyska∏
przed∏u˝enie wizy albo zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si´ lub ze-
zwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie umowy o ca∏kowi-
tym lub cz´Êciowym zniesieniu obowiàzku wizowego
lub na podstawie jednostronnego zniesienia obowiàz-
ku wizowego jest obowiàzany opuÊciç to terytorium
przed up∏ywem terminu przewidzianego w umowie
mi´dzynarodowej lub w rozporzàdzeniu znoszàcym
obowiàzek wizowy, chyba ˝e uzyska∏ zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony.

3. Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w ruchu bezwizowym na podsta-
wie umowy o ca∏kowitym lub cz´Êciowym zniesieniu
obowiàzku wizowego lub w zwiàzku z jednostronnym
zniesieniem przez Rzeczpospolità Polskà obowiàzku
wizowego jest obowiàzany opuÊciç to terytorium po
up∏ywie okresu pobytu, na który wjecha∏ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie póêniej ni˝ po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie wypowiedzenia
umowy lub przywrócenia obowiàzku wizowego.

4. Je˝eli wejÊcie w ˝ycie wypowiedzenia umowy
o ca∏kowitym lub cz´Êciowym zniesieniu obowiàzku
wizowego lub przywrócenie obowiàzku wizowego na-
stàpi∏o przed og∏oszeniem o tym, w formie prawem
przewidzianej, termin, o którym mowa w ust. 3, liczy
si´ od dnia tego og∏oszenia. 

Art. 51. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) dokumenty, które powinni posiadaç szefowie
i cz∏onkowie personelu misji dyplomatycznych,
kierownicy urz´dów konsularnych i cz∏onkowie
personelu konsularnego paƒstw obcych oraz inne
osoby zrównane z nimi na podstawie ustaw,
umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
mi´dzynarodowych,

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1,

3) oznaczenie wiz wydawanych osobom, o których
mowa w pkt 1,

uwzgl´dniajàc obowiàzujàce w tym zakresie umowy
lub powszechnie ustalone zwyczaje mi´dzynarodowe.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, na zasa-
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dzie wzajemnoÊci, zwolniç wszystkie lub niektóre oso-
by, o których mowa w art. 3 pkt 1, z obowiàzku uzyska-
nia wizy, je˝eli przemawia za tym interes Rzeczypospo-
litej Polskiej. W rozporzàdzeniu nale˝y wskazaç kraje,
których przedstawiciele sà zwolnieni z tego obowiàzku.

3. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
zwolniç obywateli jednego lub kilku krajów, ca∏kowicie
lub cz´Êciowo, z obowiàzku posiadania wszystkich lub
niektórych wiz przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, je˝eli przemawia za tym interes Rzeczy-
pospolitej Polskiej, oraz okreÊliç czas pobytu cudzoziem-
ca i inne niezb´dne warunki jego pobytu, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci cel pobytu. W rozporzàdzeniu mo˝na
uzale˝niç zwolnienie z obowiàzku posiadania wizy tran-
zytowej od posiadania wizy wjazdowej lub pobytowej
niektórych paƒstw, okreÊlajàc jednoczeÊnie ich list´. 

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, og∏osi, w drodze obwieszczenia,
w Dzienniku Urz´dowym Rzeczypospolitej Polskiej
„Monitor Polski”, list´ paƒstw, z którymi Rzeczpospo-
lita Polska zawar∏a umowy o ca∏kowitym lub cz´Êcio-
wym zniesieniu obowiàzku wizowego lub dla obywa-
teli których zosta∏ jednostronnie zniesiony obowiàzek
wizowy przy wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, ze wskazaniem: daty wejÊcia w ˝ycie umowy
lub jednostronnego zniesienia obowiàzku wizowego,
celu pobytu, dla którego zniesiono obowiàzek wizowy,
okresu pobytu bez koniecznoÊci uzyskania wizy oraz
innych warunków dotyczàcych wjazdu i pobytu.

Art. 52. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw zagranicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) oznaczenie wiz, z wy∏àczeniem wiz wydawanych
szefom i cz∏onkom personelu misji dyplomatycz-
nych, kierownikom urz´dów konsularnych i cz∏on-
kom personelu konsularnego paƒstw obcych oraz
innym osobom zrównanym z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwy-
czajów mi´dzynarodowych, i wzór wizy, uwzgl´d-
niajàc jej typy, o których mowa w art. 26, a tak˝e
zakres danych, które powinny byç w niej zawarte,
okreÊlony w art. 25 ust. 1—4;

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 49
ust. 1;

3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej
przed∏u˝enie, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci da-
ne, o których mowa w art. 12 i art. 45 ust. 1;

4) sposób odnotowywania przyj´cia wniosku wizo-
wego;

5) sposób zamieszczania wizy w dokumencie podró-
˝y oraz anulowania wizy wydanej przedstawicielo-
wi ustawowemu w przypadku, o którym mowa
w art. 34 ust. 2;

6) sposób odnotowywania przez komendanta pla-
cówki Stra˝y Granicznej13) w dokumencie podró˝y
wydania decyzji o odmowie wydania wizy lub jej
uniewa˝nieniu.

2. Sposób odnotowywania przyj´cia wniosku wi-
zowego, zamieszczania wizy w dokumencie podró˝y
oraz anulowania wizy wydanej przedstawicielowi
ustawowemu, a tak˝e sposób odnotowywania wyda-
nia decyzji o odmowie wydania wizy lub jej uniewa˝-
nieniu, powinny zapewniaç mo˝liwoÊç kontroli wyko-
nania tych czynnoÊci.

3. W przypadku zmiany wzoru wizy, w rozporzà-
dzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na okreÊliç ter-
min wa˝noÊci wiz wydanych na blankietach dotych-
czasowego wzoru oraz termin, do którego mogà byç
stosowane blankiety dotychczasowego wzoru.

Rozdzia∏ 4

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Art. 53.31) 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udziela si´ cudzoziemcowi, który:

1) posiada przyrzeczenie lub przed∏u˝enie przyrzecze-
nia wydania zezwolenia na prac´ albo pisemne
oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia
cudzoziemcowi wykonywania pracy, je˝eli zezwo-
lenie na prac´ nie jest wymagane;

2) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà na podstawie
przepisów obowiàzujàcych w tym zakresie w Rze-
czypospolitej Polskiej, korzystnà dla gospodarki
narodowej, a w szczególnoÊci przyczyniajàcà si´
do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub tworze-
nia nowych miejsc pracy;

3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku arty-
stycznym kontynuowaç twórczoÊç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) bierze udzia∏ w szkoleniach i sta˝ach zawodowych
realizowanych w ramach programów Unii Euro-
pejskiej;

5) zamierza jako cz∏onek rodziny zamieszkiwaç wspól-
nie z pracownikiem migrujàcym, o którym mowa
w Europejskiej Karcie Spo∏ecznej, sporzàdzonej
w Turynie dnia 18 paêdziernika 1961 r. (Dz. U.
z 1999 r. Nr 8, poz. 67);

6) jest ma∏˝onkiem obywatela polskiego;

7) jako cz∏onek rodziny cudzoziemca, o którym mowa
w art. 54, przybywa na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w ce-
lu po∏àczenia z rodzinà;

8) jest ma∏oletnim dzieckiem cudzoziemca urodzo-
nym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prze-
bywajàcym na tym terytorium bez opieki;

9) jest ma∏˝onkiem lub pe∏noletnim dzieckiem cudzo-
ziemca, o którym mowa w art. 54, i przebywa∏ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej
przez okres 5 lat na podstawie zezwoleƒ na zamiesz-
kanie na czas oznaczony udzielonych w zwiàzku
z okolicznoÊciami, o których mowa w pkt 7;
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10) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w zwiàzku z okoliczno-
Êciami, o których mowa w pkt 7, w przypadku
owdowienia, rozwodu, separacji lub Êmierci
wst´pnego lub zst´pnego pierwszego stopnia,
gdy przemawia za tym szczególnie wa˝ny interes
cudzoziemca;

11) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w zwiàzku z okolicznoÊcia-
mi, o których mowa w pkt 6, w przypadku owdo-
wienia lub rozwodu, gdy przemawia za tym szcze-
gólnie wa˝ny interes cudzoziemca;

12) jest ma∏oletnim dzieckiem cudzoziemca, posiada-
jàcego zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

13) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE, udzielone przez inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej, oraz zamierza wy-
konywaç prac´ lub prowadziç dzia∏alnoÊç gospo-
darczà na podstawie przepisów obowiàzujàcych
w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, podjàç
lub kontynuowaç studia lub szkolenie zawodowe
lub wyka˝e, ˝e zachodzà inne okolicznoÊci uzasad-
niajàce jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

14) jest cz∏onkiem rodziny cudzoziemca, o którym
mowa w pkt 13, z którym przebywa∏ na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, towarzyszàcym mu lub chcàcym si´ z nim
po∏àczyç;

15) jest ofiarà handlu ludêmi w rozumieniu decyzji ra-
mowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie
zwalczania handlu ludêmi i spe∏nia ∏àcznie nast´-
pujàce warunki:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

b) podjà∏ wspó∏prac´ z organem w∏aÊciwym do
prowadzenia post´powania w sprawie zwalcza-
nia handlu ludêmi,

c) zerwa∏ kontakty z osobami podejrzanymi o po-
pe∏nienie czynów zabronionych zwiàzanych
z handlem ludêmi

— je˝eli okolicznoÊç, która jest podstawà ubiega-
nia si´ o to zezwolenie, uzasadnia jego zamieszki-
wanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

2. Za cz∏onka rodziny cudzoziemca, o którym mo-
wa w ust. 1 pkt 13 i art. 54, z zastrze˝eniem ust. 3, uwa-
˝a si´:

1) osob´ pozostajàcà z nim w zwiàzku ma∏˝eƒskim
uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Pol-
skiej; 

2) ma∏oletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby po-
zostajàcej z nim w zwiàzku ma∏˝eƒskim uznawa-
nym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym
tak˝e dziecko przysposobione; 

3) ma∏oletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym tak˝e
przysposobione, pozostajàce na jego utrzymaniu,
nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie
w∏adz´ rodzicielskà; 

4) ma∏oletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1,
w tym tak˝e przysposobione, pozostajàce na jej
utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie
w∏adz´ rodzicielskà.

3. Za cz∏onka rodziny ma∏oletniego cudzoziemca
posiadajàcego status uchodêcy, przebywajàcego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki, uwa˝a
si´ tak˝e wst´pnego w linii prostej.

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
wykonujàcy lub zamierzajàcy wykonywaç prac´
w utworzonej przez siebie spó∏ce komandytowej, spó∏-
ce komandytowo-akcyjnej, spó∏ce z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià lub spó∏ce akcyjnej albo w takiej spó∏-
ce, do której przystàpi∏ lub objà∏ bàdê naby∏ jej udzia∏y
lub akcje, jest obowiàzany wykazaç, ˝e dzia∏alnoÊç tej
spó∏ki spe∏nia warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 2.

5. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
mo˝na udzieliç cudzoziemcowi, który:

1) zamierza podjàç lub kontynuowaç studia lub szko-
lenie zawodowe na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

1a)32) jest duchownym, cz∏onkiem zakonu lub alum-
nem seminarium duchownego, nowicjuszem, po-
stulantem, juniorystà KoÊcio∏a Katolickiego, inne-
go koÊcio∏a lub zwiàzku wyznaniowego;

2)33) wyka˝e, ˝e zachodzà inne, ni˝ okreÊlone w pkt 1,
1a i ust. 1, okolicznoÊci uzasadniajàce jego za-
mieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w szcze-
gólnoÊci ze wzgl´du na wi´zi o charakterze rodzin-
nym ∏àczàce go z zamieszkujàcym na tym teryto-
rium obywatelem polskim lub obywatelem paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, paƒstwa
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝à-
cego do Unii Europejskiej lub paƒstwa nieb´dàce-
go stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym, który mo˝e korzystaç ze swobody prze-
p∏ywu osób na podstawie umów zawartych przez
to paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒ-
stwami cz∏onkowskimi.

6. Cudzoziemiec jest obowiàzany potwierdziç za-
miar podj´cia lub kontynuowania studiów na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zaÊwiadczeniem jed-
nostki prowadzàcej studia o przyj´ciu na studia.
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7.34) Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
2, 7, 9, 13 i 14 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, jest obowiàzany po-
siadaç:

1) stabilne i regularne êród∏o dochodu wystarczajàce-
go do pokrycia kosztów utrzymania siebie i cz∏on-
ków rodziny pozostajàcych na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym35) lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

7a.36) Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 5
pkt 1a, jest obowiàzany spe∏niaç warunek, o którym
mowa w ust. 7 pkt 2.

8. Warunek, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, jest
spe∏niony tak˝e wtedy, gdy koszty utrzymania cudzo-
ziemca pokrywa cz∏onek rodziny obowiàzany do jego
utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i ma mo˝liwoÊç wywiàzania si´
z tego obowiàzku.

9. Przepisu ust. 7 nie stosuje si´ do cudzoziemca
ubiegajàcego si´ o udzielenie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony na podstawie ust. 1 pkt 7, b´-
dàcego cz∏onkiem rodziny cudzoziemca posiadajàce-
go status uchodêcy, gdy wniosek o udzielenie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony zosta∏ z∏o˝o-
ny przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia uzyskania sta-
tusu uchodêcy.

10. Dochód, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, po od-
liczeniu kosztów zamieszkania, przypadajàcy na ka˝de-
go cz∏onka rodziny pozostajàcego na utrzymaniu cu-
dzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobà samot-
nà, musi byç wy˝szy ni˝ wysokoÊç dochodu, od której
przyznaje si´ Êwiadczenia pieni´˝ne z pomocy spo∏ecz-
nej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o po-
mocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.37)).

Art. 54.31) Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7,
udziela si´ cz∏onkowi rodziny cudzoziemca zamieszku-
jàcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie zezwolenia na osiedlenie si´;

2) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE;

3) posiadajàcego status uchodêcy;

4) co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleƒ na za-
mieszkanie na czas oznaczony, w tym bezpoÊred-
nio przed z∏o˝eniem wniosku o udzielenie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla
cz∏onka rodziny — na podstawie zezwolenia wyda-
nego na okres pobytu nie krótszy ni˝ rok.

Art. 55. 1.38) Organ prowadzàcy post´powanie
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony cudzoziemcowi b´dàcemu ma∏˝onkiem obywa-
tela polskiego lub ma∏˝onkiem cudzoziemca zamiesz-
kujàcego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o którym mowa w art. 54, ustala, czy zwiàzek ma∏˝eƒ-
ski nie zosta∏ zawarty w celu obejÊcia przez cudzo-
ziemca przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, je˝eli okolicznoÊci sprawy wskazujà, ˝e:

1) jedno z ma∏˝onków przyj´∏o korzyÊç majàtkowà
w zamian za wyra˝enie zgody na zawarcie ma∏˝eƒ-
stwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowa-
nego w danym paƒstwie lub grupie spo∏ecznej;

2) ma∏˝onkowie nie wype∏niajà prawnych obowiàz-
ków wynikajàcych z zawarcia ma∏˝eƒstwa;

3) ma∏˝onkowie nie zamieszkujà wspólnie;

4) ma∏˝onkowie nie spotkali si´ nigdy przed zawar-
ciem ma∏˝eƒstwa;

5) ma∏˝onkowie nie mówià j´zykiem zrozumia∏ym dla
obojga;

6) ma∏˝onkowie nie sà zgodni co do dotyczàcych ich
danych osobowych i innych istotnych okoliczno-
Êci, które ich dotyczà;

7) jedno z ma∏˝onków lub oboje ma∏˝onkowie w prze-
sz∏oÊci zawierali ju˝ ma∏˝eƒstwa dla pozoru.

2. Przy wykonaniu czynnoÊci majàcych na celu
ustalenie okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, nie
stosuje si´ art. 79 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego.

Art. 56. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udziela si´ ka˝dorazowo na okres niezb´d-
ny do realizacji celu pobytu cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, nie d∏u˝szy jednak ni˝
2 lata.

2.39) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny udziela si´:

1) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 7, na okres do dnia, do którego udzielono ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony cu-
dzoziemcowi, do którego zamierza przybyç lub
przyby∏ w celu po∏àczenia z rodzinà, a je˝eli cudzo-
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34) W brzmieniu ustalonym przez art. 89 pkt 6 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
35) Obecnie: ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
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36) Dodany przez art. 89 pkt 6 lit. c ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 2.

37) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175,
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z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 186, poz. 1380.
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38) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



ziemiec ten posiada zezwolenie na osiedlenie si´,
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE lub status uchodêcy nadany w Rzeczypo-
spolitej Polskiej — na okres 2 lat;

2) ma∏oletniemu, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 12, na okres do dnia, do którego udzielono ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jego
przedstawicielowi ustawowemu;

3) cz∏onkowi rodziny cudzoziemca, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13, na okres do dnia, do które-
go udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony temu cudzoziemcowi;

4) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 15, na okres 6 miesi´cy;

5) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 5
pkt 1, na okres do roku.

Art. 57.40) 1. Cudzoziemcowi odmawia si´ udziele-
nia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
je˝eli:

1) nie spe∏nia wymogów, o których mowa w art. 53;

2) jego dane znajdujà si´ w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest niepo˝àdany;

3) okolicznoÊci sprawy wskazujà, ˝e cel wjazdu lub
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej jest lub b´dzie inny ni˝ deklarowany;

4) podstawà ubiegania si´ o zezwolenie jest zawarcie
zwiàzku ma∏˝eƒskiego z obywatelem polskim lub
cudzoziemcem zamieszkujàcym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54,
a zwiàzek ma∏˝eƒski zosta∏ zawarty w celu obejÊcia
przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony;

5) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego lub interes Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

6) w post´powaniu o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony:

a) z∏o˝y∏ wniosek lub do∏àczy∏ do niego dokumen-
ty zawierajàce nieprawdziwe dane osobowe lub
fa∏szywe informacje,

b) zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ prawd´ albo, w ce-
lu u˝ycia za autentyczny, podrobi∏ lub przerobi∏
dokument bàdê takiego dokumentu jako auten-
tycznego u˝ywa∏;

7) stwierdzono u niego chorob´ lub zaka˝enie, podle-
gajàce obowiàzkowemu leczeniu na podstawie
ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o chorobach za-
kaênych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384,

z póên. zm.41)), lub istnieje podejrzenie takiej cho-
roby lub zaka˝enia, a cudzoziemiec nie wyra˝a
zgody na to leczenie;

8) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ podatkowych wo-
bec Skarbu Paƒstwa;

9) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nielegalnie.

2. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której
mowa w art. 32 ust. 3, odmawia si´ udzielenia zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony, je˝eli pod-
stawà ubiegania si´ o zezwolenie sà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1 lub 2.

3. Cudzoziemcowi ma∏˝onkowi obywatela polskie-
go lub osoby posiadajàcej zezwolenie na osiedlenie
si´ lub zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie
mo˝na odmówiç udzielenia zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, je˝eli wy∏àcznà podstawà od-
mowy by∏aby którakolwiek z przyczyn, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 3 i 7—9.

4. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 7 i 13, oraz cz∏onkowi rodziny cudzoziemca, o któ-
rym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, nie mo˝na odmówiç
udzielenia kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, je˝eli wy∏àcznà podstawà odmowy
by∏aby przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7.

5. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 15, nie mo˝na odmówiç udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, je˝eli wy∏àcznà pod-
stawà odmowy by∏aby przyczyna, o której mowa
w ust. 1 pkt 7 lub 9.

6. Cudzoziemca przebywajàcego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, którego pobyt jest niepo˝àdany,
mo˝na w decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony zobowiàzaç do opuszczenia tego
terytorium w terminie okreÊlonym w decyzji.

7. Do decyzji o odmowie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, w której zobowiàzuje si´ cu-
dzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´-
powaniu w sprawie zobowiàzania do opuszczenia te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 58. 1. Cudzoziemcowi cofa si´ zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, je˝eli:

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

2)42) wystàpi∏a którakolwiek z okolicznoÊci, o których
mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2—9;
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rej mowa w odnoÊniku 3.
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41) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
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42) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.



3) wykorzystywa∏ je do realizacji innego celu ni˝ ten,
dla którego zosta∏o udzielone;

4) opuÊci∏ na sta∏e terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2.43) Do cofania zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony stosuje si´ odpowiednio art. 57 ust. 3—5.

3. (uchylony).44)

4. Cudzoziemca przebywajàcego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest niepo˝à-
dany, mo˝na w decyzji o cofni´ciu zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony zobowiàzaç do opusz-
czenia tego terytorium w terminie okreÊlonym w de-
cyzji.

5. Do decyzji o cofni´ciu zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, w której zobowiàzuje si´ cu-
dzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, stosuje si´ odpowiednio przepisy o post´-
powaniu w sprawie zobowiàzania do opuszczenia te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 59.45) Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed up∏ywem
terminu wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, chyba ˝e uzyska∏ kolejne zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedle-
nie si´ lub zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE.

Art. 60. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udziela si´ na wniosek cudzoziemca.

2.46) Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela si´ na
wniosek cudzoziemca zamieszkujàcego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54,
z tym ˝e do udzielenia zezwolenia dziecku, o którym
mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4, jest potrzebna zgoda
osoby, która sprawuje nad nim w∏adz´ rodzicielskà.

3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
obejmowaç dzieci cudzoziemca lub inne osoby pozo-
stajàce pod jego opiekà.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony zawiera:

1) dane cudzoziemca oraz dane obj´tych wnioskiem
dzieci i innych osób wpisanych do dokumentu po-
dró˝y cudzoziemca, w zakresie niezb´dnym do
wydania zezwolenia;

2) miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

3) imi´, nazwisko, dat´ urodzenia, p∏eç, obywatel-
stwo i miejsce zamieszkania cz∏onków rodziny cu-
dzoziemca zamieszka∏ych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, z okreÊleniem stopnia pokrewieƒstwa;

4) informacje o:

a) podró˝ach i pobytach zagranicznych w okresie
ostatnich 5 lat,

b) poprzednich pobytach w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5) wskazanie Êrodków utrzymania.

4a.47) Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony sk∏ada si´ na formularzu.

5. Cudzoziemiec jest obowiàzany uzasadniç wnio-
sek, przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y oraz do∏à-
czyç do wniosku:

1) fotografie osób obj´tych wnioskiem;

2) dokumenty niezb´dne do potwierdzenia danych
zawartych we wniosku i okolicznoÊci uzasadniajà-
cych ubieganie si´ o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony. 

5a.48) Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53
ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14, jest obowiàzany do∏àczyç
do wniosku tak˝e tytu∏ prawny do zajmowania lokalu
mieszkalnego, w którym przebywa lub zamierza prze-
bywaç, oraz dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç
kosztów zamieszkania.

5b.48) Za tytu∏ prawny do zajmowania lokalu
mieszkalnego, w którym cudzoziemiec przebywa lub
zamierza przebywaç, nie uznaje si´ umowy u˝yczenia
lokalu, chyba ˝e u˝yczajàcym jest jego zst´pny, wst´p-
ny lub ma∏˝onek, rodzice ma∏˝onka, lub rodzeƒstwo
cudzoziemca.

6. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy
cudzoziemiec nie posiada wa˝nego dokumentu po-
dró˝y i nie ma mo˝liwoÊci jego uzyskania, mo˝e
przedstawiç inny dokument potwierdzajàcy jego to˝-
samoÊç.

Art. 61. 1.49) Cudzoziemiec przebywajàcy na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiàzany z∏o-
˝yç wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony co najmniej 45 dni przed up∏ywem
okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub
terminu wa˝noÊci poprzedniego zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony.
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1a.50) Wniosek cudzoziemca przebywajàcego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wi-
zy, o której mowa w art. 33, pozostawia si´ bez rozpo-
znania, chyba ˝e cudzoziemiec wyst´puje z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15.

2. Wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony przed
up∏ywem okresu pobytu na podstawie wizy lub ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, je˝eli
wniosek zosta∏ z∏o˝ony w terminie, o którym mowa
w ust. 1.

3. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi nowà wiz´
na okres pobytu do czasu zakoƒczenia post´powania
w pierwszej instancji w sprawie udzielenia zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku gdy
wydanie decyzji z zachowaniem warunków, o których
mowa w ust. 2, jest niemo˝liwe.

4. Je˝eli termin do z∏o˝enia wniosku, o którym mo-
wa w ust. 1, nie zostanie zachowany, cudzoziemiec
jest obowiàzany opuÊciç terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przed up∏ywem okresu pobytu oznaczonego
w wizie lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, w przypadku gdy post´powanie
w sprawie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony nie zosta∏o zakoƒczone przed up∏y-
wem tego okresu pobytu.

Art. 62.51) 1. Decyzj´ w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony wydaje wo-
jewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamierzone-
go pobytu cudzoziemca. 

2. Cudzoziemiec przebywajàcy za granicà sk∏ada
wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony za poÊrednictwem konsula. Konsul
do∏àcza do wniosku informacj´, czy wjazd i pobyt cu-
dzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
stanowià zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàd-
ku publicznego.

3. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony wojewoda w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce zamierzonego pobytu cu-
dzoziemca jest obowiàzany zwróciç si´ do komendan-
ta oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendanta wojewódz-
kiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego, a w razie potrzeby tak˝e do konsula w∏a-
Êciwego ze wzgl´du na ostatnie miejsce zamieszkania
cudzoziemca za granicà lub do innych organów,
z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wjazd i po-
byt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanowià zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego.

4. W przypadku innym ni˝ wydanie decyzji o udzie-
leniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamierzo-
nego pobytu cudzoziemca informuje Szefa Agencji
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego o z∏o˝eniu przez cu-
dzoziemca wniosku o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony i sposobie za∏atwienia
sprawy.

5. Organy, o których mowa w ust. 3, sà obowiàza-
ne, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku,
przekazaç informacje, czy wjazd i pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowià za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

6. Je˝eli organy, o których mowa w ust. 3, nie prze-
ka˝à informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku, uznaje si´, ˝e wymóg uzyskania informacji
zosta∏ spe∏niony.

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

8. Decyzj´ o cofni´ciu zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony wydaje wojewoda w∏aÊciwy
ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca, a je˝eli
cudzoziemiec opuÊci∏ na sta∏e terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej — wojewoda, który to zezwolenie
wyda∏.

9. Wojewoda informuje:

1) Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców o:

a) udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13,

b) odmowie udzielenia kolejnego zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemco-
wi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, lub
cz∏onkowi jego rodziny,

c) cofni´ciu zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13, lub cz∏onkowi jego rodzi-
ny;

2) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i ko-
mendanta wojewódzkiego Policji o cofni´ciu ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

Art. 63. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór formula-
rza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony oraz liczb´ fotografii i wymogi do-
tyczàce fotografii do∏àczanych do wniosku. W roz-
porzàdzeniu uwzgl´dnia si´ dane dotyczàce cudzo-
ziemca, o których mowa w art. 12, w zakresie niezb´d-
nym do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, oraz dane, o których mowa w art. 60
ust. 4.
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2.52) Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór zaÊwiadczenia jednostki prowadzàcej studia
o przyj´ciu cudzoziemca na studia, zawierajàcego
w szczególnoÊci: imi´ i nazwisko cudzoziemca, dat´
i miejsce jego urodzenia, obywatelstwo, nazw´ i adres
jednostki prowadzàcej studia, termin rozpocz´cia
nauki oraz okres nauki, na jaki cudzoziemiec zosta∏ za-
kwalifikowany.

3. ZaÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 2, powin-
no uwzgl´dniaç rodzaje i kierunki studiów lub specjal-
noÊci zawodowe.

Rozdzia∏ 553)

Zezwolenie na osiedlenie si´ i zezwolenie na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego WE

Art. 64. 1. Zezwolenia na osiedlenie si´ udziela si´
cudzoziemcowi, który:

1) jest ma∏oletnim dzieckiem cudzoziemca, posiada-
jàcego zezwolenie na osiedlenie si´, urodzonym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, zawartym z oby-
watelem polskim co najmniej 3 lata przed z∏o˝e-
niem wniosku i bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem
wniosku przebywa∏ nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata
na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony;

3) bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku przebywa∏
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez okres nie krótszy ni˝ 10 lat na podsta-
wie zgody na pobyt tolerowany lub przez okres
5 lat w zwiàzku z uzyskaniem statusu uchodêcy;

4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje
pod jego w∏adzà rodzicielskà.

2. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w zwiàzku z uzyskaniem sta-
tusu uchodêcy lub zgody na pobyt tolerowany udzie-
lonej w zwiàzku z rozpatrzeniem wniosku o nadanie
statusu uchodêcy zalicza si´ do okresu nieprzerwane-
go pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, tak˝e okres
pobytu w czasie post´powania o nadanie statusu
uchodêcy, choçby cudzoziemiec by∏ w tym okresie
umieszczony w strze˝onym oÊrodku lub w areszcie
w celu wydalenia.

3. Do post´powania o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ cudzoziemcowi ma∏˝onkowi obywatela
polskiego stosuje si´ art. 55.

4. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uwa˝a si´ za nieprzerwany, gdy ˝adna z przerw w nim

nie by∏a d∏u˝sza ni˝ 6 miesi´cy i nie przekroczy∏a ∏àcz-
nie 10 miesi´cy w okresach, o których mowa w ust. 1
pkt 2 lub 3, chyba ˝e przerwa by∏a spowodowana:

1) wykonywaniem obowiàzków zawodowych lub
Êwiadczeniem pracy poza terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej
z pracodawcà, którego siedziba znajduje si´ na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) towarzyszeniem ma∏˝onkowi wykonujàcemu obo-
wiàzki zawodowe lub Êwiadczàcemu prac´ w wa-
runkach, o których mowa w pkt 1;

3) potrzebà uzyskania dokumentu podró˝y;

4) leczeniem cudzoziemca.

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

6. Zezwolenie na osiedlenie si´ wygasa z mocy
prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE.

Art. 65. 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego WE udziela si´ cudzoziemcowi przeby-
wajàcemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku, legalnie i nie-
przerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:54)

1) stabilne i regularne êród∏o dochodu wystarczajàce-
go do pokrycia kosztów utrzymania siebie i cz∏on-
ków rodziny pozostajàcych na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów
o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym35) lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do cudzoziemca:

1) odbywajàcego studia lub szkolenie zawodowe;

2) posiadajàcego zgod´ na pobyt tolerowany, azyl,
status uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub korzystajàcego z ochrony czasowej;

3) ubiegajàcego si´ o nadanie statusu uchodêcy lub
o udzielenie azylu;

4)55) pracownika „au pair”, sezonowego, delegowa-
nego przez us∏ugodawc´ w celu transgranicznego
Êwiadczenia us∏ug lub us∏ugodawcy Êwiadczàce-
go us∏ugi transgraniczne;

5) przebywajàcego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33,
lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7;

6) o którym mowa w art. 110.

Dziennik Ustaw Nr 234 — 11598 — Poz. 1694

———————
52) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
53) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 28 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
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54) W brzmieniu ustalonym przez art. 89 pkt 8 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.
55) W brzmieniu ustalonym przez art. 89 pkt 8 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 2.



3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odli-
czeniu kosztów zamieszkania, przypadajàcy na ka˝de-
go cz∏onka rodziny pozostajàcego na utrzymaniu cu-
dzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobà samot-
nà, musi byç wy˝szy ni˝ wysokoÊç dochodu, od której
przyznaje si´ Êwiadczenia pieni´˝ne z pomocy spo-
∏ecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy spo∏ecznej.

4. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, nie
zalicza si´ pobytu cudzoziemca:

1) zatrzymanego, umieszczonego w strze˝onym
oÊrodku, w areszcie w celu wydalenia, w stosunku
do którego zosta∏ zastosowany Êrodek zapobie-
gawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub po-
zbawionego wolnoÊci na podstawie orzeczeƒ wy-
danych na podstawie ustaw;

2) jako pracownika „au pair”, sezonowego, delego-
wanego przez us∏ugodawc´ w celu transgranicz-
nego Êwiadczenia us∏ug lub us∏ugodawcy Êwiad-
czàcego us∏ugi transgraniczne;

3) na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, lub ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7;

4) jako szefa, cz∏onka personelu misji dyplomatycz-
nej, kierownika urz´du konsularnego i cz∏onka per-
sonelu konsularnego paƒstwa obcego oraz innej
osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw,
umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
mi´dzynarodowych.

5. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, zali-
cza si´ po∏ow´ okresu pobytu cudzoziemca na podsta-
wie wizy udzielonej w zwiàzku z odbywaniem studiów
lub szkolenia zawodowego lub zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony udzielonego w zwiàzku z oko-
licznoÊciami, o których mowa w art. 53 ust. 5 pkt 1.

6. Do ustalenia, ˝e pobyt cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, sto-
suje si´ art. 64 ust. 4.

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE udziela si´ na czas nieoznaczony.

Art. 66. Cudzoziemcowi odmawia si´ udzielenia
zezwolenia na osiedlenie si´, je˝eli:

1) nie spe∏nia wymogów, o których mowa w art. 64
ust. 1;

2) jego dane znajdujà si´ w wykazie cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest niepo˝àdany;

3) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego lub interes Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

4) podstawà ubiegania si´ o zezwolenie jest zawarcie
zwiàzku ma∏˝eƒskiego z obywatelem polskim,
a zwiàzek ma∏˝eƒski zosta∏ zawarty wy∏àcznie w ce-

lu obejÊcia przepisów o udzielaniu zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
osiedlenie si´;

5) w post´powaniu o udzielenie zezwolenia na osie-
dlenie si´:

a) z∏o˝y∏ wniosek lub do∏àczy∏ do niego dokumen-
ty zawierajàce nieprawdziwe dane osobowe lub
fa∏szywe informacje,

b) zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ prawd´ albo, w ce-
lu u˝ycia za autentyczny, podrobi∏ lub przerobi∏
dokument bàdê takiego dokumentu jako auten-
tycznego u˝ywa∏;

6) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ podatkowych wo-
bec Skarbu Paƒstwa.

Art. 67. Cudzoziemcowi odmawia si´ udzielenia ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE,
je˝eli:

1) nie spe∏nia wymogów, o których mowa w art. 65
ust. 1;

2) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego.

Art. 68. 1. Cudzoziemcowi cofa si´ zezwolenie na
osiedlenie si´, je˝eli:

1) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego bàdê interes Rzeczypospo-
litej Polskiej;

2) w post´powaniu o udzielenie zezwolenia na osie-
dlenie si´ zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ prawd´ al-
bo, w celu u˝ycia za autentyczny, podrobi∏ lub
przerobi∏ dokument bàdê takiego dokumentu jako
autentycznego u˝ywa∏;

3) zosta∏ skazany prawomocnym wyrokiem w Rze-
czypospolitej Polskiej za przest´pstwo umyÊlne na
kar´ co najmniej 3 lat pozbawienia wolnoÊci;

4) opuÊci∏ na sta∏e terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1—3, cudzoziemcowi przebywajàcemu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w decyzji o cofni´ciu
zezwolenia na osiedlenie si´ nakazuje si´ opuszczenie
tego terytorium w terminie okreÊlonym w decyzji.

3. Do post´powania w sprawie cofni´cia zezwole-
nia na osiedlenie si´, w cz´Êci dotyczàcej nakazu opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si´
przepisy o post´powaniu w sprawie wydalenia. 

Art. 69. 1. Cudzoziemcowi cofa si´ zezwolenie na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE, je˝eli:

1) nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE nastàpi∏o w sposób niezgodny
z prawem;
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2) stanowi on rzeczywiste i powa˝ne zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo dla
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego; 

3) opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
okres przekraczajàcy 6 lat;

4) opuÊci∏ terytorium Unii Europejskiej na okres na-
st´pujàcych kolejno po sobie 12 miesi´cy;

5) uzyska∏ na terytorium innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE.

2. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie
cofni´cia zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE, w przypadku gdy zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiàzany
uwzgl´dniç:

1) okres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

2) jego wiek;

3) istnienie zwiàzków z Rzeczàpospolità Polskà lub
brak zwiàzków z krajem pochodzenia;

4) skutki dla cudzoziemca i cz∏onków jego rodziny,
które powstanà w przypadku cofni´cia zezwolenia. 

3. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE, wydanej na podstawie
ust. 1 pkt 2, cudzoziemcowi nakazuje si´ opuszczenie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okre-
Êlonym w decyzji.

4. Do post´powania w sprawie cofni´cia zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE, w cz´-
Êci dotyczàcej nakazu opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stosuje si´ przepisy o post´powa-
niu w sprawie wydalenia, z wy∏àczeniem art. 90 ust. 2.

Art. 70. W przypadku gdy zezwolenie na pobyt re-
zydenta d∏ugoterminowego WE zosta∏o cofni´te
z przyczyn, o których mowa w art. 69 ust. 1 pkt 3—5,
kolejnego zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE udziela si´, gdy cudzoziemiec spe∏nia wa-
runki okreÊlone w art. 65, z tym ˝e bezpoÊrednio przed
z∏o˝eniem wniosku o wydanie kolejnego zezwolenia
powinien przebywaç legalnie i nieprzerwanie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 3 lata.

Art. 71. 1. Zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE
udziela si´ na wniosek cudzoziemca.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie
si´ mo˝e obejmowaç dzieci cudzoziemca lub inne oso-
by pozostajàce pod jego opiekà.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera:

1) dane cudzoziemca, w zakresie niezb´dnym do
udzielenia zezwolenia;

2) dane obj´tych wnioskiem dzieci i innych osób wpi-
sanych do dokumentu podró˝y cudzoziemca,

w zakresie niezb´dnym do wydania zezwolenia,
w przypadku wniosku o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´;

3) informacj´ o podró˝ach i pobytach zagranicznych
odbytych w okresie ostatnich 5 lat.

4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE sk∏ada si´ na formularzu.

5. Cudzoziemiec jest obowiàzany uzasadniç wnio-
sek, przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y oraz do∏à-
czyç do wniosku:

1) fotografie osób obj´tych wnioskiem;

2) dokumenty niezb´dne do potwierdzenia danych
zawartych we wniosku i okolicznoÊci uzasadniajà-
cych ubieganie si´ o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE;

3) tytu∏ prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego,
w którym przebywa lub zamierza przebywaç, oraz
dokumenty potwierdzajàce wysokoÊç kosztów za-
mieszkania.

6. Za tytu∏ prawny do zajmowania lokalu mieszkal-
nego, w którym cudzoziemiec przebywa lub zamierza
przebywaç, nie uznaje si´ umowy u˝yczenia lokalu,
chyba ˝e u˝yczajàcym jest jego zst´pny, wst´pny lub
ma∏˝onek, rodzice ma∏˝onka, lub rodzeƒstwo cudzo-
ziemca.

7. W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy cu-
dzoziemiec nie posiada wa˝nego dokumentu podró˝y
i nie ma mo˝liwoÊci jego uzyskania, mo˝e przedstawiç
inny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.

Art. 71a. 1. Cudzoziemiec mo˝e z∏o˝yç wniosek
o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE w cza-
sie zgodnego z prawem pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE z∏o˝ony przez cudzoziemca przebywajàcego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy, o której mowa w art. 33, lub przez cudzoziemca,
o którym mowa w art. 110, oraz wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE
z∏o˝ony przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 65
ust. 2 pkt 1—4, lub przebywajàcego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podsta-
wie art. 53 ust. 1 pkt 7, pozostawia si´ bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy przed up∏ywem zgodnego
z prawem okresu pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie zosta∏a wydana decyzja
ostateczna w sprawie zezwolenia na osiedlenie si´ lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE,
wojewoda wydaje cudzoziemcowi wizy na okres poby-
tu do czasu wydania decyzji ostatecznej.
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Art. 71b. 1. Decyzj´ w sprawie udzielenia zezwolenia
na osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca.

2. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia
na osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce zamierzonego pobytu cudzoziemca jest
obowiàzany zwróciç si´ do komendanta oddzia∏u Stra-
˝y Granicznej, komendanta wojewódzkiego Policji
i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, a w ra-
zie potrzeby tak˝e do innych organów, z wnioskiem
o przekazanie informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziem-
ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowià za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

3. W przypadku innym ni˝ wydanie decyzji o udzie-
leniu zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE, wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce zamierzonego pobytu
cudzoziemca informuje Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego o z∏o˝eniu przez cudzoziemca wniosku
o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE i spo-
sobie za∏atwienia sprawy.

4. Organy, o których mowa w ust. 2, sà obowiàza-
ne, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku,
przekazaç informacje, czy wjazd i pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowià za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

5. Je˝eli organy, o których mowa w ust. 2, nie prze-
ka˝à informacji w terminie 30 dni od dnia otrzymania
wniosku, uznaje si´, ˝e wymóg uzyskania informacji
zosta∏ spe∏niony.

6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 4, mo˝e byç przed∏u˝ony
do 3 miesi´cy, o czym organ obowiàzany do przekaza-
nia informacji zawiadamia wojewod´.

7. Decyzj´ o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu cudzoziemca, z urz´du lub na wniosek
Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bezpie-
czeƒstwa Wewn´trznego, Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego Policji, ko-
mendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub komendanta
wojewódzkiego Policji.

8. Wojewoda informuje Prezesa Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców o udzieleniu cudzoziemcowi
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE,
gdy cudzoziemiec posiada takie zezwolenie udzielone
przez inne paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

Art. 71c. Za∏atwienie sprawy udzielenia zezwolenia
na osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE powinno zakoƒczyç si´ nie
póêniej ni˝ w ciàgu 3 miesi´cy od dnia wszcz´cia po-

st´powania, a w post´powaniu odwo∏awczym —
w ciàgu 2 miesi´cy od dnia otrzymania odwo∏ania.

Art. 71d. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzory formula-
rzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie
si´ i zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE oraz liczb´ fotografii i wymogi dotyczàce foto-
grafii do∏àczanych do wniosków. W rozporzàdzeniu
uwzgl´dnia si´ dane dotyczàce cudzoziemca, o któ-
rych mowa w art. 12, w zakresie niezb´dnym do udzie-
lenia zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE, oraz dane,
o których mowa w art. 71 ust. 3.

Rozdzia∏ 6

Karta pobytu i inne dokumenty wydawane
cudzoziemcom

Art. 72.56) 1. Kart´ pobytu wydaje si´ cudzoziem-
cowi, który uzyska∏:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

2) zezwolenie na osiedlenie si´;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE;

4) status uchodêcy;

5) zgod´ na pobyt tolerowany.

2. Karta pobytu, w okresie jej wa˝noÊci, potwier-
dza to˝samoÊç cudzoziemca podczas jego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia,
wraz z dokumentem podró˝y, do wielokrotnego prze-
kraczania granicy bez koniecznoÊci uzyskania wizy.

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzy-
ska∏:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
jest wa˝na przez okres tego zezwolenia;

2) zezwolenie na osiedlenie si´, jest wa˝na 10 lat;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE, jest wa˝na 5 lat.

Art. 73. 1.57) Polski dokument podró˝y dla cudzo-
ziemca wydaje si´ na wniosek cudzoziemca, który po-
siada zezwolenie na osiedlenie si´, zezwolenie na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego WE lub zgod´ na
pobyt tolerowany, je˝eli utraci∏ on dokument podró˝y
albo gdy jego dokument podró˝y uleg∏ zniszczeniu
bàdê utraci∏ wa˝noÊç, a uzyskanie przez cudzoziemca
nowego dokumentu podró˝y nie jest mo˝liwe.

2. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca
uprawnia, w okresie jego wa˝noÊci, do wielokrotnego
przekraczania granicy.
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3.58) Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca
jest wa˝ny przez okres do 1 roku.

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

Art. 74. 1. Polski dokument to˝samoÊci cudzoziem-
ca mo˝e byç wydany ma∏oletniemu cudzoziemcowi
urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przebywajàcemu na tym terytorium bez opieki rodzi-
ców, który nie posiada dokumentu podró˝y, je˝eli nie
sprzeciwia si´ temu interes Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przemawia za tym dobro dziecka, a uzyskanie
przez niego dokumentu podró˝y napotyka trudne do
przezwyci´˝enia przeszkody.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach pol-
ski dokument to˝samoÊci cudzoziemca mo˝e byç wy-
dany cudzoziemcowi, który nie posiada ˝adnego oby-
watelstwa i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez dokumentu podró˝y, je˝eli przemawia za
tym interes Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy uzyska-
nie przez cudzoziemca innego dokumentu potwierdza-
jàcego to˝samoÊç nie jest mo˝liwe.

3. Polski dokument to˝samoÊci cudzoziemca jest
wa˝ny rok. Po up∏ywie terminu wa˝noÊci mo˝e byç
wydany kolejny dokument to˝samoÊci na okres nie
d∏u˝szy ni˝ 2 lata.

4. Wydanie polskiego dokumentu to˝samoÊci cu-
dzoziemca nast´puje w przypadku, o którym mowa:

1) w ust. 1 — na wniosek przedstawiciela ustawowe-
go ma∏oletniego lub z urz´du;

2) w ust. 2 — na wniosek cudzoziemca.

5. Polski dokument to˝samoÊci cudzoziemca po-
twierdza to˝samoÊç cudzoziemca podczas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie potwierdza
jego obywatelstwa. Dokument ten nie uprawnia do
przekroczenia granicy.

6.59) Posiadanie przez cudzoziemca polskiego do-
kumentu to˝samoÊci cudzoziemca nie zwalnia od
obowiàzku uzyskania wizy, zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE.

Art. 75. 1.60) Tymczasowy polski dokument podró-
˝y dla cudzoziemca wydaje si´ cudzoziemcowi posia-
dajàcemu zezwolenie na osiedlenie si´, zezwolenie na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE lub zgod´ na

pobyt tolerowany, który podczas pobytu za granicà
utraci∏ swój dokument podró˝y albo którego doku-
ment podró˝y uleg∏ zniszczeniu bàdê utraci∏ wa˝noÊç,
zamierzajàcemu powróciç na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, gdy uzyskanie przez niego innego do-
kumentu podró˝y nie jest mo˝liwe.

2. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca mo˝e byç wydany cudzoziemcowi przeby-
wajàcemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
który nie posiada dokumentu podró˝y kraju pochodze-
nia albo którego dokument podró˝y uleg∏ zniszczeniu
bàdê utraci∏ wa˝noÊç, zamierzajàcemu opuÊciç to tery-
torium, gdy uzyskanie przez niego innego dokumentu
podró˝y nie jest mo˝liwe.

3. Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu
podró˝y dla cudzoziemca nast´puje na wniosek cu-
dzoziemca, z tym ˝e wydanie tego dokumentu cudzo-
ziemcowi, o którym mowa w ust. 2, mo˝e nastàpiç tak-
˝e z urz´du.

4. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca uprawnia cudzoziemca, o którym mowa:

1) w ust. 1 — do jednokrotnego wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w ust. 2 — do wyjazdu z terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.

5. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca jest wa˝ny przez okres w nim oznaczony,
nie d∏u˝szy jednak ni˝ 7 dni.

Art. 76. 1. W karcie pobytu zamieszcza si´ nast´pu-
jàce dane:

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

2) dat´, miejsce i kraj urodzenia;

3) adres zameldowania na pobyt sta∏y lub czasowy;
w przypadku braku zameldowania na pobyt czaso-
wy trwajàcy ponad 2 miesiàce danych o adresie
nie zamieszcza si´;

4) obywatelstwo;

5) p∏eç, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektroniczne-
go Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) — w przy-
padku gdy zosta∏ nadany;

7) informacj´ o rodzaju wydanego zezwolenia.

2. W polskim dokumencie podró˝y dla cudzoziem-
ca zamieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) imi´ (imiona) i nazwisko cudzoziemca;

2) dat´, miejsce i kraj urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) p∏eç;
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5) imiona i nazwiska, dat´, miejsce i kraj urodzenia
oraz p∏eç towarzyszàcych cudzoziemcowi jego
dzieci lub innych ma∏oletnich znajdujàcych si´ pod
jego opiekà.

3. W polskim dokumencie to˝samoÊci cudzoziem-
ca zamieszcza si´ nast´pujàce dane:

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

2) dat´, miejsce i kraj urodzenia;

3) adres zameldowania na pobyt sta∏y lub czasowy;
w przypadku braku zameldowania na pobyt czaso-
wy trwajàcy ponad 2 miesiàce danych o adresie
nie zamieszcza si´;

4) p∏eç, wzrost w centymetrach i kolor oczu.

4. W tymczasowym polskim dokumencie podró˝y
dla cudzoziemca zamieszcza si´ nast´pujàce dane:

1) imi´ (imiona) i nazwisko cudzoziemca;

2) dat´, miejsce i kraj urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) p∏eç, wzrost w centymetrach i kolor oczu;

5) imiona i nazwiska, dat´, miejsce i kraj urodzenia
oraz p∏eç towarzyszàcych cudzoziemcowi jego
dzieci lub innych ma∏oletnich znajdujàcych si´ pod
jego opiekà.

5. Karta pobytu oraz dokumenty, o których mowa
w ust. 2—4, zawierajà tak˝e nazw´ organu wydajàce-
go, dat´ wydania i dat´ up∏ywu wa˝noÊci karty poby-
tu lub dokumentów oraz mogà zawieraç fotografi´
i podpis posiadacza, a tak˝e zakodowany zapis da-
nych, o których mowa w ust. 1—4.

6. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 i 4, mogà
zawieraç równie˝ fotografie towarzyszàcych cudzo-
ziemcowi jego dzieci lub innych ma∏oletnich znajdujà-
cych si´ pod jego opiekà.

7. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca mo˝e zawieraç równie˝ imi´ i nazwisko,
stanowisko s∏u˝bowe oraz podpis osoby wydajàcej
dokument.

Art. 77.61) Cudzoziemiec jest obowiàzany wymie-
niç posiadanà kart´ pobytu, polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca lub polski dokument to˝samoÊci cu-
dzoziemca w przypadku:

1) zmiany danych w nich zamieszczonych;

2) zmiany wyglàdu utrudniajàcej ustalenie jego to˝-
samoÊci;

3) uszkodzenia ich w stopniu utrudniajàcym pos∏ugi-
wanie si´ nimi;

4) up∏ywu terminu wa˝noÊci karty pobytu wydanej
w zwiàzku z uzyskaniem zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE;

5) ich utraty lub zniszczenia.

Art. 78. 1. Wniosek o wydanie lub wymian´ pol-
skiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, polskie-
go dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca, wniosek
o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu po-
dró˝y dla cudzoziemca, wniosek o wymian´ karty po-
bytu zawiera:

1) dane cudzoziemca oraz obj´tych wnioskiem dzieci
i innych osób wpisanych do dokumentu podró˝y,
w zakresie niezb´dnym do wydania lub wymiany
karty pobytu lub dokumentu;

2) adres zameldowania na pobyt sta∏y lub pobyt cza-
sowy trwajàcy ponad 2 miesiàce.

2.62) Cudzoziemiec jest obowiàzany przedstawiç
dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç, a cudzozie-
miec ubiegajàcy si´ o wymian´ karty pobytu wa˝ny
dokument podró˝y, i do∏àczyç do wniosku:

1) fotografie osób obj´tych wnioskiem;

2) dokumenty niezb´dne do potwierdzenia danych
i okolicznoÊci podanych we wniosku.

3.62) W szczególnie uzasadnionym przypadku, je˝e-
li cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wymian´ karty poby-
tu nie posiada i nie ma mo˝liwoÊci uzyskania wa˝ne-
go dokumentu podró˝y, mo˝e przedstawiç inny doku-
ment potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.

Art. 79. 1. Cudzoziemiec, który utraci∏ kart´ poby-
tu, jest obowiàzany zawiadomiç o tym wojewod´, któ-
ry jà wyda∏, w terminie 3 dni od dnia jej utraty.

2. W przypadku znalezienia utraconej karty pobytu
cudzoziemiec jest obowiàzany, w terminie 3 dni od
dnia jej znalezienia, zawiadomiç o tym wojewod´
i zwróciç niezw∏ocznie znalezionà kart´ pobytu, je˝eli
w miejsce utraconej karty pobytu wydano ju˝ nowà.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ w przypadku utra-
ty polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca lub
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca.

Art. 80. 1. Cudzoziemiec jest obowiàzany zwróciç
niezw∏ocznie:

1)63) kart´ pobytu — po dor´czeniu dokumentu po-
twierdzajàcego nabycie obywatelstwa polskiego,
decyzji o cofni´ciu zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si´ lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE;
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2)63) polski dokument podró˝y dla cudzoziemca — po
dor´czeniu dokumentu podró˝y lub decyzji o cof-
ni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE;

3) polski dokument to˝samoÊci cudzoziemca — po
dor´czeniu dokumentu potwierdzajàcego nabycie
obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego
paƒstwa.

2. Karta pobytu, polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca i polski dokument to˝samoÊci cudzoziemca
podlegajà zwrotowi tak˝e w razie zgonu cudzoziemca.
Obowiàzek zwrotu cià˝y na osobach obowiàzanych do
zg∏oszenia zgonu zgodnie z przepisami o aktach stanu
cywilnego.

3.64) Cudzoziemcowi, który opuszcza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskutek cofni´cia zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE, wydaje si´ zaÊwiadczenie
o zwrocie karty pobytu, polskiego dokumentu podró-
˝y dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu to˝sa-
moÊci cudzoziemca, wa˝ne do czasu opuszczenia tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Kart´ pobytu i inne dokumenty, o których mowa
w ust. 1, zwraca si´ organowi, który je wyda∏.

Art. 81. 1.65) Kart´ pobytu wydaje wojewoda, który
wyda∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenie na osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego WE.

2. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca i pol-
ski dokument to˝samoÊci cudzoziemca wydaje woje-
woda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzo-
ziemca.

3. Polski dokument to˝samoÊci cudzoziemca wy-
daje si´ po uzyskaniu zgody Prezesa Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców.

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

1) za granicà — konsul;

2) w kraju — wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu cudzoziemca, a w szczególnie uza-
sadnionych przypadkach — komendant placówki
Stra˝y Granicznej13).

5. Wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu
podró˝y dla cudzoziemca lub polskiego dokumentu
to˝samoÊci cudzoziemca dokonuje wojewoda w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca.

6.66) Cudzoziemiec jest obowiàzany odebraç osobi-
Êcie kart´ pobytu i inne dokumenty, o których mowa

w ust. 2—5, a w przypadku ma∏oletniego poni˝ej 13.
roku ˝ycia — odbioru dokonuje jego przedstawiciel
ustawowy lub kurator.

Art. 82. Odmowa wydania karty pobytu, polskiego
dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, polskiego doku-
mentu to˝samoÊci cudzoziemca oraz tymczasowego
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca nast´-
puje w drodze decyzji.

Art. 83. 1. Kart´ pobytu, polski dokument podró˝y
dla cudzoziemca, polski dokument to˝samoÊci cudzo-
ziemca oraz tymczasowy polski dokument podró˝y dla
cudzoziemca wydaje si´ i wymienia po uiszczeniu na-
le˝nej op∏aty.

2. Op∏aty nie ponosi si´ za wydanie:

1) karty pobytu i innych dokumentów, o których mo-
wa w ust. 1, je˝eli poprzednio wydane zawiera∏y
wady techniczne;

2) tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla
cudzoziemca, je˝eli jest wydawany cudzoziemco-
wi podlegajàcemu wydaleniu z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;

3) pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzy-
ska∏ w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) status uchodêcy,

b) zezwolenie na osiedlenie si´ jako cz∏onek naj-
bli˝szej rodziny repatrianta,

c)67) zgod´ na pobyt tolerowany;

4) polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca, je-
˝eli jest wydawany z urz´du.

3. Dochody z op∏at za wydanie i wymian´ karty po-
bytu i innych dokumentów, o których mowa w ust. 1,
stanowià dochód bud˝etu paƒstwa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw fi-
nansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç op∏at pobieranych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej za wydanie i wymian´ karty pobytu, polskiego
dokumentu podró˝y dla cudzoziemca i polskiego do-
kumentu to˝samoÊci cudzoziemca oraz za wydanie
tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cu-
dzoziemca, oraz tryb ich uiszczania. 

5. W rozporzàdzeniu nale˝y uwzgl´dniç:

1) jednostkowe koszty wytworzenia i wydania lub wy-
miany karty pobytu, polskiego dokumentu podró-
˝y dla cudzoziemca i polskiego dokumentu to˝sa-
moÊci cudzoziemca oraz wydania tymczasowego
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca;

2) mo˝liwoÊç podwy˝szenia op∏at za wymian´ karty
pobytu, polskiego dokumentu podró˝y dla cudzo-
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64) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 35 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
65) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 36 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
66) Dodany przez art. 1 pkt 36 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.

———————
67) Dodana przez art. 1 pkt 37 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.



ziemca i polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzo-
ziemca w przypadku zawinionej ich utraty albo
zniszczenia, w zale˝noÊci od iloÊci zdarzeƒ powo-
dujàcych koniecznoÊç wydania nowej karty poby-
tu lub dokumentu;

3) przypadki, w których b´dzie pobierana op∏ata
ulgowa za wymian´ karty pobytu, polskiego doku-
mentu podró˝y dla cudzoziemca i polskiego doku-
mentu to˝samoÊci cudzoziemca, ze wskazaniem
dokumentów wymaganych do uzyskania ulg.

Art. 84. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) wzory karty pobytu, polskiego dokumentu podró-
˝y dla cudzoziemca, polskiego dokumentu to˝sa-
moÊci cudzoziemca, tymczasowego polskiego do-
kumentu podró˝y dla cudzoziemca, uwzgl´dniajàc
dane, o których mowa w art. 76;

2) wzory formularzy wniosków o wydanie lub wy-
mian´ polskiego dokumentu podró˝y dla cudzo-
ziemca, polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzo-
ziemca, wniosku o wydanie tymczasowego pol-
skiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
wniosku o wymian´ karty pobytu oraz liczb´ foto-
grafii i wymogi dotyczàce fotografii do∏àczanych
do wniosku. 

2. We wzorach formularzy wniosków, o których
mowa w ust. 1 pkt 2, uwzgl´dnia si´ dane dotyczàce
cudzoziemca, o których mowa w art. 12 ust. 1, w zakre-
sie niezb´dnym do wydania i wymiany karty pobytu,
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, pol-
skiego dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca i tymcza-
sowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziem-
ca oraz dane, o których mowa w art. 76 i 78 ust. 1.

3. W przypadku zmiany wzorów karty pobytu, pol-
skiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, polskie-
go dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca lub tymczaso-
wego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
w rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na
okreÊliç termin wa˝noÊci tych kart pobytu lub doku-
mentów wydanych na blankietach dotychczasowego
wzoru oraz termin, do którego mogà byç stosowane
blankiety dotychczasowego wzoru.

Art. 84a.68) 1. Cudzoziemcy uczniowie szko∏y po-
chodzàcy z paƒstw trzecich, uczestniczàcy w wyciecz-
ce szkolnej do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej na zasadach okreÊlonych przez przepisy
Unii Europejskiej69), mogà byç obj´ci listà podró˝ujà-
cych dla wycieczek w Unii Europejskiej sporzàdzanà
przez dyrektora szko∏y.

2. Dane dotyczàce cudzoziemców obj´tych listà
podró˝ujàcych dla wycieczek w Unii Europejskiej oraz
ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrekto-
ra szko∏y, wojewoda w∏aÊciwy dla siedziby szko∏y.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw za-
granicznych oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wzór formularza listy podró˝ujàcych dla wycieczek
Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc postanowienia za-
∏àcznika do decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listo-
pada 1994 r. w sprawie wspólnych dzia∏aƒ przyj´tych
przez Rad´ na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu
o Unii Europejskiej w sprawie u∏atwieƒ podró˝y dla
uczniów pochodzàcych z paƒstw trzecich przebywajà-
cych w Paƒstwach Cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 327
z 19.12.1994).

Rozdzia∏ 7

Kontrola legalnoÊci pobytu cudzoziemców

Art. 85. 1.70) Organy Stra˝y Granicznej i Policji
sprawujà kontrol´ legalnoÊci pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1a.71) Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców, wojewoda i organy S∏u˝by Celnej mogà spra-
wowaç kontrol´ legalnoÊci pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie-
zb´dnym do prowadzenia przez te organy post´powaƒ
w sprawach cudzoziemców lub w sprawach celnych.

2. Funkcjonariusz S∏u˝by Celnej, Stra˝y Granicznej
i Policji lub upowa˝niony przez Prezesa Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców lub wojewod´ pra-
cownik przeprowadzajàcy kontrol´ mo˝e ˝àdaç okaza-
nia:

1) dokumentów i zezwoleƒ uprawniajàcych cudzo-
ziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) Êrodków finansowych niezb´dnych do pokrycia
kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przejazdu przez to terytorium i wyjazdu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub doku-
mentów umo˝liwiajàcych uzyskanie takich Êrod-
ków finansowych, o których mowa w art. 15 ust. 1,
od cudzoziemca przebywajàcego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, wizy lub umo-
wy mi´dzynarodowej przewidujàcej ca∏kowite al-
bo cz´Êciowe zniesienie obowiàzku wizowego lub
na podstawie jednostronnego zniesienia obowiàz-
ku wizowego stosownie do przepisów, o których
mowa w art. 51 ust. 3 i 4.
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68) Dodany przez art. 1 pkt 38 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.
69) Przepisy okreÊlone w decyzji Rady 94/795/WSiSW z dnia

30 listopada 1994 r. w sprawie wspólnych dzia∏aƒ przyj´-
tych przez Rad´ na podstawie art. K.3 ust. 2 lit. b) Trakta-
tu o Unii Europejskiej w sprawie u∏atwieƒ podró˝y dla
uczniów pochodzàcych z paƒstw trzecich przebywajà-
cych w Paƒstwach Cz∏onkowskich.
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70) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 39 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2005 r.

71) Dodany przez art. 1 pkt 39 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem 14 czerwca 2005 r.



Art. 86. 1. Cudzoziemiec poddany kontroli legalno-
Êci pobytu jest obowiàzany udost´pniç dokumenty,
o których mowa w art. 85 ust. 2 pkt 1, zezwolenie na
prac´ i okazaç Êrodki finansowe, o których mowa
w art. 15 ust. 1, lub dokumenty umo˝liwiajàce uzyska-
nie takich Êrodków.

2. Obowiàzek okazania Êrodków finansowych nie-
zb´dnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów umo˝liwia-
jàcych uzyskanie takich Êrodków nie dotyczy cudzo-
ziemca, który przyby∏ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu po∏àczenia z rodzinà do osoby, która
posiada status uchodêcy.

Art. 87. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób prze-
prowadzania kontroli legalnoÊci pobytu cudzoziem-
ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uwzgl´d-
niajàc okolicznoÊci jej przeprowadzania, rodzaje kon-
trolowanych dokumentów oraz sposób i zakres doku-
mentowania czynnoÊci zwiàzanych z przeprowadzanà
kontrolà.

Rozdzia∏ 8

Wydalanie cudzoziemców i zobowiàzywanie 
ich do opuszczenia terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 88. 1. Cudzoziemcowi wydaje si´ decyzj´ o wy-
daleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:

1)72) przebywa na tym terytorium bez wymaganej wi-
zy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego WE;

2)72) wykonywa∏ prac´ niezgodnie z ustawà z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy albo podjà∏ dzia∏alnoÊç go-
spodarczà niezgodnie z przepisami obowiàzujàcy-
mi w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nie posiada Êrodków finansowych niezb´dnych do
pokrycia kosztów pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej i nie mo˝e wskazaç wiarygodnych
êróde∏ ich uzyskania;

4) jego dane sà wpisane do wykazu cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest niepo˝àdany, je˝eli wjazd cudzoziemca
na to terytorium nastàpi w okresie obowiàzywania
wpisu;

5) jego dalszy pobyt stanowi∏by zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
albo narusza∏by interes Rzeczypospolitej Polskiej;

6) niezgodnie z przepisami przekroczy∏ lub usi∏owa∏
przekroczyç granic´; 

7) dobrowolnie nie opuÊci∏ terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w terminie okreÊlonym w decyzji:

a) o zobowiàzaniu do opuszczenia tego teryto-
rium,

b) o odmowie udzielenia zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony,

c) o cofni´ciu zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony;

8) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ podatkowych wo-
bec Skarbu Paƒstwa;

9) zakoƒczy∏ odbywanie kary pozbawienia wolnoÊci
orzeczonej w Rzeczypospolitej Polskiej za umyÊlne
przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe;

10)73) zosta∏ skazany w Rzeczypospolitej Polskiej pra-
womocnym orzeczeniem na kar´ pozbawienia
wolnoÊci podlegajàcà wykonaniu i istniejà podsta-
wy do przeprowadzenia post´powania o przekaza-
nie go za granic´ w celu wykonania orzeczonej
wobec niego kary.

2.74) Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie na
osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE, nie wydaje si´ decyzji o wydale-
niu.

Art. 89.75) 1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie
wydaje si´, a wydanej nie wykonuje, je˝eli:

1) zachodzà przes∏anki do udzielenia zgody na pobyt
tolerowany na podstawie art. 97 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemiec jest ma∏˝onkiem obywatela polskie-
go albo cudzoziemca posiadajàcego zezwolenie
na osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezyden-
ta d∏ugoterminowego WE i jego dalszy pobyt nie
stanowi zagro˝enia dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego, chyba ˝e zwiàzek ma∏˝eƒski zosta∏
zawarty w celu unikni´cia wydalenia;

3) wobec cudzoziemca toczy si´ post´powanie
o nadanie statusu uchodêcy.

2. Wojewoda stwierdza wygaÊni´cie decyzji o wy-
daleniu cudzoziemca wydanej przed wszcz´ciem po-
st´powania o nadanie statusu uchodêcy, gdy decyzja
o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodêcy stanie si´
ostateczna.

3. Do post´powania w sprawie wydalenia cudzo-
ziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje si´ od-
powiednio art. 55.
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73) Dodany przez art. 1 pkt 40 lit. a tiret drugie ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
74) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 41 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
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72) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 40 lit. a tiret

pierwsze ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.



Art. 90. 1. W decyzji o wydaleniu:

1) okreÊla si´ termin opuszczenia przez cudzoziemca
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie d∏u˝szy
ni˝ 14 dni;

2) mo˝na okreÊliç tras´ przejazdu do granicy i miej-
sce przekroczenia granicy;

3) mo˝na wyznaczyç cudzoziemcowi miejsce za-
mieszkania do czasu wykonania decyzji i zobowià-
zaç go do zg∏aszania si´ w okreÊlonych odst´pach
czasu do organu wskazanego w decyzji.

2. Decyzji o wydaleniu mo˝na nadaç rygor natych-
miastowej wykonalnoÊci, je˝eli wymagajà tego wzgl´-
dy, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 5.

3. Decyzja o wydaleniu powoduje z mocy prawa
uniewa˝nienie wizy, cofni´cie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony oraz zezwolenia na prac´. 

Art. 90a.76) Decyzje o wydaleniu mogà byç przeka-
zywane za poÊrednictwem urzàdzeƒ umo˝liwiajàcych
odczyt i zapis znaków pisma na noÊniku papierowym
oraz za poÊrednictwem sieci telekomunikacyjnych
i dor´czane cudzoziemcowi w formie uzyskanej w wy-
niku takiego przekazu.

Art. 91. Cudzoziemcowi nie wolno opuÊciç miejsca
zamieszkania wyznaczonego w decyzji o wydaleniu
bez zgody organu, który wyda∏ decyzj´.

Art. 92. 1. Decyzj´ o wydaleniu cudzoziemca wy-
daje, z urz´du lub na wniosek Ministra Obrony Naro-
dowej, Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,
Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta G∏ównego Stra-
˝y Granicznej, Komendanta G∏ównego Policji, komen-
danta oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendanta woje-
wódzkiego Policji, komendanta placówki Stra˝y Gra-
nicznej13) lub organu S∏u˝by Celnej, wojewoda w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca lub
miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia b´dàcego
podstawà wystàpienia z wnioskiem o wydalenie cu-
dzoziemca.

2. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji o wyda-
leniu w dokumencie podró˝y cudzoziemca oraz nie-
zw∏ocznie informuje o jej wydaniu komendanta woje-
wódzkiego Policji oraz organ, który wystàpi∏ z wnio-
skiem o wydanie decyzji o wydaleniu.

Art. 93. 1.77) Organ wyst´pujàcy z wnioskiem o wy-
danie decyzji o wydaleniu cudzoziemca lub komen-
dant wojewódzki Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na sie-
dzib´ wojewody, który wyda∏ decyzj´ na wniosek Mi-
nistra Obrony Narodowej, organu S∏u˝by Celnej lub
z urz´du, pobiera od cudzoziemca, któremu wydano
decyzj´ o wydaleniu, odciski linii papilarnych, je˝eli
nie zosta∏y one pobrane na podstawie art. 14 ust. 2,

art. 98 ust. 4 lub art. 101 ust. 3, oraz sporzàdza jego fo-
tografi´, chyba ˝e fotografia zosta∏a sporzàdzona
wczeÊniej w post´powaniu karnym na podstawie
art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu post´powania karnego lub
w post´powaniu o nadanie statusu uchodêcy na pod-
stawie art. 24 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje si´ do pobierania
odcisków linii papilarnych od cudzoziemca, któremu
wydano decyzj´ o wydaleniu.

Art. 94. 1. Decyzja o wydaleniu cudzoziemca ma∏o-
letniego do kraju jego pochodzenia lub do innego
paƒstwa jest wykonywana tylko wtedy, gdy ma∏oletni
b´dzie mia∏ tam zapewnionà opiek´ rodziców, innych
osób pe∏noletnich lub instytucji opiekuƒczych, zgod-
nie ze standardami okreÊlonymi przez Konwencj´
o prawach dziecka, przyj´tà przez Zgromadzenie Ogól-
ne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
(Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2,
poz. 11).

2. Cudzoziemca ma∏oletniego mo˝na wydaliç tylko
pod opiekà przedstawiciela ustawowego, chyba ˝e de-
cyzja o wydaleniu jest wykonywana w taki sposób, ˝e
ma∏oletniego przekazuje si´ przedstawicielowi usta-
wowemu albo przedstawicielowi w∏aÊciwych w∏adz
paƒstwa, do którego nast´puje wydalenie.

Art. 95. 1.78) Cudzoziemiec, któremu wydano decy-
zj´ o wydaleniu, mo˝e byç doprowadzony do granicy
albo do granicy paƒstwa, do którego zostaje wydalo-
ny, lub do portu lotniczego albo morskiego tego paƒ-
stwa, w przypadku gdy:

1) przebywa w strze˝onym oÊrodku lub areszcie
w celu wydalenia;

2) nie opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie okreÊlonym w decyzji o wydaleniu lub
w decyzji zawierajàcej nakaz opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego albo interes Rzeczypospo-
litej Polskiej;

4) decyzja o wydaleniu cudzoziemca zosta∏a wydana
w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 88
ust. 1 pkt 7.

2. Obowiàzek doprowadzenia cudzoziemca do gra-
nicy wykonuje komendant wojewódzki Policji w∏aÊci-
wy ze wzgl´du na miejsce pobytu cudzoziemca.

3. Obowiàzek doprowadzenia cudzoziemca od gra-
nicy do granicy paƒstwa, do którego nast´puje wyda-
lenie, lub do portu lotniczego albo morskiego tego
paƒstwa, wykonuje Komendant G∏ówny Stra˝y Gra-
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noÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem 14 czerwca 2005 r.
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78) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 44 lit. a ustawy,
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nicznej lub komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce, w którym cudzozie-
miec przekracza granic´.

4.79) Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej odnotowuje w rejestrze spraw doty-
czàcych wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej dat´
opuszczenia przez cudzoziemca tego terytorium lub
informuje o tym niezw∏ocznie wojewod´, który wyda∏
decyzj´ o wydaleniu.

Art. 96. 1. Koszty zwiàzane z wydaleniem ponosi
cudzoziemiec.

2. Koszty zwiàzane z wydaleniem cudzoziemca po-
nosi:

1) zapraszajàcy, je˝eli wydalenie nast´puje w zwiàzku
z niewykonaniem przez zapraszajàcego obowiàz-
ku, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 4;

2)80) pracodawca, je˝eli wydalenie cudzoziemca na-
st´puje na skutek wykonywania przez niego pracy
niezgodnie z ustawà z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

3. Do kosztów zwiàzanych z wydaleniem zalicza si´
w szczególnoÊci:

1) koszty przejazdu cudzoziemca do granicy albo do
granicy paƒstwa, do którego cudzoziemiec si´
udaje lub zostaje doprowadzony, lub do portu lot-
niczego albo morskiego tego paƒstwa;

2) koszty zwiàzane z konwojowaniem cudzoziemca;

3) koszty administracyjne;

4)81) koszty pomocy udzielonej przez paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej w zwiàzku z zastosowa-
niem tranzytu drogà powietrznà przez jego teryto-
rium;

5)81) koszty pobytu w strze˝onym oÊrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia.

4. Wojewoda orzeka w decyzji o wysokoÊci kosz-
tów zwiàzanych z wydaleniem oraz o podmiocie obo-
wiàzanym do ich poniesienia. Je˝eli obowiàzanym do
poniesienia kosztów jest cudzoziemiec, któremu wy-
daje si´ decyzj´ o wydaleniu, o wysokoÊci kosztów
mo˝na orzec w tej decyzji.

5. Koszty zwiàzane z wydaleniem podlegajà egze-
kucji administracyjnej. Organ wydajàcy decyzj´ o wy-
daleniu jest uprawniony do wystawienia tytu∏u wyko-
nawczego. Wszcz´cie post´powania egzekucyjnego
nie wymaga dor´czenia upomnienia.

6. W stosunku do Êrodków pieni´˝nych cudzo-
ziemca, znajdujàcych si´ w depozycie jednostki orga-
nizacyjnej Stra˝y Granicznej lub Policji, organem eg-
zekucyjnym jest ta jednostka organizacyjna Stra˝y
Granicznej lub Policji.

7. Wp∏ywy z tytu∏u pokrycia kosztów zwiàzanych
z wydaleniem cudzoziemca stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.

8. Je˝eli koszty zwiàzane z wydaleniem nie mogà
byç wyegzekwowane, pokrywa je Skarb Paƒstwa.

Art. 97. 1. W przypadkach, o których mowa
w art. 88 ust. 1 pkt 1—3, cudzoziemiec mo˝e byç zobo-
wiàzany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie do 7 dni, gdy z okolicznoÊci spra-
wy wynika, ˝e dobrowolnie wykona ten obowiàzek.

2. Decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca do opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nadaje si´
rygor natychmiastowej wykonalnoÊci.

3. Decyzja, o której mowa w ust. 2, powoduje
z mocy prawa uniewa˝nienie wizy, cofni´cie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz zezwole-
nia na prac´. 

Art. 98. 1. Decyzj´ o zobowiàzaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wy-
daje komendant wojewódzki Policji, komendant powia-
towy (miejski) Policji, komendant oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej lub komendant placówki Stra˝y Granicznej13).

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na
siedzib´ organu, który wyda∏ decyzj´.

3. Organ, o którym mowa w ust. 1, odnotowuje
wydanie decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w dokumencie podró˝y cudzoziemca oraz niezw∏ocz-
nie informuje o jej wydaniu w∏aÊciwego miejscowo
wojewod´. 

4.82) Organ, o którym mowa w ust. 1, pobiera od
cudzoziemca, któremu wydano decyzj´ o zobowiàza-
niu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, odciski linii papilarnych, je˝eli nie zosta∏y one
pobrane na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub
art. 101 ust. 3.

5.82) Do pobierania odcisków linii papilarnych od
cudzoziemca, któremu wydano decyzj´ o zobowiàza-
niu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, stosuje si´ przepis art. 14 ust. 3.

Art. 99. W przypadku gdy w stosunku do cudzo-
ziemca zobowiàzanego w drodze decyzji do opuszcze-
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nia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie wy-
dana decyzja o wydaleniu:

1) organ, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu, stwier-
dza wygaÊni´cie decyzji o zobowiàzaniu cudzo-
ziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej z dniem wydania decyzji o wydale-
niu;

2) post´powanie odwo∏awcze od decyzji o zobowià-
zaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej podlega umorzeniu.

Art. 99a.83) 1. Do cudzoziemców posiadajàcych do-
st´p do rynku pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na zasadach okreÊlonych w aktach prawnych
wydanych przez organy powo∏ane na mocy Uk∏adu
ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy Europejskà
Wspólnotà Gospodarczà a Turcjà, podpisanego w An-
karze dnia 12 wrzeÊnia 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217
z 29.12.1964, str. 3687), oraz do cz∏onków ich rodzin nie
stosuje si´ przepisów art. 88, 90, 91, 95 i art. 97—99.
W zakresie uregulowanym w tych przepisach stosuje
si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po-
bycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).

2. Za cz∏onka rodziny cudzoziemca, o którym mo-
wa w ust. 1, uwa˝a si´ jego:

1) ma∏˝onka;

2) zst´pnego lub zst´pnego jego ma∏˝onka, w wieku
do 21 lat lub pozostajàcego na utrzymaniu cudzo-
ziemca, o którym mowa w ust. 1, lub jego ma∏-
˝onka;

3) wst´pnego w linii prostej lub wst´pnego jego ma∏-
˝onka, pozostajàcego na utrzymaniu cudzoziemca,
o którym mowa w ust. 1, lub jego ma∏˝onka.

Art. 100. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia: 

1) tryb post´powania organów w post´powaniu
w sprawie wydalenia cudzoziemca, a w szczegól-
noÊci: wymogi, jakim powinien odpowiadaç wnio-
sek o wydanie decyzji o wydaleniu cudzoziemca
oraz czynnoÊci, które powinny byç podj´te w przy-
padku, gdy cudzoziemiec podlegajàcy wydaleniu
nie posiada dokumentu podró˝y, uwzgl´dniajàc
potrzeb´ zapewnienia sprawnoÊci i prawid∏owoÊci
post´powania;

2) sposób odnotowywania w dokumencie podró˝y
wydania decyzji o zobowiàzaniu do opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub decyzji
o wydaleniu, zapewniajàcy mo˝liwoÊç ustalenia
podczas kontroli dokumentu podró˝y cudzoziem-
ca, ˝e takie decyzje zosta∏y wydane.

Rozdzia∏ 8a84)

Tranzyt cudzoziemca drogà powietrznà 

Art. 100a. 1. Je˝eli doprowadzenie cudzoziemca
do portu lotniczego paƒstwa, do którego ma byç wy-
dalony, nie jest mo˝liwe z uzasadnionych praktycz-
nych powodów przy wykorzystaniu lotu bezpoÊred-
niego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej wyst´puje z wnio-
skiem do centralnego organu innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej o zezwolenie na przejazd
cudzoziemca przez obszar portu lotniczego tego paƒ-
stwa, zwany dalej „tranzytem drogà powietrznà”.

2. W przypadku gdy jest to niezb´dne, wniosek
o zezwolenie na tranzyt drogà powietrznà dotyczy tak-
˝e wszystkich osób, które sà odpowiedzialne za cudzo-
ziemca podczas tranzytu, w tym osób sprawujàcych
nad nim opiek´ medycznà i t∏umaczy, zwanych dalej
„eskortà”.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej dor´cza
wniosek o zezwolenie na tranzyt drogà powietrznà
centralnemu organowi paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej co najmniej 48 godzin przed rozpocz´-
ciem tranzytu.

4. W szczególnie pilnych przypadkach terminu,
o którym mowa w ust. 3, nie stosuje si´.

5. Do tranzytu drogà powietrznà mo˝na przystàpiç
po uzyskaniu zezwolenia centralnego organu innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, chyba ˝e
co innego wynika z dwustronnych lub wielostronnych
porozumieƒ lub umów.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór formularza
wniosku o zezwolenie na tranzyt drogà powietrznà,
uwzgl´dniajàc postanowienia dyrektywy Rady
2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie po-
mocy w przypadkach tranzytu do celów deportacji
drogà powietrznà (Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003).

Art. 100b. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej uzgadnia z centralnym organem innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej zakres pomocy
w tranzycie drogà powietrznà i sposób jego przepro-
wadzenia zapewniajàcy zakoƒczenie tranzytu w czasie
nie d∏u˝szym ni˝ 24 godziny.

2. W przypadku gdy tranzyt drogà powietrznà nie
mo˝e byç zakoƒczony w ciàgu 24 godzin, Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e uzgodniç z organem
centralnym innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej jego przed∏u˝enie, nie wi´cej jednak ni˝
o 48 godzin.

Art. 100c. Cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 100a ust. 1, zezwala si´ niezw∏ocznie na ponow-
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ny wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w przypadku gdy:

1) centralny organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Eu-
ropejskiej cofnà∏ zezwolenie na tranzyt drogà po-
wietrznà;

2) podczas tranzytu drogà powietrznà wjecha∏ bez ze-
zwolenia na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, na którego obszarze znajduje si´
port lotniczy, przez który jest wykonywany tranzyt;

3) jego wydalenie do kraju przeznaczenia lub innego
paƒstwa tranzytu lub jego wejÊcie na pok∏ad stat-
ku powietrznego okaza∏o si´ bezskuteczne;

4) wykonanie tranzytu jest niemo˝liwe z innego po-
wodu.

Art. 100d. 1. Koszty zwiàzane z ponownym wjaz-
dem cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej ponosi Skarb Paƒstwa.

2. Skarb Paƒstwa zwraca koszty pomocy w tranzy-
cie drogà powietrznà udzielonej przez inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2, sà pokrywa-
ne z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem
jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, ze
Êrodków b´dàcych w dyspozycji Komendanta G∏ów-
nego Stra˝y Granicznej.

Art. 100e. Je˝eli doprowadzenie cudzoziemca do
portu lotniczego paƒstwa, do którego ma byç wydalo-
ny z terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, nie jest mo˝liwe przy wykorzystaniu lotu
bezpoÊredniego z terytorium tego paƒstwa, Komen-
dant G∏ówny Stra˝y Granicznej, na wniosek centralne-
go organu innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, udziela zezwolenia na tranzyt drogà powietrz-
nà przez obszar polskiego lotniska.

Art. 100f. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
zawiadamia o udzieleniu lub odmowie udzielenia ze-
zwolenia na tranzyt drogà powietrznà centralny organ
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
w terminie 48 godzin od otrzymania wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach termin, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e byç przed∏u˝ony o kolejne 48 go-
dzin.

Art. 100g. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej mo˝e odmówiç udzielenia zezwolenia na tranzyt
drogà powietrznà, w przypadku gdy:

1) cudzoziemiec jest oskar˝ony w Rzeczypospolitej
Polskiej o pope∏nienie przest´pstwa lub jest po-
szukiwany w celu wykonania wyroku;

2) tranzyt przez terytorium innych paƒstw lub przyj´-
cie cudzoziemca przez paƒstwo, do którego jest
wydalany, nie sà wykonalne;

3) wykonanie decyzji o wydaleniu wymaga zmiany
lotniska na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemiec stanowi zagro˝enie dla porzàdku
i bezpieczeƒstwa publicznego, zdrowia publiczne-
go lub interesu Rzeczypospolitej Polskiej;

5) udzielenie pomocy w wykonaniu tranzytu jest nie-
mo˝liwe.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej mo˝e cof-
nàç zezwolenie na tranzyt drogà powietrznà, je˝eli
okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, wyjdà na jaw
po jego udzieleniu.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej nie-
zw∏ocznie zawiadamia centralny organ innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej:

1) o odmowie udzielenia lub cofni´ciu zezwolenia na
tranzyt drogà powietrznà;

2) o najbli˝szym terminie, w którym wykonanie tran-
zytu drogà powietrznà b´dzie mo˝liwe — w przy-
padku odmowy udzielenia lub cofni´cia zezwole-
nia na tranzyt drogà powietrznà na podstawie
ust. 1 pkt 5.

Art. 100h. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej, na wniosek centralnego organu innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, mo˝e udzieliç po-
mocy w tranzycie drogà powietrznà przez obszar pol-
skiego lotniska, polegajàcej w szczególnoÊci na:

1) przej´ciu cudzoziemca na pok∏adzie statku po-
wietrznego i konwojowaniu go w obszarze lotni-
ska;

2) zapewnieniu cudzoziemcowi oraz jego eskorcie:

a) niezb´dnej opieki medycznej,

b) wy˝ywienia;

3) odbiorze, przechowywaniu i przekazywaniu doku-
mentów podró˝y cudzoziemca;

4) powiadamianiu centralnego organu innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej o miejscu
i czasie odlotu cudzoziemca, je˝eli tranzyt odbywa
si´ bez eskorty;

5) przekazywaniu centralnemu organowi innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej istotnych
informacji dotyczàcych wykonania tranzytu;

6) zapewnieniu cudzoziemcowi zakwaterowania w cza-
sie wykonywania tranzytu;

7) przeciwdzia∏aniu próbom uniemo˝liwienia wyko-
nania tranzytu podejmowanym przez cudzoziem-
ca.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej po zakoƒ-
czeniu tranzytu drogà powietrznà przez obszar pol-
skiego lotniska, wyst´puje do centralnego organu in-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej o po-
krycie kosztów udzielonej pomocy.

Art. 100i. 1. Funkcjonariusze innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, nale˝àcy do eskor-
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ty, podczas wykonywania tranzytu drogà powietrznà
przez obszar polskiego lotniska:

1) sà uprawnieni do stosowania wobec cudzoziemca
Êrodków przymusu bezpoÊredniego przez u˝ycie
si∏y fizycznej w postaci chwytów obezw∏adniajà-
cych oraz podobnych technik obrony lub ataku
w celu odparcia czynnej napaÊci lub kajdanek
w celu zapobiegni´cia czynnej napaÊci;

2) mogà wspó∏dzia∏aç z funkcjonariuszami Stra˝y
Granicznej, stosujàc Êrodki przymusu bezpoÊred-
niego odpowiadajàce potrzebie wynikajàcej z ist-
niejàcej sytuacji i niezb´dne do osiàgni´cia pod-
porzàdkowania si´ wydanym poleceniom, zgod-
nie z warunkami u˝ycia Êrodków przymusu bezpo-
Êredniego przez funkcjonariuszy Stra˝y Granicz-
nej, okreÊlonymi w ustawie z dnia 12 paêdziernika
1990 r. o Stra˝y Granicznej, gdy wystàpi bezpo-
Êrednie i powa˝ne zagro˝enie podj´cia przez cu-
dzoziemca ucieczki, okaleczenia siebie lub osób
trzecich lub zniszczenia mienia.

2. Funkcjonariusze innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej, nale˝àcy do eskorty, podczas wy-
konywania tranzytu drogà powietrznà przez obszar
polskiego lotniska posiadajà upowa˝nienie do wyko-
nywania tranzytu drogà powietrznà, noszà ubranie cy-
wilne i nie mogà byç uzbrojeni.

Art. 100j. Do spraw uregulowanych w niniejszym
rozdziale nie stosuje si´ przepisów Kodeksu post´po-
wania administracyjnego oraz o post´powaniu przed
sàdami administracyjnymi.

Rozdzia∏ 9

Post´powanie w sprawie zatrzymania cudzoziemca,
umieszczenia go w strze˝onym oÊrodku
lub zastosowania wobec niego aresztu 

w celu wydalenia

Art. 101. 1.85) Cudzoziemiec, wobec którego zacho-
dzà okolicznoÊci uzasadniajàce wydanie decyzji o wy-
daleniu albo który uchyla si´ od wykonania obowiàz-
ków okreÊlonych w decyzji o wydaleniu, mo˝e byç za-
trzymany na okres nie d∏u˝szy ni˝ 48 godzin.

2. Zatrzymania cudzoziemca dokonuje Stra˝ Gra-
niczna lub Policja.

3. Organ, który zatrzyma∏ cudzoziemca, powinien
niezw∏ocznie pobraç odciski jego linii papilarnych
oraz, w zale˝noÊci od okolicznoÊci:

1) wystàpiç do sàdu z wnioskiem o umieszczenie cu-
dzoziemca w strze˝onym oÊrodku lub zastosowa-
nie wobec niego aresztu w celu wydalenia;

2)86) wystàpiç do wojewody z wnioskiem o wydanie
decyzji o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE;

3) wystàpiç do wojewody z wnioskiem o wydanie de-
cyzji o wydaleniu cudzoziemca;

4) wykonaç decyzj´ o wydaleniu, w szczególnoÊci
przez doprowadzenie cudzoziemca do granicy al-
bo do granicy paƒstwa, do którego cudzoziemiec
zostaje wydalony, lub do portu lotniczego albo
morskiego tego paƒstwa.

3a.87) Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia si´:

1) je˝eli w ciàgu 48 godzin od chwili zatrzymania nie
zosta∏ przekazany do dyspozycji sàdu wraz z wnio-
skiem o umieszczenie w strze˝onym oÊrodku albo
o zastosowanie aresztu w celu wydalenia;

2) je˝eli w ciàgu 24 godzin od chwili przekazania do
dyspozycji sàdu nie dor´czono mu postanowienia
o umieszczeniu w strze˝onym oÊrodku albo o za-
stosowaniu aresztu w celu wydalenia;

3) na polecenie sàdu;

4) je˝eli ustanie przyczyna zatrzymania.

3b.87) W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
zatrzymania cudzoziemca stosuje si´ Kodeks post´po-
wania karnego.

4. W przypadku zaistnienia przeszkody uniemo˝li-
wiajàcej doprowadzenie cudzoziemca do strze˝onego
oÊrodka albo aresztu w celu wydalenia lub przyj´cie
go tam, cudzoziemiec mo˝e byç umieszczony w wy-
dzielonym pomieszczeniu Stra˝y Granicznej lub Policji
przeznaczonym dla osób zatrzymanych, do czasu usu-
ni´cia tej przeszkody.

5. Wobec cudzoziemca umieszczonego w pomiesz-
czeniu, o którym mowa w ust. 4, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o pobycie w strze˝onym oÊrodku al-
bo areszcie w celu wydalenia.

6. Przepis art. 14 ust. 3 stosuje si´ do pobierania
odcisków linii papilarnych cudzoziemca zatrzymanego
na podstawie ust. 1.

7.88) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór karty daktylo-
skopijnej, na której pobiera si´ odciski linii papilar-
nych od cudzoziemca na podstawie ust. 3, art. 14
ust. 2, art. 93 ust. 1 lub art. 98 ust. 4, uwzgl´dniajàc
przyczyn´ pobrania odcisków linii papilarnych.

Art. 101a.89) 1. Organ, który zatrzyma∏ ma∏oletnie-
go cudzoziemca przebywajàcego na terytorium Rze-
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w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem 14 czerwca
2005 r.

88) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. d ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

89) Dodany przez art. 1 pkt 49 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

———————
85) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2005 r.

86) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 48 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.



czypospolitej Polskiej bez opieki, mo˝e wystàpiç do
sàdu w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zatrzymania
ma∏oletniego z wnioskiem o umieszczenie go w pla-
cówce opiekuƒczo-wychowawczej.

2. Koszty zwiàzane z umieszczeniem i pobytem
ma∏oletniego cudzoziemca w placówce opiekuƒczo-
-wychowawczej sà finansowane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych, ze Êrodków b´dàcych w dys-
pozycji Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub
Komendanta G∏ównego Policji.

Art. 102. 1. Cudzoziemca umieszcza si´ w strze˝o-
nym oÊrodku, je˝eli:

1)90) jest to niezb´dne do sprawnego przeprowadze-
nia post´powania w sprawie o wydalenie lub
o cofni´cie zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE;

2)90) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e b´dzie si´
uchyla∏ od wykonania decyzji o wydaleniu lub de-
cyzji o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´ lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE;

3) przekroczy∏ lub usi∏owa∏ przekroczyç granic´ nie-
zgodnie z przepisami, je˝eli nie zosta∏ niezw∏ocz-
nie doprowadzony do granicy.

2. Areszt w celu wydalenia stosuje si´ wobec cu-
dzoziemca, je˝eli zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1, oraz istnieje obawa, ˝e cu-
dzoziemiec nie podporzàdkuje si´ zasadom pobytu
obowiàzujàcym w strze˝onym oÊrodku.

Art. 103. Postanowienia o umieszczeniu cudzo-
ziemca w strze˝onym oÊrodku lub o zastosowaniu wo-
bec niego aresztu w celu wydalenia nie wydaje si´, je-
˝eli mog∏oby to spowodowaç niebezpieczeƒstwo dla
jego ˝ycia lub zdrowia.

Art. 104. 1. Umieszczenie cudzoziemca w strze˝o-
nym oÊrodku lub zastosowanie wobec niego aresztu
w celu wydalenia nast´puje na mocy postanowienia
sàdu.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wyda-
je, na wniosek wojewody, organu Stra˝y Granicznej
lub Policji, sàd rejonowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na sie-
dzib´ organu sk∏adajàcego wniosek.

3. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca w strze˝o-
nym oÊrodku albo o zastosowanie wobec niego aresz-
tu w celu wydalenia powinien zawieraç:

1) imi´ (imiona), nazwisko, p∏eç oraz imiona rodzi-
ców;

2) dat´, miejsce i kraj urodzenia;

3) obywatelstwo;

4) dotychczasowe miejsce zamieszkania;

5) podstaw´ prawnà wniosku;

6) wskazanie strze˝onego oÊrodka lub aresztu w celu
wydalenia, w którym cudzoziemiec powinien byç
umieszczony;

7) wskazanie okresu, na jaki umieszcza si´ cudzo-
ziemca w strze˝onym oÊrodku lub stosuje areszt
w celu wydalenia;

8) uzasadnienie.

4. Post´powanie w sprawie umieszczenia cudzo-
ziemca w strze˝onym oÊrodku albo zastosowania wo-
bec niego aresztu w celu wydalenia prowadzi si´ na
podstawie przepisów Kodeksu post´powania karne-
go, z tym ˝e funkcje oskar˝yciela publicznego mo˝e
pe∏niç przedstawiciel wojewody, funkcjonariusz Stra˝y
Granicznej albo Policji.

5. Sàd rejonowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
po∏o˝enia strze˝onego oÊrodka lub aresztu w celu wy-
dalenia, w którym umieszczono cudzoziemca, sprawu-
je nadzór nad wykonaniem postanowienia o umiesz-
czeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku lub posta-
nowienia o zastosowaniu wobec niego aresztu w celu
wydalenia.

Art. 105. 1. Sàd, wydajàc postanowienie o umiesz-
czeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku lub zasto-
sowaniu wobec niego aresztu w celu wydalenia, po-
dejmuje niezb´dne czynnoÊci w celu ochrony mienia
cudzoziemca oraz zawiadamia o wydanym postano-
wieniu:

1) w∏aÊciwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub
urzàd konsularny — za zgodà cudzoziemca, które-
go postanowienie dotyczy;

2) sàd opiekuƒczy, je˝eli zachodzi potrzeba ustano-
wienia opieki nad ma∏oletnimi pozostajàcymi pod
jego opiekà;

3) organ opieki spo∏ecznej, je˝eli zachodzi potrzeba
otoczenia opiekà osoby niedo∏´˝nej lub chorej,
którà cudzoziemiec si´ opiekowa∏;

4) osob´ wskazanà przez cudzoziemca.

2. O podj´tych czynnoÊciach i wydanych zarzàdze-
niach oraz o przys∏ugujàcych cudzoziemcowi prawach
w post´powaniu przed sàdem sàd powiadamia cudzo-
ziemca w j´zyku dla niego zrozumia∏ym.

Art. 106. 1. Sàd, wydajàc postanowienie o umiesz-
czeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku lub o zasto-
sowaniu wobec niego aresztu w celu wydalenia, ozna-
cza okres pobytu w strze˝onym oÊrodku lub w areszcie
w celu wydalenia, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 90 dni.

2. Okres pobytu w strze˝onym oÊrodku lub aresz-
cie w celu wydalenia mo˝e byç przed∏u˝ony na czas
okreÊlony, niezb´dny do wykonania decyzji o wydale-
niu, która nie zosta∏a wykonana z winy cudzoziemca.
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Okres pobytu w strze˝onym oÊrodku oraz w areszcie
w celu wydalenia nie mo˝e przekroczyç roku.

3. Sàd rejonowy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
po∏o˝enia strze˝onego oÊrodka lub aresztu w celu wy-
dalenia, w którym umieszczono cudzoziemca, wydaje
postanowienie o przed∏u˝eniu okresu pobytu cudzo-
ziemca w strze˝onym oÊrodku lub areszcie w celu wy-
dalenia na wniosek organu zobowiàzanego do dopro-
wadzenia cudzoziemca do granicy albo do granicy
paƒstwa, do którego zostaje wydalony, lub do portu
lotniczego albo morskiego tego paƒstwa.

4. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 3,
przys∏uguje za˝alenie do w∏aÊciwego sàdu okr´gowe-
go, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowie-
nia. Sàd rozpatruje za˝alenie niezw∏ocznie.

Art. 107. 1. Postanowienie o zwolnieniu cudzo-
ziemca ze strze˝onego oÊrodka lub aresztu w celu wy-
dalenia wydaje si´ w przypadku:

1) ustania przyczyn uzasadniajàcych stosowanie tych
Êrodków;

2) stwierdzenia, ˝e zachodzà okolicznoÊci, o których
mowa w art. 103;

3) stwierdzenia innych okolicznoÊci ni˝ okreÊlone
w art. 103, uniemo˝liwiajàcych stosowanie tych
Êrodków;

4) uchylenia lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

5) nadania cudzoziemcowi statusu uchodêcy lub
udzielenia azylu;

6) udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolero-
wany;

7) zastosowania wobec cudzoziemca tymczasowego
aresztowania albo innego Êrodka prawnego skut-
kujàcego pozbawieniem wolnoÊci.

2. Postanowienie o zwolnieniu w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1—3 i 7, wydaje, na wniosek
cudzoziemca lub organu, któremu podlega strze˝ony
oÊrodek lub areszt w celu wydalenia, sàd rejonowy
w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ tego organu.

3. Postanowienie o zwolnieniu w przypadku, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 4—6, wydaje organ, który wy-
da∏ decyzj´ ostatecznà.

4. Cudzoziemca umieszczonego w strze˝onym
oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia zwalnia si´
w przypadku:

1) up∏ywu okresu pobytu okreÊlonego w postanowie-
niu, o którym mowa w art. 106 ust. 1 i 2;

2) wydania postanowienia o zwolnieniu cudzoziemca
ze strze˝onego oÊrodka albo z aresztu w celu wy-
dalenia;

3) wykonania decyzji o wydaleniu.

5. O zwolnieniu cudzoziemca ze strze˝onego
oÊrodka lub z aresztu w celu wydalenia organ, które-
mu podlega strze˝ony oÊrodek lub areszt w celu wy-
dalenia, niezw∏ocznie informuje sàd, który wyda∏ po-
stanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strze˝o-
nym oÊrodku albo o zastosowaniu wobec niego aresz-
tu w celu wydalenia.

Art. 108. 1. Cudzoziemcowi przys∏uguje od Skarbu
Paƒstwa odszkodowanie za poniesionà szkod´ oraz
zadoÊçuczynienie za doznanà krzywd´ w przypadku
niewàtpliwie nies∏usznego: umieszczenia w strze˝o-
nym oÊrodku lub zastosowania wobec niego aresztu
w celu wydalenia.

2. Sprawy, o których mowa w ust. 1, prowadzi si´
na podstawie przepisów Kodeksu post´powania kar-
nego, dotyczàcych odszkodowania za nies∏uszne ska-
zanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.

Art. 109. 1. Strze˝one oÊrodki sà finansowane z bu-
d˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponentem jest mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych two-
rzy i likwiduje, w drodze rozporzàdzenia, strze˝one
oÊrodki, okreÊlajàc organ Stra˝y Granicznej albo Poli-
cji, któremu oÊrodek ma podlegaç, majàc na wzgl´-
dzie istniejàce potrzeby w tym zakresie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych wy-
znacza, w drodze zarzàdzenia, pomieszczenia, w któ-
rych jest wykonywany areszt w celu wydalenia,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeb´ racjonalnego
wykorzystania tych pomieszczeƒ.

Rozdzia∏ 10

Pobyt cudzoziemców w strze˝onym oÊrodku
lub w areszcie w celu wydalenia

Art. 110. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego
w strze˝onym oÊrodku, w areszcie w celu wydalenia,
w stosunku do którego zosta∏ zastosowany Êrodek za-
pobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju lub
pozbawionego wolnoÊci wskutek wykonania orzeczeƒ
wydanych na podstawie ustaw, uznaje si´ za legalny.

Art. 111. 1. Przyj´cie cudzoziemca do strze˝onego
oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia nast´puje na
podstawie postanowienia sàdu o umieszczeniu cudzo-
ziemca w strze˝onym oÊrodku lub o zastosowaniu wo-
bec cudzoziemca aresztu w celu wydalenia.

2. Cudzoziemiec jest obowiàzany przy przyj´ciu do
strze˝onego oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia po-
daç dane osobowe oraz informacje o miejscu zamel-
dowania lub przebywania w kraju pochodzenia, a tak-
˝e o stanie zdrowia.

3. Cudzoziemiec jest obowiàzany przekazaç do depo-
zytu strze˝onego oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia:

1) dokumenty to˝samoÊci, pieniàdze i przedmioty
wartoÊciowe;
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2) urzàdzenia techniczne s∏u˝àce do rejestrowania
i odtwarzania informacji;

3) sprz´t audiowizualny, komputerowy oraz inne
przedmioty, je˝eli kierownik oÊrodka albo organ
Stra˝y Granicznej lub Policji, któremu oÊrodek lub
areszt podlega, nie zezwoli na ich posiadanie w po-
koju dla cudzoziemców lub w celi mieszkalnej;

4) przedmioty, które mogà stanowiç zagro˝enie dla po-
rzàdku lub bezpieczeƒstwa w oÊrodku lub areszcie.

4. Cudzoziemiec przy przyj´ciu do aresztu w celu
wydalenia jest obowiàzany przekazaç do depozytu
tak˝e przedmioty, których wymiary lub iloÊç naruszajà
porzàdek pobytu w areszcie.

Art. 112. Cudzoziemca przyjmowanego do strze˝o-
nego oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia nale˝y po-
uczyç, w zrozumia∏ym dla niego j´zyku, o przys∏ugujà-
cych mu prawach i obowiàzkach oraz zapoznaç go
z przepisami regulujàcymi pobyt w strze˝onym oÊrod-
ku lub areszcie w celu wydalenia.

Art. 113. 1. Cudzoziemca przyj´tego do strze˝one-
go oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia poddaje si´
niezw∏ocznie badaniu lekarskiemu oraz w miar´ po-
trzeby zabiegom sanitarnym.

2. Lekarz przeprowadzajàcy badanie, o którym mo-
wa w ust. 1, oraz sprawujàcy opiek´ medycznà nad cu-
dzoziemcami w strze˝onym oÊrodku lub areszcie w ce-
lu wydalenia jest obowiàzany do prowadzenia doku-
mentacji medycznej wed∏ug odr´bnych przepisów.

3. Koszty badaƒ, o których mowa w ust. 1, sà finan-
sowane z bud˝etu paƒstwa z cz´Êci, której dysponen-
tem jest minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

Art. 114. 1. Cudzoziemca przyj´tego do strze˝one-
go oÊrodka umieszcza si´ w pokoju dla cudzoziem-
ców, a cudzoziemca przyj´tego do aresztu — w celi
mieszkalnej.

2. Powierzchnia pokoju dla cudzoziemców lub celi
mieszkalnej nie mo˝e byç mniejsza ni˝:

1) 3 m2 — na jednego m´˝czyzn´;

2) 4 m2 — na jednà kobiet´ lub ma∏oletniego.

3. Pokój dla cudzoziemców i cel´ mieszkalnà wy-
posa˝a si´ w sprz´t zapewniajàcy cudzoziemcowi
osobne miejsce do spania, odpowiednie warunki hi-
gieny, dostateczny dop∏yw powietrza i odpowiednià
do pory roku temperatur´, wed∏ug norm okreÊlonych
dla pomieszczeƒ mieszkalnych, a tak˝e oÊwietlenie
odpowiednie do czytania.

Art. 115. 1. Cudzoziemców odmiennej p∏ci umiesz-
cza si´ oddzielnie.

2. Cudzoziemcowi umieszczonemu w strze˝onym
oÊrodku wraz z ma∏oletnim pozostajàcym pod jego
opiekà zapewnia si´, w miar´ mo˝liwoÊci, wspólny
pokój dla cudzoziemców.

3. Ma∏oletniego przebywajàcego w strze˝onym
oÊrodku bez opiekuna umieszcza si´ w wyodr´bnionej
cz´Êci oÊrodka w sposób uniemo˝liwiajàcy kontakt
z osobami doros∏ymi umieszczonymi w oÊrodku.

4. Cudzoziemców, którzy zadeklarujà, ˝e sà osoba-
mi sobie najbli˝szymi, umieszcza si´, na ich pisemny
wniosek, w miar´ mo˝liwoÊci, w jednym pokoju dla
cudzoziemców.

Art. 116. 1. Cudzoziemiec umieszczony w strze˝o-
nym oÊrodku lub przebywajàcy w areszcie w celu wy-
dalenia korzysta z w∏asnej odzie˝y, bielizny i obuwia.

2. Je˝eli przedmioty, o których mowa w ust. 1, nie
nadajà si´ do u˝ytku lub je˝eli ich u˝ywanie jest niedo-
puszczalne ze wzgl´dów higienicznych, cudzoziemiec
mo˝e otrzymaç odp∏atnie odzie˝, bielizn´ i obuwie —
dostosowane do pory roku. W przypadku gdy cudzo-
ziemiec nie mo˝e dokonaç ich zakupu — dostarczenie
tych przedmiotów powinno nastàpiç nieodp∏atnie. 

3. Cudzoziemiec otrzymuje nieodp∏atnie Êrodki
czystoÊci niezb´dne do utrzymania higieny osobistej.

Art. 117. 1. Cudzoziemiec umieszczony w strze˝o-
nym oÊrodku lub przebywajàcy w areszcie w celu wy-
dalenia ma prawo do:

1) kontaktowania si´ z polskimi organami paƒstwo-
wymi, a tak˝e z przedstawicielstwem dyploma-
tycznym lub urz´dem konsularnym paƒstwa obce-
go, w sprawach osobistych i urz´dowych;

2) kontaktowania si´ z organizacjami pozarzàdowymi
lub mi´dzynarodowymi zajmujàcymi si´ udziela-
niem pomocy, zw∏aszcza prawnej, cudzoziemcom;

3) rozporzàdzania przekazanymi do depozytu przed-
miotami, o których mowa w art. 111 ust. 3 pkt 2 i 3
oraz ust. 4, je˝eli przedmioty te nie zosta∏y zabez-
pieczone w trybie przepisów o egzekucji admini-
stracyjnej;

4) korzystania z opieki lekarskiej i umieszczenia w za-
k∏adzie opieki zdrowotnej, je˝eli stan jego zdrowia
tego wymaga;

5) niezak∏óconego snu w godzinach 2200—600, a w dni
Êwiàteczne do godziny 700 oraz w innym czasie, je-
Êli nie jest to sprzeczne z porzàdkiem pobytu
w oÊrodku lub areszcie;

6) korzystania z urzàdzeƒ sanitarnych i Êrodków czysto-
Êci niezb´dnych do utrzymania higieny osobistej;

7) posiadania przedmiotów kultu religijnego, wykony-
wania praktyk religijnych i korzystania z pos∏ug re-
ligijnych oraz s∏uchania lub oglàdania w pomiesz-
czeniach mieszkalnych lub w miejscu przebywania
nabo˝eƒstw transmitowanych przez Êrodki maso-
wego przekazu, w sposób niezak∏ócajàcy ustalone-
go porzàdku pobytu w oÊrodku lub w areszcie;

8) korzystania z prasy, zakupu prasy z w∏asnych Êrod-
ków finansowych i posiadania jej w pokoju dla cu-
dzoziemców lub w celi mieszkalnej;
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9) zakupu z w∏asnych Êrodków finansowych artyku-
∏ów ˝ywnoÊciowych i przedmiotów osobistego
u˝ytku, s∏u˝àcych do utrzymania higieny osobi-
stej, oraz posiadania ich w pokoju dla cudzoziem-
ców lub w celi mieszkalnej; posiadanie tych przed-
miotów w celi mieszkalnej jest mo˝liwe, je˝eli one
same lub ich opakowania nie stanowià zagro˝enia
dla porzàdku lub bezpieczeƒstwa w areszcie;

10) zakupu z w∏asnych Êrodków finansowych materia-
∏ów piÊmiennych, ksià˝ek, gier Êwietlicowych i po-
siadania ich w pokoju dla cudzoziemców lub w ce-
li mieszkalnej;

11) otrzymywania paczek z odzie˝à, obuwiem i innymi
przedmiotami osobistego u˝ytku oraz ze Êrodkami
opatrunkowymi i higienicznymi, a tak˝e z lekami,
które mogà byç przekazane za zgodà lekarza, po
sprawdzeniu ich zawartoÊci w obecnoÊci cudzo-
ziemca;

12) prowadzenia korespondencji oraz korzystania ze
Êrodków ∏àcznoÊci na w∏asny koszt; w sytuacjach
losowych cudzoziemcowi mo˝na zezwoliç na ko-
rzystanie ze Êrodków ∏àcznoÊci lub wysy∏anie ko-
respondencji na koszt oÊrodka lub aresztu;

13) sk∏adania próÊb, skarg i wniosków do:

a) kierownika oÊrodka albo organu Stra˝y Granicz-
nej lub organu Policji, któremu oÊrodek podlega,

b) funkcjonariusza odpowiadajàcego za funkcjo-
nowanie aresztu albo organu Stra˝y Granicznej
lub organu Policji, któremu areszt podlega;

14) widzeƒ z osobami bliskimi w specjalnie do tego
przeznaczonych pomieszczeniach, za zgodà orga-
nu Stra˝y Granicznej lub organu Policji, któremu
oÊrodek lub areszt podlega, lub osoby przez ten
organ upowa˝nionej.

2. Cudzoziemiec mo˝e korzystaç z innych upraw-
nieƒ ni˝ okreÊlone w ust. 1, za zezwoleniem organu
Stra˝y Granicznej lub organu Policji, któremu strze˝o-
ny oÊrodek lub areszt w celu wydalenia podlega, lub
osoby przez ten organ upowa˝nionej.

3. Cudzoziemiec umieszczony w strze˝onym oÊrod-
ku, poza uprawnieniami, o których mowa w ust. 1, ma
ponadto prawo do:

1) zakupu z w∏asnych Êrodków finansowych wyro-
bów tytoniowych i posiadania ich w pokoju dla cu-
dzoziemców;

2) poruszania si´ po terenie oÊrodka w czasie i miej-
scu wyznaczonych przez kierownika oÊrodka;

3) korzystania z biblioteki;

4) u˝ytkowania sprz´tu rekreacyjno-sportowego w cza-
sie i miejscu okreÊlonych przez kierownika oÊrodka.

4. Cudzoziemiec przebywajàcy w areszcie w celu
wydalenia poza uprawnieniami, o których mowa
w ust. 1, ma ponadto prawo do:

1) odbywania codziennie jednogodzinnego spaceru
na wolnym powietrzu, chyba ˝e co innego wynika
z zaleceƒ lekarza;

2) kontaktowania si´ z innymi cudzoziemcami prze-
bywajàcymi w areszcie, za zezwoleniem funkcjo-
nariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w areszcie, w okreÊlo-
nych miejscu i czasie;

3) u˝ytkowania gier Êwietlicowych, bez uprawiania
gier hazardowych, w czasie i miejscu okreÊlonych
przez funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w areszcie;

4) zakupu z w∏asnych Êrodków finansowych wyro-
bów tytoniowych i palenia tytoniu, za zezwole-
niem funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w aresz-
cie, w miejscu do tego wyznaczonym.

5. Kierownik strze˝onego oÊrodka lub funkcjona-
riusz odpowiadajàcy za funkcjonowanie aresztu w ce-
lu wydalenia albo organ Stra˝y Granicznej lub organ
Policji, któremu oÊrodek lub areszt podlega, mo˝e ze-
zwoliç cudzoziemcowi na posiadanie w pokoju dla cu-
dzoziemców lub celi mieszkalnej sprz´tu audiowizual-
nego, komputerowego oraz innych przedmiotów,
w tym podnoszàcych estetyk´ pomieszczenia lub b´-
dàcych wyrazem kulturalnych zainteresowaƒ cudzo-
ziemca.

Art. 118. Cudzoziemiec umieszczony w strze˝onym
oÊrodku lub przebywajàcy w areszcie w celu wydale-
nia otrzymuje Êwiadczenia zdrowotne, leki, artyku∏y
sanitarne oraz posi∏ki, na zasadach stosowanych wo-
bec osób osadzonych w zak∏adach karnych i aresztach
Êledczych na podstawie Kodeksu karnego wykonaw-
czego.

Art. 119. Cudzoziemiec umieszczony w strze˝onym
oÊrodku lub przebywajàcy w areszcie w celu wydale-
nia jest obowiàzany:

1) przestrzegaç regulaminu pobytu w oÊrodku lub
areszcie;

2) wykonywaç polecenia administracji oÊrodka lub
funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w areszcie;

3) przestrzegaç ciszy nocnej w godzinach 2200—600,
a w dni Êwiàteczne do godziny 700;

4) przestrzegaç zasad wspó∏˝ycia spo∏ecznego;

5) dbaç o higien´ osobistà i czystoÊç pomieszczeƒ;

6) korzystaç z wyposa˝enia oÊrodka lub aresztu w na-
le˝yty sposób;

7) w przypadku wystàpienia objawów choroby nie-
zw∏ocznie powiadomiç o tym administracj´ oÊrod-
ka lub funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w aresz-
cie; funkcjonariusza pe∏niàcego s∏u˝b´ w areszcie
nale˝y niezw∏ocznie powiadomiç tak˝e o samo-
okaleczeniu lub innym groênym w skutkach zda-
rzeniu.

Art. 120. Cudzoziemcowi umieszczonemu w strze-
˝onym oÊrodku zabrania si´:

1) samowolnego oddalania si´ poza teren oÊrodka
lub przebywania w miejscach, do których admini-
stracja oÊrodka wyda∏a zakaz wst´pu;
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2) zak∏ócania spokoju i porzàdku pobytu w oÊrodku;

3) posiadania, poza depozytem, urzàdzeƒ technicz-
nych s∏u˝àcych do rejestrowania i odtwarzania in-
formacji, a tak˝e przedmiotów, które mogà stano-
wiç zagro˝enie dla porzàdku lub bezpieczeƒstwa
w oÊrodku;

4) posiadania w pokojach dla cudzoziemców przed-
miotów, których wymiary lub iloÊç naruszajà po-
rzàdek pobytu w oÊrodku;

5) spo˝ywania alkoholu oraz przyjmowania Êrodków
odurzajàcych lub substancji psychotropowych;

6) palenia wyrobów tytoniowych poza miejscami do
tego wyznaczonymi;

7) odmawiania przyjmowania posi∏ków dostarcza-
nych przez administracj´ oÊrodka, powodowania
u siebie uszkodzeƒ cia∏a lub rozstroju zdrowia, jak
równie˝ nak∏aniania lub pomagania w dokonywa-
niu takich czynów — w celu wymuszenia okreÊlo-
nej decyzji lub post´powania;

8) porozumiewania si´ z osobami postronnymi oraz
cudzoziemcami umieszczonymi w innych poko-
jach dla cudzoziemców, je˝eli narusza∏oby to po-
rzàdek w oÊrodku;

9) dokonywania samowolnej zmiany pokoju dla cu-
dzoziemców i miejsca wyznaczonego do spania;

10) urzàdzania gier hazardowych i uczestniczenia
w nich.

Art. 121. 1. W areszcie w celu wydalenia mo˝e
przebywaç kobieta do siódmego miesiàca cià˝y.

2. Organ Stra˝y Granicznej lub organ Policji, które-
mu podlega areszt w celu wydalenia, jest obowiàzany
odpowiednio wczeÊnie, przed up∏ywem szóstego mie-
siàca cià˝y kobiety przebywajàcej w areszcie, wystàpiç
do sàdu z wnioskiem o umieszczenie jej w strze˝onym
oÊrodku.

Art. 122. 1. Cudzoziemcowi zwalnianemu ze strze-
˝onego oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia wydaje
si´ przekazane przez niego do depozytu pieniàdze
i przedmioty.

2.91) Je˝eli przyst´puje si´ do wykonania decyzji
o wydaleniu cudzoziemca umieszczonego w strze˝o-
nym oÊrodku lub przebywajàcego w areszcie w celu
wydalenia, dokumenty to˝samoÊci i przedmioty, o któ-
rych mowa w art. 111 ust. 3 pkt 2 i 4, pobiera z depo-
zytu dowódca konwoju i zwraca je cudzoziemcowi
w placówce Stra˝y Granicznej, w której nast´puje wy-
dalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo na
granicy paƒstwa lub w porcie lotniczym albo morskim
paƒstwa, do którego nast´puje wydalenie.

3. Na wniosek cudzoziemca zwalnianego ze strze˝o-
nego oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia, przedmioty
przekazane przez niego do depozytu mogà byç wydane

osobie upowa˝nionej przez niego na piÊmie lub okreÊlo-
nej przez niego instytucji, lub organizacji. Koszty wyda-
nia przedmiotów z depozytu ponosi cudzoziemiec.

Art. 123. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, warunki, jakim
powinny odpowiadaç strze˝one oÊrodki i areszty w ce-
lu wydalenia oraz regulamin organizacyjno-porzàdko-
wy pobytu cudzoziemców w strze˝onym oÊrodku
i areszcie w celu wydalenia, uwzgl´dniajàc w szcze-
gólnoÊci warunki rozmieszczania w pokojach dla cu-
dzoziemców i celach mieszkalnych, a tak˝e porzàdek
wewn´trzny oÊrodka i aresztu.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo-
˝e okreÊliç, w drodze rozporzàdzenia, sposoby ochro-
ny strze˝onych oÊrodków i aresztów w celu wydale-
nia, majàc na wzgl´dzie struktur´ organizacyjnà Stra-
˝y Granicznej i Policji, obowiàzki funkcjonariuszy Stra-
˝y Granicznej i Policji zatrudnionych w strze˝onych
oÊrodkach lub aresztach w celu wydalenia, a tak˝e wa-
runki wst´pu na teren oÊrodków i aresztów osób nie-
b´dàcych funkcjonariuszami Stra˝y Granicznej lub Po-
licji albo ich pracownikami.

Rozdzia∏ 11

Rejestry, ewidencja i wykaz w sprawach
cudzoziemców

Art. 124. W sprawach z zakresu wjazdu, pobytu
i wyjazdu cudzoziemców z terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej prowadzi si´ w systemie informatycznym:

1) rejestry spraw dotyczàcych:

a) wiz,

b) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony,

c) zezwoleƒ na osiedlenie si´,

d) wydania polskich dokumentów to˝samoÊci cu-
dzoziemca,

e) wydania tymczasowych polskich dokumentów
podró˝y dla cudzoziemca,

f) zobowiàzania do opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

g) wydalenia z Rzeczypospolitej Polskiej,

h) osób, którym udzielono zezwolenia na wjazd
i pobyt na podstawie art. 144 ust. 1,

i) osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej i do-
prowadzonych do granicy,

j)92) zezwoleƒ na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE,

k)92) cudzoziemców, od których pobiera si´ odciski
linii papilarnych na podstawie art. 14 ust. 2,
art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3,

l)93) wydania polskich dokumentów podró˝y dla
cudzoziemca;
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2)94) rejestr odcisków linii papilarnych, pobranych od
cudzoziemców na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93
ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3;

3) ewidencj´ zaproszeƒ;

4) wykaz cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo˝àdany, zwany
dalej „wykazem”.

Art. 125. 1. Rejestry, o których mowa w art. 124: 

1) w pkt 1 w lit. a, prowadzà komendant placówki
Stra˝y Granicznej13), wojewoda, konsul i Prezes
Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, ka˝-
dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci;

2)95) w pkt 1 w lit. b—d, g, j, l, prowadzi wojewoda;

3)96) w pkt 1 w lit. e, prowadzà wojewoda, konsul i ko-
mendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci;

4)96) w pkt 1 w lit. f i k, prowadzà komendant woje-
wódzki Policji, komendant powiatowy (miejski)
Policji, komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej i ko-
mendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej, ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci;

5) w pkt 1 w lit. h, prowadzi Prezes Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców;

6) w pkt 1 w lit. i, prowadzi komendant oddzia∏u Stra-
˝y Granicznej;

7) w pkt 2, prowadzi Komendant G∏ówny Policji.

2. Ewidencj´, o której mowa w art. 124 pkt 3, pro-
wadzi wojewoda.

3. Wykaz prowadzi Prezes Urz´du do Spraw Repa-
triacji i Cudzoziemców.

Art. 126. 1. W rejestrach, o których mowa w art. 124
pkt 1:

1)97) w lit. a—c, j, przechowuje si´ informacje o wnio-
skach, wydanych postanowieniach, decyzjach ad-
ministracyjnych i wyrokach sàdu, a ponadto dane,
o których mowa w art. 12:

a) w lit. a, dotyczàce cudzoziemców obj´tych po-
st´powaniami w sprawie wydania i przed∏u˝e-
nia wizy,

b) w lit. b, dotyczàce cudzoziemców obj´tych po-
st´powaniami o wydanie i cofni´cie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony oraz dat´
wydania, numer, seri´ oraz termin up∏ywu wa˝-
noÊci karty pobytu,

c)98) w lit. c, dotyczàce cudzoziemców obj´tych po-
st´powaniami o wydanie i cofni´cie zezwolenia
na osiedlenie si´ oraz dat´ wydania, numer, se-
ri´ oraz termin up∏ywu wa˝noÊci karty pobytu,

d)98) w lit. j, dotyczàce cudzoziemców obj´tych po-
st´powaniami o wydanie i cofni´cie zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE oraz
dat´ wydania, numer, seri´ oraz termin up∏ywu
wa˝noÊci karty pobytu;

2)99) w lit. d, e, l, przechowuje si´ imi´ (imiona) i na-
zwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz obywatel-
stwo cudzoziemca, dat´ wydania, numer, seri´
oraz termin up∏ywu wa˝noÊci polskiego dokumen-
tu to˝samoÊci cudzoziemca, tymczasowego pol-
skiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca lub
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
a tak˝e informacje o wnioskach o wydanie i wy-
mian´ oraz decyzjach o odmowie wydania tych
dokumentów;

3) w lit. f, przechowuje si´ dane cudzoziemców zobo-
wiàzanych do opuszczenia terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz informacje o decyzjach
w sprawie zobowiàzania do opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

4)100) w lit. g, przechowuje si´ dane cudzoziemców
wydalonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz informacje o decyzjach w sprawie wydalenia
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o dacie
opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

5) w lit. h, przechowuje si´ dane osób, którym udzie-
lono zezwolenia na wjazd i pobyt na podstawie
art. 144 ust. 1;

6) w lit. i, przechowuje si´ dane osób zatrzymanych
w strefie nadgranicznej i doprowadzonych do gra-
nicy;

7)101) w lit. k, przechowuje si´ imi´ (imiona) i nazwi-
sko, dat´ i miejsce urodzenia oraz obywatelstwo
cudzoziemca, od którego pobrano odciski linii pa-
pilarnych, podstaw´ prawnà pobrania odcisków li-
nii papilarnych, stopieƒ oraz imi´ i nazwisko oso-
by pobierajàcej odciski linii papilarnych.

2.102) W rejestrze odcisków linii papilarnych, po-
branych od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2,
art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, umieszcza
si´ podstaw´ prawnà pobrania odcisków linii papilar-
nych, dat´ pobrania odcisków i informacje o kartach
daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków za pomo-
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cà urzàdzenia do elektronicznego pobierania odci-
sków oraz nast´pujàce dane cudzoziemca:

1) imi´ (imiona) i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) obywatelstwo.

3. W ewidencji zaproszeƒ przechowuje si´ dane za-
praszajàcego i cudzoziemca, o których mowa w art. 16
ust. 2.

Art. 127. Organy, które pobierajà odciski linii papi-
larnych cudzoziemca, sà obowiàzane do przekazywa-
nia Komendantowi G∏ównemu Policji danych, o któ-
rych mowa w art. 126 ust. 2, oraz odcisków linii papi-
larnych pobranych za pomocà kart daktyloskopijnych
lub urzàdzenia do elektronicznego pobierania odci-
sków.

Art. 128. 1. W wykazie przechowuje si´ dane cu-
dzoziemca, wobec którego zachodzi którakolwiek z na-
st´pujàcych okolicznoÊci: 

1)103) zosta∏a wydana ostateczna decyzja o wydaleniu,
decyzja o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´
z przyczyny, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt 1—3,
decyzja o cofni´ciu zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE z przyczyny, o której mowa
w art. 69 ust. 1 pkt 2, lub decyzja o odmowie nada-
nia statusu uchodêcy, zawierajàca nakaz opuszcze-
nia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o której
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zosta∏a wydana ostateczna decyzja o zobowiàzaniu
do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub zawierajàca termin opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej decyzja o cofni´ciu
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub
o odmowie wydania zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony;

3) cudzoziemiec zosta∏ skazany prawomocnym wyro-
kiem:

a) w Rzeczypospolitej Polskiej za przest´pstwo
umyÊlne lub przest´pstwo skarbowe,

b) za granicà za przest´pstwo stanowiàce zbrod-
ni´ pospolità równie˝ w rozumieniu prawa pol-
skiego;

4) cudzoziemiec nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ po-
datkowych wobec Skarbu Paƒstwa;

5) wjazd lub pobyt cudzoziemca sà niepo˝àdane ze
wzgl´du na zobowiàzania wynikajàce z postano-
wieƒ ratyfikowanych umów mi´dzynarodowych
obowiàzujàcych Rzeczpospolità Polskà;

6) wjazd lub pobyt cudzoziemca sà niepo˝àdane ze
wzgl´du na zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-

czeƒstwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego albo mog∏yby naruszyç interes Rze-
czypospolitej Polskiej.

1a.104) W wykazie nie zamieszcza si´ danych cu-
dzoziemca:

1) ma∏˝onka obywatela polskiego oraz przebywajàce-
go na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma∏-
˝onka cudzoziemca posiadajàcego zezwolenie na
osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE, chyba ˝e jego pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa albo bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

2) posiadajàcego zezwolenie na osiedlenie si´ lub
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE.

2. W wykazie umieszcza si´ podstaw´ prawnà
i faktycznà wpisu oraz nast´pujàce dane cudzoziemca:

1) imi´ (imiona) i nazwisko (tak˝e inne nazwiska w przy-
padku u˝ywania);

2) nazwisko rodowe;

3) imiona rodziców;

4) dat´ i miejsce urodzenia;

5) p∏eç;

6) obywatelstwo;

7) miejsce zamieszkania.

3.105) Dane cudzoziemca umieszcza si´ w wykazie
na okres:

1) roku od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym
w decyzji o zobowiàzaniu do opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, zawierajàcej nakaz
wyjazdu w okreÊlonym terminie, decyzji o odmo-
wie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub decyzji o cofni´ciu tego zezwolenia;

2) 3 lat od dnia dobrowolnego wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym
w decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub decyzji o cofni´-
ciu tego zezwolenia, zawierajàcych nakaz wyjazdu
w okreÊlonym terminie, je˝eli przyczynà wydania
nakazu wyjazdu by∏o zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego;

3) 3 lat od dnia wykonania decyzji o wydaleniu, decy-
zji o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´, decy-
zji o cofni´ciu zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
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goterminowego WE lub decyzji o odmowie nada-
nia statusu uchodêcy;

4) 5 lat od dnia wykonania decyzji o wydaleniu, decy-
zji o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´, decy-
zji o cofni´ciu zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE lub decyzji o odmowie nada-
nia statusu uchodêcy, w przypadku pokrycia kosz-
tów wydalenia w ca∏oÊci lub cz´Êci przez Skarb
Paƒstwa;

5) 5 lat od dnia zakoƒczenia wykonania kary odbywa-
nej na podstawie wyroków, o których mowa
w ust. 1 pkt 3;

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

7) wynikajàcy z umów mi´dzynarodowych obowià-
zujàcych Rzeczpospolità Polskà, o których mowa
w ust. 1 pkt 5;

8) do 3 lat w przypadku, o którym mowa w ust. 1
pkt 6, z mo˝liwoÊcià przed∏u˝enia na kolejne okre-
sy nieprzekraczajàce 3 lat.

4. Dane cudzoziemca wykreÊla si´ z wykazu po
up∏ywie okresów, o których mowa w ust. 3.

Art. 129. 1. Wpisu do wykazu, przed∏u˝enia obo-
wiàzywania wpisu oraz wykreÊlenia tego wpisu doko-
nuje Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców z urz´du lub na wniosek:

1) Ministra Obrony Narodowej;

2) ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicz-
nych;

2a)106) ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych;

3) Komendanta G∏ównego Policji;

4) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej;

5) Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego; 

6) Szefa Agencji Wywiadu;

7) Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

8) wojewody;

9) konsula. 

2. Je˝eli Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców nie uwzgl´dni wniosku organu, o którym
mowa w ust. 1, organ ten mo˝e zwróciç si´ z wnio-
skiem o rozstrzygni´cie sprawy do ministra w∏aÊciwe-
go do spraw wewn´trznych.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych mo˝e uwzgl´dniç
wniosek organu i nakazaç Prezesowi Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców dokonanie wpisu do wy-
kazu, przed∏u˝enie go lub wykreÊlenie.

Art. 130. 1. Organy administracji rzàdowej, które
posiadajà informacje o okolicznoÊciach uzasadniajà-
cych wpisanie danych cudzoziemca, o których mowa
w art. 128 ust. 1, do wykazu, sà obowiàzane do prze-
kazania ich Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców.

2. Organ, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu, o zobo-
wiàzaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a tak˝e innà decyzj´, w której
okreÊli∏ termin opuszczenia przez cudzoziemca teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiàzany do
przekazania Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców odpisu tej decyzji, gdy stanie si´
ostateczna.

3. Sàd, który skaza∏ cudzoziemca za przest´pstwo,
o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3 lit. a, jest obo-
wiàzany do przekazania Prezesowi Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców odpisu prawomocnego
wyroku.

Art. 131. 1. Cudzoziemiec mo˝e z∏o˝yç wniosek
o udzielenie informacji o wpisaniu jego danych oso-
bowych do wykazu.

2. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców jest obowiàzany, w terminie 30 dni od dnia z∏o˝enia
wniosku, o którym mowa w ust. 1, do poinformowania
cudzoziemca o wpisaniu jego danych osobowych do
wykazu, terminie obowiàzywania wpisu, a w przypad-
kach, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, tak˝e
o tym, na czyj wniosek dokonano wpisu.

3. Cudzoziemiec mo˝e z∏o˝yç wniosek o sprosto-
wanie jego danych osobowych zawartych w wykazie,
je˝eli stwierdzi, ˝e sà nieprawdziwe, oraz o wykreÊle-
nie z wykazu tych danych, je˝eli zosta∏y umieszczone
w wykazie w wyniku b∏´du.

4. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzo-
ziemców informuje cudzoziemca o sposobie rozpa-
trzenia wniosku, o którym mowa w ust. 3.

5. Do post´powania w sprawach, o których mowa
w ust. 1—4, stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powa-
nia administracyjnego o zaÊwiadczeniach. 

Art. 132. 1. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie te-
leinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji
i wykazu w sprawach cudzoziemców o nazwie „Sys-
tem Pobyt”.

2.107) System Pobyt sk∏ada si´ z:

1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1 lit. a—h,
j, l, z wyjàtkiem rejestrów prowadzonych przez kon-
sula;

2) ewidencji, o której mowa w art. 124 pkt 3;

3) wykazu, o którym mowa w art. 124 pkt 4;
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4) rejestru spraw o nadanie statusu uchodêcy oraz
o udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegajàcym
si´ o nadanie statusu uchodêcy;

5) rejestru spraw o wydalenie osób posiadajàcych
status uchodêcy;

6) rejestru spraw o udzielenie azylu;

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

8) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

9) rejestru pobytu obywatela Unii Europejskiej;

10) rejestru kart pobytu cz∏onka rodziny obywatela
Unii Europejskiej;

11) rejestru dokumentów potwierdzajàcych prawo
sta∏ego pobytu;

12) rejestru kart sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny oby-
watela Unii Europejskiej;

13) rejestrów wniosków, wydanych postanowieƒ i de-
cyzji w sprawach:

a) o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji,

b) o udzielenie pomocy repatriantom ze Êrodków
bud˝etu paƒstwa,

c) o uznanie za repatrianta;

14) ewidencji osób ubiegajàcych si´ o wydanie wizy
wjazdowej w celu repatriacji i cz∏onków ich rodzin,
nieposiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej za-
pewnionego lokalu mieszkalnego lub êród∏a utrzy-
mania;

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie
obywatelstwa polskiego.

Art. 133.108) 1. Dane przetwarzane w Systemie Po-
byt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k,
oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych, pobranych
od cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93
ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, udost´pnia si´:

1) Komendantowi G∏ównemu Policji,

2) Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej,

3) Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego,

4) Szefowi Agencji Wywiadu,

4a)109) Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego,

5) Ministrowi Obrony Narodowej,

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

7) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych,

8) Radzie do Spraw Uchodêców,

9) sàdowi,

10) sàdowi administracyjnemu,

11) prokuratorowi,

12) wojewodzie,

13) konsulowi,

14)110) Szefowi S∏u˝by Kontrwywiadu Wojskowego
i Szefowi S∏u˝by Wywiadu Wojskowego,

15) Komendantowi G∏ównemu ˚andarmerii Wojskowej

— w zakresie niezb´dnym do realizacji ich ustawo-
wych zadaƒ.

2. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w reje-
strze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w re-
jestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cu-
dzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1,
art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, sà udost´pniane na pi-
semny wniosek podmiotu, o którym mowa w ust. 1,
z tym ˝e wniosek o udost´pnienie danych przetwarza-
nych w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych
od cudzoziemca, któremu wydano decyzj´ o wydale-
niu, mo˝e z∏o˝yç tak˝e Prezes Urz´du do Spraw Repa-
triacji i Cudzoziemców.

3. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt, w reje-
strze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w re-
jestrze odcisków linii papilarnych pobranych od cu-
dzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1,
art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, mo˝na udost´pniaç, bez
koniecznoÊci sk∏adania pisemnego wniosku, o którym
mowa w ust. 2, za pomocà urzàdzeƒ do teletransmisji
danych, podmiotom, o których mowa w ust. 1, które
spe∏niajà ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajàce odnotowanie
w Systemie Pobyt kto, kiedy, w jakim celu oraz ja-
kie dane uzyska∏;

2) posiadajà zabezpieczenia techniczne i organizacyj-
ne uniemo˝liwiajàce wykorzystanie danych nie-
zgodnie z celem ich uzyskania;

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

4.111) Organ obowiàzany do prowadzenia reje-
strów i ewidencji, o których mowa w art. 124 pkt 1
lit. a—h, j—l i pkt 2 i 3 oraz w art. 132 ust. 2 pkt 4—15,
posiada dost´p do danych przetwarzanych w Syste-
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mie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124
pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych
pobranych od cudzoziemca na podstawie art. 14
ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, w za-
kresie danych gromadzonych w rejestrach i ewidencji,
które ten organ prowadzi.

5. Organowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 i 13,
nie udost´pnia si´ danych o podstawie prawnej i fak-
tycznej wpisu do wykazu.

6. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt udost´p-
nia Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców, dane przetwarzane w rejestrze, o którym mowa
w art. 124 pkt 1 lit. k — komendant wojewódzki Policji,
komendant powiatowy (miejski) Policji, komendant
oddzia∏u Stra˝y Granicznej i komendant granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, ka˝dy w zakre-
sie swojej w∏aÊciwoÊci, a dane przetwarzane w reje-
strze odcisków linii papilarnych pobranych od cudzo-
ziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98
ust. 4 i art. 101 ust. 3 — Komendant G∏ówny Policji.

Art. 134. Informacje zawarte w Systemie Pobyt
mogà byç przekazywane za granic´, gdy zezwalajà na
to umowy mi´dzynarodowe, którymi jest zwiàzana
Rzeczpospolita Polska.

Rozdzia∏ 12

OdpowiedzialnoÊç przewoênika

Art. 135. 1. Przewoênik, który drogà powietrznà lub
morskà przywióz∏ cudzoziemca do granicy, jest obo-
wiàzany do podj´cia dzia∏ania dla upewnienia si´, ˝e
cudzoziemiec zamierzajàcy wjechaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej posiada wa˝ny dokument
podró˝y i wiz´ wymagane do przekroczenia granicy,
o których mowa w art. 13 ust. 1.

2. Obowiàzek, o którym mowa w ust. 1, dotyczy
tak˝e przewoêników wykonujàcych regularne przewo-
zy osób w mi´dzynarodowym transporcie drogowym,
z wyjàtkiem ruchu przygranicznego.

Art. 136. 1. Przewoênik, który drogà powietrznà,
morskà lub làdowà przywióz∏ cudzoziemca do granicy,
jest obowiàzany niezw∏ocznie odwieêç go do kraju,
z którego go przywióz∏ do granicy, a gdy jest to nie-
mo˝liwe — do kraju, w którym cudzoziemcowi wysta-
wiono dokument podró˝y, na podstawie którego po-
dró˝owa∏, lub do ka˝dego innego kraju, który zapew-
nia, ˝e go przyjmie, w przypadku gdy:

1) cudzoziemcowi odmówiono wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) cudzoziemcowi podró˝ujàcemu przez terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem w∏adze paƒ-
stwa docelowego lub graniczàcego z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej odmówi∏y wjazdu lub
przewoênik, który mia∏ go przewieêç do tego paƒ-
stwa, odmówi∏ wykonania przewozu.

2. Je˝eli okolicznoÊci uniemo˝liwiajà wykonanie
obowiàzku, o którym mowa w ust. 1, przewoênik jest
obowiàzany na swój koszt zapewniç inny Êrodek

transportu w celu niezw∏ocznego opuszczenia przez
cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 137. 1.112) Cudzoziemcowi, o którym mowa
w art. 136 ust. 1, mo˝na, w drodze decyzji:

1) nakazaç przebywanie w okreÊlonym miejscu do
czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na koszt przewoênika;

2) zakazaç opuszczania statku powietrznego lub mor-
skiego;

3) nakazaç opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na pok∏adzie innego statku powietrznego
lub morskiego ni˝ ten, na którym przyby∏.

2. Przewoênik, o którym mowa w art. 135 ust. 1,
pokrywa koszty pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej do czasu opuszczenia przez
niego tego terytorium tylko wówczas, gdy cudzozie-
miec nie posiada dokumentu podró˝y i wizy lub nie
posiada zezwolenia na wjazd do innego paƒstwa lub
na powrót do kraju pochodzenia, je˝eli zezwolenie ta-
kie jest wymagane. W pozosta∏ych przypadkach kosz-
ty te ponosi Skarb Paƒstwa.

Art. 138. 1.113) Na przewoênika, który drogà po-
wietrznà lub morskà przywióz∏ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej cudzoziemca nieposiadajàcego do-
kumentu podró˝y wymaganego do przekroczenia gra-
nicy, o którym mowa w art. 13 ust. 1, lub nieposiada-
jàcego zezwolenia na wjazd do innego paƒstwa lub na
powrót do kraju pochodzenia, je˝eli zezwolenie takie
jest wymagane, nak∏ada si´ kar´ administracyjnà
w wysokoÊci stanowiàcej równowartoÊç od 3 000 do
5 000 euro za ka˝dà przywiezionà osob´, z tym ˝e su-
ma kar za jednorazowy przywóz grupy osób nie mo˝e
przekroczyç równowartoÊci 500 000 euro.

2. Przepis ust. 1 dotyczy tak˝e przewoêników wyko-
nujàcych regularne przewozy osób w mi´dzynarodo-
wym transporcie drogowym, z wyjàtkiem ruchu przy-
granicznego.

3. Przeliczenia równowartoÊci euro, o której mowa
w ust. 1, na z∏ote dokonuje si´ wed∏ug Êredniego kur-
su og∏oszonego przez Narodowy Bank Polski dla tej
waluty w dniu wydania decyzji o na∏o˝eniu kary admi-
nistracyjnej.

Art. 139. 1. Decyzje w sprawach, o których mowa
w art. 137 ust. 1, wydaje w∏aÊciwy komendant placów-
ki Stra˝y Granicznej13) i nadaje im rygor natychmiasto-
wej wykonalnoÊci.

2. Od decyzji komendanta placówki Stra˝y Gra-
nicznej13) przys∏uguje odwo∏anie do Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej.
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112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 58 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2005 r.

113) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 59 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3; wszed∏ w ˝ycie z dniem
14 czerwca 2005 r.



3. Kar´ administracyjnà, o której mowa w art. 138,
na wniosek komendanta placówki Stra˝y Granicznej13),
w której odmówiono cudzoziemcowi wjazdu, nak∏ada
na przewoênika, w drodze decyzji, wojewoda w∏aÊciwy
ze wzgl´du na siedzib´ organu wyst´pujàcego z wnio-
skiem.

Art. 140. 1.114) W przypadku gdy zachowanie cu-
dzoziemca, któremu odmówiono wjazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, uzasadnia przypusz-
czenie, ˝e mo˝e on spowodowaç zagro˝enie bezpie-
czeƒstwa w mi´dzynarodowej komunikacji làdowej,
lotniczej lub morskiej, komendant w∏aÊciwej placówki
Stra˝y Granicznej, na wniosek upowa˝nionego przed-
stawiciela przewoênika i na koszt przewoênika, zapew-
nia konwój takiego cudzoziemca.

2. Koszty konwoju obejmujà koszty bezpoÊrednio
zwiàzane z przewozem, a tak˝e koszty Êwiadczeƒ przy-
s∏ugujàcych konwojentom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej
poza granicami kraju. 

Rozdzia∏ 13

Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców

Art. 141. 1.115) Centralnym organem administracji
rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach uregulowanych
w ustawie, w sprawach wjazdu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego teryto-
rium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub paƒstw nieb´-
dàcych stronami umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym, którzy mogà korzystaç ze swobody prze-
p∏ywu osób na podstawie umów zawartych przez te
paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami
cz∏onkowskimi, a tak˝e cz∏onków ich rodzin, którzy
z nimi przebywajà lub do nich do∏àczajà, repatriacji,
nadawania statusu uchodêcy, udzielania cudzoziem-
com azylu, wyra˝ania zgody na pobyt tolerowany oraz
udzielania ochrony czasowej, a tak˝e w sprawach
zwiàzanych z obywatelstwem polskim, które wynikajà
z zakresu zadaƒ administracji rzàdowej, jest Prezes
Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwany
dalej „Prezesem Urz´du”, z wyjàtkiem spraw zastrze-
˝onych dla innych organów.

2. Nadzór nad Prezesem Urz´du sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych.

Art. 142. 1.116) Prezes Urz´du jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek

ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Urz´du. 

2. (uchylony).117)

3.118) Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych,
na wniosek Prezesa Urz´du, powo∏uje zast´pców Pre-
zesa Urz´du, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych odwo∏uje, na wniosek Prezesa Urz´du,
jego zast´pców.

4. Prezes Urz´du wykonuje swoje zadania przy po-
mocy Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców,
zwanego dalej „Urz´dem”, b´dàcego urz´dem admi-
nistracji rzàdowej.

5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, w drodze rozpo-
rzàdzenia, nadaje Urz´dowi statut okreÊlajàcy jego or-
ganizacj´, kierujàc si´ zakresem zadaƒ Prezesa Urz´du
oraz potrzebà zapewnienia sprawnego funkcjonowa-
nia Urz´du.

6. Prezes Urz´du mo˝e wykonywaç swoje zadania
przy pomocy delegatur Urz´du.

7. W Urz´dzie mogà byç zatrudniani oddelegowa-
ni funkcjonariusze Stra˝y Granicznej, Paƒstwowej
Stra˝y Po˝arnej i Policji, na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

Art. 143. 1.119) Do zadaƒ Prezesa Urz´du nale˝y:

1) wydawanie decyzji i postanowieƒ w pierwszej in-
stancji, w sprawach uregulowanych:

a) w niniejszej ustawie,

b) w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatel-
stwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z póên. zm.120)),

c) w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji,

d) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

e)121) w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poby-
cie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏on-
ków ich rodzin

— je˝eli nie zosta∏y one przekazane innym orga-
nom;
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114) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 15 pkt 3 ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 13; wszed∏ w ˝ycie z dniem
24 sierpnia 2005 r.

115) W brzmieniu ustalonym przez art. 89 pkt 15 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.

116) W brzmieniu ustalonym przez art. 70 pkt 1 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym
i wysokich stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 27 paêdziernika
2006 r.

———————
117) Przez art. 70 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 116.
118) W brzmieniu ustalonym przez art. 70 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 116.
119) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 60 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
120) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r.
Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.

121) W brzmieniu ustalonym przez art. 89 pkt 16 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 2.



2) rozpatrywanie odwo∏aƒ od decyzji i za˝aleƒ na po-
stanowienia wydane w pierwszej instancji przez
inne organy w sprawach uregulowanych w usta-
wach, o których mowa w pkt 1, o ile nie zosta∏y
one przekazane innym organom;

3) gromadzenie informacji i analizowanie sytuacji
migracyjnej w zakresie niezb´dnym do realizacji
zadaƒ nale˝àcych do kompetencji Prezesa Urz´du;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ w zakresie
spraw nale˝àcych do kompetencji Prezesa Urz´du;

5) prowadzenie wspó∏pracy mi´dzynarodowej, w tym
przekazywanie organom paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej informacji, o których mowa
w art. 62 ust. 9 pkt 1 i art. 71b ust. 8;

6) wykonywanie innych zadaƒ uregulowanych
w ustawie oraz przepisach odr´bnych, w zakresie
niezb´dnym do prowadzenia post´powaƒ na pod-
stawie ustaw, o których mowa w pkt 1.

2. Prezes Urz´du kontroluje wykonywanie przez
wojewodów zadaƒ wynikajàcych z ustaw, o których
mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie zgodnoÊci ich dzia∏a-
nia z prawem oraz politykà w dziedzinie migracji,
uchodêstwa i repatriacji.

3. Prezes Urz´du jest organem wy˝szego stopnia
w rozumieniu Kodeksu post´powania administracyj-
nego w stosunku do wojewody w sprawach uregulo-
wanych w ustawie.

Art. 144. 1. Prezes Urz´du, w porozumieniu z Ko-
mendantem G∏ównym Stra˝y Granicznej, mo˝e ze-
zwoliç, na wniosek konsula, komendanta placówki
Stra˝y Granicznej13) lub z urz´du, na wjazd lub pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemco-
wi, który nie spe∏nia warunków dotyczàcych wjazdu
lub pobytu okreÊlonych w ustawie, je˝eli wymaga te-
go interes Rzeczypospolitej Polskiej. Do wydawania
zezwolenia i samego zezwolenia nie stosuje si´ prze-
pisów Kodeksu post´powania administracyjnego oraz
nie przys∏uguje skarga do sàdu administracyjnego.

2. Prezes Urz´du przedstawia corocznie do dnia
31 marca ministrowi w∏aÊciwemu do spraw we-
wn´trznych informacj´ o stosowaniu przepisu ust. 1
w roku poprzednim.

Art. 145. Prezes Urz´du u˝ywa piecz´ci okràg∏ej
z wizerunkiem or∏a ustalonego wed∏ug wzoru god∏a
paƒstwowego.

Art. 146. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej, mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, tworzyç i znosiç delegatury Urz´du, okre-
Êlajàc ich w∏aÊciwoÊç terytorialnà oraz zakres dzia∏a-
nia, w tym uprawnienia kierownika delegatury do wy-
dawania, z upowa˝nienia Prezesa Urz´du, decyzji ad-
ministracyjnych, w przypadku uzasadnionym istot-
nym wzrostem liczby wniosków o nadanie statusu
uchodêcy, o którym mowa w ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdzia∏ 14

Przepisy karne

Art. 147. Kto zabiera w celu przyw∏aszczenia lub
przyw∏aszcza sobie dokument podró˝y, kart´ pobytu,
polski dokument podró˝y dla cudzoziemca, tymczaso-
wy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca, polski
dokument to˝samoÊci cudzoziemca lub takiego doku-
mentu u˝ywa, podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.

Art. 148. 1. Kto:

1) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
nie posiadajàc do tego tytu∏u prawnego,

2) na ˝àdanie uprawnionych organów nie okazuje
dokumentów i zezwoleƒ uprawniajàcych go do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub Êrodków finansowych niezb´dnych do pokry-
cia kosztów pobytu na tym terytorium,

3) uchyla si´ od obowiàzku wymiany karty pobytu,
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca lub
polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca,

4) nie wykonuje obowiàzku opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej okreÊlonego w decyzji
o wydaleniu wydanej na podstawie art. 88 ust. 1,

5) nie wykonuje obowiàzku zg∏aszania si´ w okreÊlo-
nych odst´pach czasu do organu wskazanego
w decyzji o wydaleniu,

6) opuszcza miejsce zamieszkania wyznaczone mu
w decyzji o wydaleniu,

7)122) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w terminie okreÊlonym w decyzji:

a) o odmowie udzielenia lub cofni´ciu zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony,

b) o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´,

c) o cofni´ciu zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE,

d) o zobowiàzaniu do opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

8) nie zawiadamia o utracie karty pobytu, polskiego
dokumentu podró˝y dla cudzoziemca lub polskie-
go dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca, w termi-
nie, o którym mowa w art. 79 ust. 1,

9) nie zwraca znalezionej karty pobytu, polskiego do-
kumentu podró˝y dla cudzoziemca lub polskiego
dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca w przypadku,
gdy wydano mu nowà kart´ pobytu lub nowy doku-
ment, w terminie, o którym mowa w art. 79 ust. 2

— 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.
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3. Wyrok nakazowy wydany w post´powaniu na-
kazowym jest natychmiast wykonalny.

Rozdzia∏ 15

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 149—153. (pomini´te).123)

Rozdzia∏ 16

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 154. 1. Cudzoziemcowi, którego pobyt na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu wejÊcia w ˝y-
cie ustawy jest nielegalny i przebywajàcemu na tym
terytorium nieprzerwanie co najmniej od dnia 1 stycz-
nia 1997 r., który z∏o˝y w terminie do dnia 31 grudnia
2003 r. wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce pobytu cudzoziemca udzieli mu tego ze-
zwolenia, na okres 1 roku, je˝eli nie spowoduje to za-
gro˝enia dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
albo bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego albo ob-
cià˝enia dla bud˝etu paƒstwa oraz nie naruszy intere-
su Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem ˝e cu-
dzoziemiec: 

1) wska˝e lokal mieszkalny, w którym zamierza prze-
bywaç i przedstawi tytu∏ prawny do jego zajmo-
wania oraz

2) posiada przyrzeczenie wydania zezwolenia na pra-
c´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo pi-
semne oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze za-
trudnienia go lub powierzenia mu wykonywania
innej pracy zarobkowej, lub pe∏nienia funkcji w za-
rzàdach osób prawnych prowadzàcych dzia∏al-
noÊç gospodarczà, je˝eli zezwolenie na prac´ nie
jest wymagane, lub

3) posiada dochody lub mienie wystarczajàce na po-
krycie kosztów utrzymania i leczenia swojego
i cz∏onków rodziny pozostajàcych na jego utrzy-
maniu, bez potrzeby korzystania ze wsparcia ma-
terialnego ze Êrodków pomocy spo∏ecznej przez
okres 1 roku.

2. Do ustalenia, czy pobyt cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, sto-
suje si´ art. 64 ust. 6.

3. Cudzoziemcowi, który z∏o˝y∏ wniosek o udziele-
nie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
oraz osobom obj´tym wnioskiem, wojewoda wydaje
wiz´ pobytowà na okres do zakoƒczenia post´powa-
nia w pierwszej instancji w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

4. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi,
którego dane znajdujà si´ w wykazie, wojewoda jest
obowiàzany zwróciç si´ o przekazanie informacji w za-
kresie niezb´dnym do ustalenia, czy pobyt cudzoziem-

ca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
tak˝e do Prezesa Urz´du.

5. W decyzji o odmowie udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony okreÊla si´ termin,
w którym cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. Do decyzji tej stosu-
je si´ odpowiednio przepisy o post´powaniu w spra-
wie zobowiàzania do opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

6. W przypadku gdy cudzoziemiec opuÊci teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym
w decyzji, o której mowa w ust. 5, jego danych nie
umieszcza si´ w wykazie, chyba ˝e wymagajà tego
wzgl´dy obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

Art. 155. 1. Je˝eli cudzoziemiec, przebywajàcy nie-
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w terminie 2 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy,
zg∏osi ten fakt organowi Stra˝y Granicznej lub Policji
i opuÊci terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w termi-
nie okreÊlonym w decyzji, na podstawie której zosta-
nie zobowiàzany do opuszczenia tego terytorium, jego
danych nie umieszcza si´ w wykazie.

2. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, sto-
suje si´ przepisy art. 97 i 98.

Art. 156. 1. Karty pobytu, dokumenty, zezwolenia
i wizy wydane na podstawie dotychczasowych przepi-
sów zachowujà wa˝noÊç przez okres, na jaki zosta∏y
wydane.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do kart pobytu
i dokumentów wydanych cudzoziemcowi, do którego
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Blankiety zaproszenia, w których czas pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby zaprasza-
nej jest okreÊlony liczbà dni, mogà byç stosowane do
dnia 30 paêdziernika 2003 r. 

4. Zaproszenia wystawione na blankietach, o któ-
rych mowa w ust. 3, zachowujà wa˝noÊç do dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do koƒca
okresu ich wa˝noÊci.

Art. 157. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o osobach posiadajàcych kart´ czasowego po-
bytu lub kart´ sta∏ego pobytu, nale˝y przez to rozu-
mieç osoby, którym udzielono odpowiednio zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia
na osiedlenie si´.

Art. 158. 1. Do post´powaƒ administracyjnych
wszcz´tych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy, które
nie zosta∏y zakoƒczone do tego dnia decyzjà ostatecz-
nà, stosuje si´:

1) w sprawach wiz, do zakoƒczenia post´powania
w drugiej instancji — przepisy dotychczasowe;
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2) w sprawach zezwoleƒ na zamieszkanie na czas
oznaczony i zezwoleƒ na osiedlenie si´ — przepisy
niniejszej ustawy;

3) w sprawach o zobowiàzanie cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
o wydalenie i w sprawach kar dla przewoêników —
przepisy dotychczasowe, z zastrze˝eniem art. 138
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;

4) w pozosta∏ych post´powaniach — przepisy niniej-
szej ustawy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje si´ do zezwoleƒ
na zamieszkanie na czas oznaczony wydanych cudzo-
ziemcom, w stosunku do których zachodzi∏y okolicz-
noÊci, 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 póên. zm.124)).

Art. 159. Dane cudzoziemców, zgromadzone w wy-
kazie na podstawie dotychczasowych przepisów, prze-
chowuje si´ przez okres, na jaki zosta∏y w nim za-
mieszczone.

Art. 160. 1. Rejestry utworzone na podstawie usta-
wy, przez 3 lata od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy mogà
byç prowadzone w innej formie ni˝ system teleinfor-
matyczny.

2. Organy prowadzàce rejestry, o których mowa
w art. 124 pkt 1, sà obowiàzane do wzajemnego prze-
kazywania danych przetwarzanych w prowadzonych
przez siebie rejestrach.

3. Prezes Urz´du zapewnia prawid∏owe udost´p-
nianie danych przetwarzanych w rejestrach, o których
mowa w art. 124 pkt 1.

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

Art. 162. (uchylony).125)

Art. 163. (pomini´ty).123)

Art. 164. (pomini´ty).123)

Art. 165. 1. Przepisy art. 3 pkt 2, art. 32 ust. 3,
art. 57 ust. 4 oraz art. 135—140 w zakresie dotyczà-
cym przewoêników làdowych stosuje si´ od dnia uzy-
skania przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa
w Unii Europejskiej.

2.126) Przepisy art. 27 ust. 3 i art. 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.127)
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124) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. 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, Nr 101, poz. 942 i Nr 137, poz. 1302. 

———————
125) Przez art. 3 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o zmianie usta-

wy o Policji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 158,
poz. 1122), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 20 wrzeÊnia
2006 r.

126) W brzmieniu ustalonym przez art. 94 pkt 3 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o zmianie i uchyleniu niektórych
ustaw w zwiàzku z uzyskaniem przez Rzeczpospolità Pol-
skà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96,
poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 maja 2004 r.;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 30 kwietnia 2004 r.

127) Ustawa zosta∏a og∏oszona w dniu 21 lipca 2003 r.


