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USTAWA

z dnia 24 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw1),2)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej, paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
cz∏onków ich rodzin, z wyjàtkiem:

a) art. 93, art. 94, art. 96, art. 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, art. 128 ust. 2, art. 131—134, które
majà zastosowanie do obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstw
cz∏onkowskich Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub

Konfederacji Szwajcarskiej, oraz cz∏onków
ich rodzin,

b) art. 25, art. 26 pkt 4 lit. p, art. 45 ust. 1, 1a i 2,
art. 48 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5—7, art. 49,
art. 52, art. 84a, rozdzia∏u 8a, art. 124 pkt 1
lit. a, art. 125 ust. 1 pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1
lit. a, które majà zastosowanie do cz∏onków
rodzin obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw cz∏onkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) — stron umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub Konfede-
racji Szwajcarskiej, nieb´dàcych obywatela-
mi tych paƒstw;”;

2) w art. 4 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 8—10 w brzmieniu:

„8) badania naukowe — badania naukowe i prace
rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 8 paê-
dziernika 2004 r. o zasadach finansowania 
nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390, z póên. zm.3));

9) naukowiec — cudzoziemca posiadajàcego co
najmniej tytu∏ zawodowy odpowiadajàcy
w Rzeczypospolitej Polskiej tytu∏owi zawodo-
wemu magistra lub równorz´dnemu, umo˝li-
wiajàcy co najmniej dost´p do studiów dokto-
ranckich;

10) placówka naukowa:

a) uczelni´ lub jednostk´ naukowà, o której
mowa w art. 2 pkt 9 lit. b—f ustawy z dnia 
8 paêdziernika 2004 r. o zasadach finanso-
wania nauki,

b) jednostk´ organizacyjnà, prowadzàcà
w sposób ciàg∏y badania naukowe, posia-
dajàcà siedzib´ na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej i zdolnoÊç do bycia podmiotem
praw i obowiàzków, w tym centrum badaw-
czo-rozwojowe, o którym mowa w ustawie
z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach
wspierania dzia∏alnoÊci innowacyjnej (Dz. U. 
Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107,
poz. 723).”;

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Organy prowadzàce post´powania
w sprawach o wydanie lub przed∏u˝e-
nie wizy, udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwo-

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji

wdro˝enia dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 paêdzier-
nika 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowa-
nia obywateli paƒstw trzecich w celu prowadzenia badaƒ
naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15—22),
dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie warunków przyjmowania obywateli paƒstw
trzecich w celu odbywania studiów, udzia∏u w wymianie
m∏odzie˝y szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wo-
lontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12—18).

2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 lu-
tego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustaw´ z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 29 sierpnia 1997 r.
— Ordynacja podatkowa, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 9 listopa-
da 2000 r. o repatriacji, ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r. o gro-
madzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
minalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym,
ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powa-
niu przed sàdami administracyjnymi, ustaw´ z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia
27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustaw´ z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´ z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy, ustaw´ z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie
ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu in-
formacji kryminalnych oraz niektórych innych ustaw,
ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci go-
spodarczej, ustaw´ z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym oraz ustaw´ 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∏onków ich rodzin.

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

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 85, poz. 727
i Nr 179, poz. 1484 oraz z 2007 r. Nr 115, poz. 795.



lenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go Wspólnot Europejskich, zwanego
dalej „zezwoleniem na pobyt rezyden-
ta d∏ugoterminowego WE”, oraz o wy-
dalenie z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pouczajà cudzoziemca w j´zy-
ku dla niego zrozumia∏ym o zasadach
i trybie post´powania oraz o przys∏u-
gujàcych mu prawach i cià˝àcych na
nim obowiàzkach.

2. W przypadku gdy post´powanie
w sprawie wydalenia z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej wszczyna si´ 
na wniosek organu, który zatrzyma∏
cudzoziemca, pouczenia dokonuje or-
gan, który wystàpi∏ z wnioskiem o wy-
danie decyzji o wydaleniu.”;

4) po art. 11 dodaje si´ art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. W sprawach uregulowanych w usta-
wie pisma dor´cza si´ osobom fizycz-
nym pod wskazanym przez nie adre-
sem lub w ka˝dym miejscu, gdzie ad-
resata zastanie si´.

2. Cudzoziemcom pozbawionym wolno-
Êci pisma dor´cza si´ za poÊrednic-
twem administracji zak∏adu, w któ-
rym przebywajà.

3. W toku post´powania strony oraz ich
przedstawiciele i pe∏nomocnicy majà
obowiàzek zawiadomiç organ admi-
nistracji publicznej prowadzàcy po-
st´powanie o ka˝dej, równie˝ czaso-
wej, zmianie swego adresu, a w przy-
padku wyjazdu za granic´ wskazaç
adres dla dor´czeƒ w kraju.

4. W przypadku zaniedbania obowiàz-
ków okreÊlonych w ust. 3, dor´czenie
pisma pod dotychczasowym adre-
sem ma skutek prawny dor´czenia.

5. W przypadku niezamieszkiwania ad-
resata pod wskazanym adresem
i braku mo˝liwoÊci dor´czenia pisma
za pokwitowaniem doros∏emu do-
mownikowi, lub innej osobie za-
mieszkujàcej lub przebywajàcej pod
wskazanym adresem, która podj´∏aby
si´ oddania pisma adresatowi, pismo
zwrócone nadawcy uwa˝a si´ za do-
r´czone z dniem podj´cia próby dor´-
czenia.

6. W przypadku nieobecnoÊci adresata
stosuje si´ art. 43 i 44 Kodeksu post´-
powania administracyjnego.”;

5) w art. 12 w ust. 1 w pkt 20 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje si´ pkt 21 i 22 w brzmieniu:

„21) numer ewidencyjny Powszechnego Elektro-
nicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL);

22) wizerunek twarzy.”;

6) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej powinien uzasad-
niç cel i okolicznoÊci planowanego pobytu
oraz przedstawiç dokumenty je potwierdza-
jàce, posiadaç i okazaç na ˝àdanie upraw-
nionego organu Êrodki finansowe niezb´d-
ne do pokrycia kosztów wjazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu,
przejazdu i wyjazdu z tego terytorium lub
dokumenty umo˝liwiajàce uzyskanie takich
Êrodków oraz zezwolenie na wjazd do inne-
go paƒstwa lub na powrót do kraju pocho-
dzenia, je˝eli takie zezwolenie jest wymaga-
ne.”,

b) ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Kontroli posiadania dokumentu podró˝y lub
wizy, o których mowa w art. 13 ust. 1, doku-
mentów potwierdzajàcych zamierzony cel
i warunki planowanego pobytu oraz Êrod-
ków finansowych, dokumentów i zezwole-
nia, o których mowa w ust. 1, dokonuje ko-
mendant placówki Stra˝y Granicznej pod-
czas przekraczania przez cudzoziemca gra-
nicy.

5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych, ministrem
w∏aÊciwym do spraw zagranicznych i mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç Êrod-
ków finansowych, które powinien posiadaç
cudzoziemiec wje˝d˝ajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty, które
mogà potwierdziç posiadanie tych Êrodków
oraz cel przekroczenia przez cudzoziemca
granicy, je˝eli ze wzgl´du na ten cel nast´-
puje zró˝nicowanie wysokoÊci Êrodków.

6. OkreÊlona w rozporzàdzeniu, o którym mo-
wa w ust. 5, wysokoÊç Êrodków finanso-
wych powinna zapewniaç mo˝liwoÊç pokry-
cia przez cudzoziemca kosztów zakwatero-
wania, wy˝ywienia, leczenia, przejazdu i wy-
jazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
przy uwzgl´dnieniu Êrednich kosztów tanie-
go wy˝ywienia i zakwaterowania na tym te-
rytorium, d∏ugoÊci i celu pobytu cudzoziem-
ca. Rodzaj dokumentów, okreÊlonych w roz-
porzàdzeniu, powinien zapewniaç mo˝li-
woÊç potwierdzenia posiadania przez cudzo-
ziemca Êrodków finansowych w wymaganej
wysokoÊci.”;

7) w art. 15a ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„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—6.”;
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8) w art. 16:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) obywatel polski zamieszkujàcy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e oby-
watel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, oraz cz∏onek jego rodziny, za-
mieszkujàcy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej i posiadajàcy prawo pobytu lub pra-
wo sta∏ego pobytu na tym terytorium;

2) cudzoziemiec przebywajàcy bezpoÊrednio
przed wystawieniem zaproszenia legalnie
i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´
lub zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ustalenia, ˝e pobyt cudzoziemca, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 2, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwa-
ny, stosuje si´ przepis art. 64 ust. 4.”;

9) w art. 17 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Decyzj´ o uniewa˝nieniu wpisania zaprosze-
nia do ewidencji zaproszeƒ mo˝na wydaç tak-
˝e na wniosek zapraszajàcego z∏o˝ony co naj-
mniej 7 dni przed rozpocz´ciem okresu, na
który cudzoziemiec zosta∏ zaproszony.”;

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. W przypadku gdy zapraszajàcy nie wyko-
na∏ zobowiàzaƒ wynikajàcych z wysta-
wionego zaproszenia, Skarb Paƒstwa lub
inne podmioty mogà dochodziç od zapra-
szajàcego, w post´powaniu przed sàdem,
zwrotu kosztów poniesionych w zwiàzku
z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem
przez niego terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, wynikajàcych z wykonywania
przez te podmioty obowiàzków okreÊlo-
nych ustawami, do pokrycia których zo-
bowiàzany by∏ zapraszajàcy.”;

11) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie przedstawi∏ wystarczajàcych dokumen-
tów potwierdzajàcych zamierzony cel i oko-
licznoÊci planowanego pobytu;”,

b) w pkt 6 Êrednik zast´puje si´ kropkà,

c) uchyla si´ pkt 7;

12) uchyla si´ art. 22;

13) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje o odmowie wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wydaje komen-
dant placówki Stra˝y Granicznej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób
odnotowywania w dokumencie podró˝y 
cudzoziemca wydania decyzji o odmowie
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Sposób odnotowywania powinien za-
pewniaç mo˝liwoÊç ustalenia podczas kon-
troli dokumentu podró˝y cudzoziemca, czy
i w jakim dniu decyzja taka zosta∏a wydana.”;

14) w rozdziale 2 po art. 24 dodaje si´ art. 24a
i 24b w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Komendant placówki Stra˝y Granicz-
nej jest organem w∏aÊciwym do po-
dejmowania decyzji w sprawie od-
mowy wjazdu zgodnie z art. 13 ust. 2
rozporzàdzenia (WE) nr 562/2006 Par-
lamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. ustanawiajàcego
wspólnotowy kodeks zasad regulujà-
cych przep∏yw osób przez granice
(kodeks graniczny Schengen)
(Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006).

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1,
przys∏uguje odwo∏anie do Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

Art. 24b. W przypadkach i w zakresie uregulowa-
nym przepisami rozporzàdzenia (WE)
nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustana-
wiajàcego wspólnotowy kodeks zasad
regulujàcych przep∏yw osób przez gra-
nice (kodeks graniczny Schengen)
(Dz. Urz. UE L 105 z 13.04.2006) nie 
stosuje si´ art. 13, 14, art. 15 ust. 1—4
i 7—8 i art. 16—21 i 23—24.”;

15) w art. 25 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Poczàtek okresu wa˝noÊci wizy powinien przypa-
daç na okres 3 miesi´cy od dnia wydania wizy.”;

16) w art. 26:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wjazdowà w celu repatriacji;”,

b) w pkt 4:

— lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) naukowym, szkoleniowym, dydaktycz-
nym,”,

— lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) przesiedlenia si´ jako cz∏onek najbli˝szej
rodziny repatrianta,”,

— po lit. n dodaje si´ lit. o—s w brzmieniu:

„o) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
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si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE,

p) do∏àczenia do obywatela paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozu-
mienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stro-
ny umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcar-
skiej lub przebywania z nim,

r) udzia∏u w programie wymiany kulturalnej
lub edukacyjnej albo programie pomocy
humanitarnej lub programie wakacyjnej
pracy studentów,

s) innym ni˝ okreÊlone w lit. a—r;”;

17) art. 29 otrzymuje brzmienie:

„Art. 29. 1. Wiza wjazdowa w celu repatriacji
uprawnia do jednokrotnego wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Okres wa˝noÊci wizy wjazdowej w ce-
lu repatriacji, w którym powinien na-
stàpiç wjazd cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, wynosi
rok.”;

18) uchyla si´ art. 30;

19) w art. 31 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wiza pobytowa d∏ugoterminowa mo˝e byç
wydana w celu wjazdu i pobytu, o którym mo-
wa w art. 26 pkt 4 lit. b i d—j oraz r, je˝eli oko-
licznoÊci tego pobytu wymagajà, aby trwa∏ on
d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce.”;

20) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi mo˝e byç wydana wiza poby-
towa, choçby zachodzi∏y okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 42, je˝eli:

1) przepisy prawa polskiego wymagajà od cudzo-
ziemca osobistego stawiennictwa przed pol-
skim organem w∏adzy publicznej;

2) wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest niezb´dny ze wzgl´du na koniecz-
noÊç poddania si´ zabiegom lekarskim s∏u-
˝àcym bezpoÊrednio ratowaniu ˝ycia, któ-
rym cudzoziemiec nie mo˝e zostaç poddany
w innym paƒstwie;

3) wyjàtkowa sytuacja osobista wymaga obec-
noÊci cudzoziemca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

4) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Pol-
skiej;

5) istnieje uzasadnione przypuszczenie, ̋ e cudzo-
ziemiec jest ofiarà handlu ludêmi w rozu-
mieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca
2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludêmi
(Dz. Urz. WE L 203 z 01.08.2002), potwier-
dzone przez organ w∏aÊciwy do prowadze-
nia post´powania w sprawie zwalczania
handlu ludêmi.”;

21) w art. 42:

a) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego
w rozumieniu przepisów o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrod-
ków publicznych lub potwierdzenia pokry-
cia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
wa˝nego przez okres zamierzonego pobytu
cudzoziemca na tym terytorium;”,

b) uchyla si´ pkt 6;

22) w art. 44 po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w razie zawie-
szenia post´powania w sprawie przed∏u˝enia
wizy na wniosek strony.”;

23) w art. 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wiz´, o której mowa w art. 33, wydaje lub
odmawia jej wydania Szef Urz´du do Spraw
Cudzoziemców, przy czym cudzoziemiec
przebywajàcy za granicà sk∏ada wniosek
o wydanie wizy za poÊrednictwem konsula,
a cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej za poÊrednictwem
wojewody w∏aÊciwego ze wzgl´du na miej-
sce pobytu cudzoziemca.”,

b) ust. 7a i 7b otrzymujà brzmienie:

„7a. Przed wydaniem wizy organ w∏aÊciwy do
jej wydania mo˝e zwróciç si´ do Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej, a w ra-
zie potrzeby tak˝e do innych organów,
z wnioskiem o przekazanie informacji, czy
wobec cudzoziemca zachodzà okoliczno-
Êci, o których mowa w art. 42 pkt 1—4 i 7.

7b. Organy, o których mowa w ust. 7a, sà obo-
wiàzane, w terminie 10 dni od dnia otrzy-
mania wniosku, przekazaç informacje, czy
wobec cudzoziemca zachodzà okoliczno-
Êci, o których mowa w art. 42 pkt 1—4 i 7.”,

c) po ust. 8 dodaje si´ ust. 9 i 10 w brzmieniu:

„9. Odmow´ wydania wizy, o której mowa
w art. 26 pkt 4 lit. p, nale˝y uzasadniç ustnie.

10. Organ w∏aÊciwy do wydania wizy, o której
mowa w art. 26 pkt 4 lit. p, mo˝e odstàpiç od
uzasadnienia odmowy wydania wizy, w ca-
∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli wymagajà tego
wzgl´dy bezpieczeƒstwa paƒstwa.”;

24) w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cudzoziemcowi, który wyka˝e, ˝e ∏àczà go wi´-
zi o charakterze rodzinnym z zamieszkujàcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oby-
watelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
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komendant placówki Stra˝y Granicznej mo˝e
wydaç wiz´ pobytowà w celu, o którym mowa
w art. 26 pkt 4 lit. p.”;

25) w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wiz´ mo˝na uniewa˝niç, je˝eli cudzoziemiec
nie przedstawi∏ wystarczajàcych dokumentów
potwierdzajàcych zamierzony cel i okolicznoÊci
planowanego pobytu.”;

26) w art. 49 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ wydajàcy wiz´, a w przypadku, o któ-
rym mowa w art. 33, organ za poÊrednictwem
którego sk∏ada si´ wniosek o wydanie wizy, za-
mieszcza wiz´ w dokumencie podró˝y lub
w polskim dokumencie to˝samoÊci cudzoziem-
ca, a w przypadku szczególnym, uzasadnio-
nym interesem cudzoziemca, na osobnym
blankiecie wizowym.”;

27) w art. 52 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy
lub jej przed∏u˝enie, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci dane, o których mowa w art. 12 i art. 45
ust. 1, oraz liczb´ fotografii i wymogi dotyczà-
ce fotografii do∏àczanych do wniosków;”;

28) art. 53 otrzymuje brzmienie:

„Art. 53. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udziela si´ cudzoziemcowi,
który:
1) posiada przyrzeczenie lub przed∏u-

˝enie przyrzeczenia wydania zezwo-
lenia na prac´ albo pisemne
oÊwiadczenie pracodawcy o zamia-
rze powierzenia cudzoziemcowi wy-
konywania pracy, je˝eli zezwolenie
na prac´ nie jest wymagane,

2) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
na podstawie przepisów obowiàzu-
jàcych w tym zakresie w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, korzystnà dla go-
spodarki narodowej, a w szczegól-
noÊci przyczyniajàcà si´ do wzrostu
inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowa-
cji lub tworzenia nowych miejsc
pracy,

3) zamierza jako osoba o uznanym do-
robku artystycznym kontynuowaç
twórczoÊç na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

4) bierze udzia∏ w szkoleniach i sta˝ach
zawodowych realizowanych w ra-
mach programów Unii Europejskiej,

5) zamierza jako cz∏onek rodziny za-
mieszkiwaç wspólnie z pracowni-
kiem migrujàcym, o którym mowa
w Europejskiej Karcie Spo∏ecznej,
sporzàdzonej w Turynie dnia 18 paê-
dziernika 1961 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 8, poz. 67),

6) jest ma∏˝onkiem obywatela polskie-
go,

7) jako cz∏onek rodziny cudzoziemca,
o którym mowa w art. 54, przybywa
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej lub przebywa na tym teryto-
rium w celu po∏àczenia z rodzinà,

8) jest ma∏oletnim dzieckiem cudzo-
ziemca urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przeby-
wajàcym na tym terytorium bez
opieki,

9) jest ma∏˝onkiem lub pe∏noletnim
dzieckiem cudzoziemca, o którym
mowa w art. 54, i przebywa∏ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej przez okres 5 lat na pod-
stawie zezwoleƒ na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonych
w zwiàzku z okolicznoÊciami, o któ-
rych mowa w pkt 7,

10) przebywa na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w zwiàzku
z okolicznoÊciami, o których mowa
w pkt 7, w przypadku owdowienia,
rozwodu, separacji lub Êmierci
wst´pnego lub zst´pnego pierwsze-
go stopnia, gdy przemawia za tym
szczególnie wa˝ny interes cudzo-
ziemca,

11) przebywa na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w zwiàzku
z okolicznoÊciami, o których mowa
w pkt 6, w przypadku owdowienia
lub rozwodu, gdy przemawia za tym
szczególnie wa˝ny interes cudzo-
ziemca,

12) jest ma∏oletnim dzieckiem cudzo-
ziemca, posiadajàcego zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony,
urodzonym na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

13) posiada zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE,
udzielone przez inne paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej, oraz za-
mierza wykonywaç prac´ lub pro-
wadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà na
podstawie przepisów obowiàzujà-
cych w tym zakresie w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, podjàç lub konty-
nuowaç studia lub szkolenie zawo-
dowe lub wyka˝e, ˝e zachodzà inne
okolicznoÊci uzasadniajàce jego za-
mieszkiwanie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

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

15) jest ofiarà handlu ludêmi w rozu-
mieniu decyzji ramowej Rady z dnia
19 lipca 2002 r. w sprawie zwalcza-
nia handlu ludêmi i spe∏nia ∏àcznie
nast´pujàce warunki:

a) przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

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

c) zerwa∏ kontakty z osobami podej-
rzanymi o pope∏nienie czynów
zabronionych zwiàzanych z han-
dlem ludêmi,

16) przybywa lub przebywa na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w ce-
lu podj´cia lub kontynuacji stacjo-
narnych studiów wy˝szych lub sta-
cjonarnych studiów doktoranckich
na tym terytorium, zwanych dalej
„studiami”, tak˝e w przypadku gdy
podjà∏ studia na terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, które zamierza kontynu-
owaç lub uzupe∏niç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

17) jest naukowcem, który przybywa
lub przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w celu prowadze-
nia badaƒ naukowych na podstawie
umowy o przyj´ciu w celu realizacji
projektu badawczego, zawartej
z placówkà naukowà zatwierdzonà
przez ministra w∏aÊciwego do spraw
nauki,

18) posiada dokument pobytowy, o któ-
rym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozpo-
rzàdzenia Rady (WE) nr 1030/2002
z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawia-
jàcego jednolity wzór dokumentów
pobytowych dla obywateli paƒstw
trzecich (Dz. Urz. UE L 157
z 15.06.2002, str. 1—7) z adnotacjà
„naukowiec”, wydany przez inne
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej, je˝eli umowa o przyj´ciu w ce-
lu realizacji projektu badawczego, za-
warta z w∏aÊciwà placówkà naukowà
tego paƒstwa, przewiduje przepro-
wadzenie badaƒ naukowych tak˝e na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

— je˝eli okolicznoÊç, która jest podsta-
wà ubiegania si´ o to zezwolenie, uza-
sadnia jego zamieszkiwanie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przez
okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

2. Za cz∏onka rodziny cudzoziemca, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 13 i art. 54,
uwa˝a si´:
1) osob´ pozostajàcà z nim w zwiàzku

ma∏˝eƒskim uznawanym przez pra-
wo Rzeczypospolitej Polskiej;

2) ma∏oletnie dziecko tego cudzoziem-
ca i osoby pozostajàcej z nim
w zwiàzku ma∏˝eƒskim uznawanym
przez prawo Rzeczypospolitej Pol-
skiej, w tym tak˝e dziecko przyspo-
sobione;

3) ma∏oletnie dziecko tego cudzoziem-
ca, w tym tak˝e przysposobione, po-
zostajàce na jego utrzymaniu, nad
którym cudzoziemiec sprawuje fak-
tycznie w∏adz´ rodzicielskà;

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

3. Za cz∏onka rodziny ma∏oletniego 
cudzoziemca posiadajàcego status
uchodêcy, przebywajàcego na teryto-
rium 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 ogra-
niczonà odpowiedzialnoÊcià lub spó∏ce
akcyjnej albo w takiej spó∏ce, do której
przystàpi∏ lub objà∏ bàdê naby∏ jej
udzia∏y lub akcje, jest obowiàzany wy-
kazaç, ˝e dzia∏alnoÊç tej spó∏ki spe∏nia
warunki okreÊlone w ust. 1 pkt 2.

5. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1
pkt 16, jest obowiàzany potwierdziç za-
miar podj´cia lub kontynuowania stu-
diów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedk∏adajàc zaÊwiadczenie
jednostki prowadzàcej studia o przyj´-
ciu na studia oraz przedstawiç dowód
uiszczenia op∏at, je˝eli sà one wymaga-
ne przez t´ jednostk´ w celu podj´cia
lub kontynuowania studiów.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do cudzo-
ziemca:
1) przebywajàcego na terytorium Rze-

czypospolitej Polskiej na podstawie
wizy, o której mowa w art. 33, chyba
˝e cudzoziemiec ubiega si´ o udzie-
lenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony na podstawie
ust. 1 pkt 15;

2) o którym mowa w art. 110;
3) posiadajàcego zgod´ na pobyt tole-

rowany.
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7. Przepisu ust. 1 pkt 16—18 nie stosuje
si´ do cudzoziemca:

1) korzystajàcego z ochrony uzupe∏-
niajàcej lub z ochrony czasowej;

2) ubiegajàcego si´ o nadanie statusu
uchodêcy lub udzielenie azylu.

8. Przepisu ust. 1 pkt 16 nie stosuje si´
do cudzoziemca:

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

2) wykonujàcego prac´ lub dzia∏alnoÊç
gospodarczà we w∏asnym imieniu
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

9. Przepisu ust. 1 pkt 17 i 18 nie stosuje
si´ do cudzoziemca:

1) zamierzajàcego prowadziç badania
naukowe w ramach studiów dokto-
ranckich;

2) oddelegowanego przez placówk´
naukowà z siedzibà na terytorium
innego ni˝ Rzeczpospolita Polska
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej do placówki naukowej z sie-
dzibà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

29) po art. 53 dodaje si´ art. 53a i 53b w brzmieniu:

„Art. 53a. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony mo˝na udzieliç cudzoziem-
cowi, który:

1) zamierza na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej podjàç lub kontynuowaç:

a) nauk´ lub

b) szkolenie zawodowe,

2) ze wzgl´du na wi´zi o charakterze ro-
dzinnym zamierza do∏àczyç do obywa-
tela polskiego lub obywatela paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europej-
skim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej, zamiesz-
kujàcego na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej lub z nim przebywaç,

3) jest duchownym, cz∏onkiem zakonu
lub osobà pe∏niàcà funkcj´ religijnà
w koÊcio∏ach i zwiàzkach wyznanio-
wych, których status jest uregulowa-
ny umowà mi´dzynarodowà, przepi-
sami ustaw o stosunku paƒstwa do
koÊcio∏a lub innego zwiàzku wyzna-
niowego lub które dzia∏ajà na podsta-
wie wpisu do rejestru koÊcio∏ów i in-
nych zwiàzków wyznaniowych i jego
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest zwiàzany z pe∏nionà
funkcjà lub przygotowaniem do jej
pe∏nienia,

4) wyka˝e, ̋ e zachodzà okolicznoÊci inne
ni˝ okreÊlone w pkt 1—3 lub w art. 53
ust. 1

— je˝eli okolicznoÊç, która jest podsta-
wà ubiegania si´ o zezwolenie, uzasad-
nia jego zamieszkiwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

Art. 53b. 1. Cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14,
16—18 oraz w art. 53a, jest obowiàza-
ny posiadaç:
1) ubezpieczenie zdrowotne w rozu-

mieniu przepisów o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze Êrodków publicznych lub po-
twierdzenie pokrycia przez ubez-
pieczyciela kosztów leczenia na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
oraz

2) stabilne i regularne êród∏o docho-
du wystarczajàcego na pokrycie
kosztów utrzymania siebie i cz∏on-
ków rodziny pozostajàcych na jego
utrzymaniu w przypadkach, o któ-
rych mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2,
7, 9, 13 i 14 oraz w art. 53a pkt 1
lit. b oraz pkt 2 i 4;

3) wystarczajàce Êrodki finansowe na
pokrycie kosztów utrzymania i po-
wrotu w przypadkach, o których
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16—18
oraz w art. 53a pkt 1 lit. a.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, jest spe∏niony tak˝e wtedy, gdy
koszty utrzymania cudzoziemca po-
krywa cz∏onek rodziny obowiàzany do
jego utrzymania, który zamieszkuje na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemiec, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 16, jest obowiàza-
ny ponadto wykazaç, ˝e ma zapew-
nione wystarczajàce Êrodki finanso-
we na pokrycie kosztów studiów.

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje si´
do cudzoziemca ubiegajàcego si´
o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony na podstawie
art. 53 ust. 1 pkt 7, b´dàcego cz∏on-
kiem rodziny cudzoziemca posiadajà-
cego status uchodêcy, gdy wniosek
o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony zosta∏ z∏o˝ony
przed up∏ywem 3 miesi´cy od dnia
uzyskania statusu uchodêcy.

5. Dochód, o którym mowa w ust. 1
pkt 2, po odliczeniu kosztów zamiesz-
kania, przypadajàcy na ka˝dego
cz∏onka rodziny pozostajàcego na
utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzo-
ziemca, gdy jest osobà samotnà, musi
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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 (Dz. U.
Nr 64, poz. 593, z póên. zm.4)).

6. Minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
wewn´trznych, ministrem w∏aÊci-
wym do spraw szkolnictwa wy˝szego
oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
nauki okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, minimalne kwoty, jakie powinni
posiadaç cudzoziemcy, o których mo-
wa w art. 53 ust. 1 pkt 16—18, na po-
krycie kosztów utrzymania na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i po-
wrotu. WysokoÊci kwot okreÊlone
w rozporzàdzeniu powinny umo˝li-
wiaç pokrycie kosztów utrzymania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
cudzoziemca i cz∏onków rodziny po-
zostajàcych na jego utrzymaniu, bez
koniecznoÊci korzystania z pomocy
spo∏ecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej.”;

30) w art. 54 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na

czas oznaczony, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 17 i 18.”;

31) w art. 56:

a) w ust. 2:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53
ust. 1 pkt 16—18, na okres roku;”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53a
pkt 1, na okres trwania nauki lub szkolenia
zawodowego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ na
okres roku.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Je˝eli okolicznoÊç, która jest podstawà ubie-
gania si´ o zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1
pkt 16—18, uzasadnia zamieszkiwanie cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez okres krótszy ni˝ rok, zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony udziela

si´ w przypadku, o którym mowa w art. 53
ust. 1:

1) w pkt 16, na okres trwania studiów;

2) w pkt 17, na okres realizacji projektu ba-
dawczego;

3) w pkt 18, na okres prowadzenia badaƒ
naukowych na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

32) w art. 57:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemcowi odmawia si´ udzielenia
kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1
pkt 16 tak˝e w przypadku, gdy nie zaliczy∏
roku studiów i nie uzyska∏ warunkowego
wpisu na nast´pny rok lub semestr stu-
diów.”;

33) w art. 60 ust. 5a otrzymuje brzmienie:

„5a. Do wniosku nale˝y do∏àczyç tak˝e:

1) tytu∏ prawny do zajmowania lokalu miesz-
kalnego, w którym cudzoziemiec przebywa
lub zamierza przebywaç, oraz dokumenty
potwierdzajàce wysokoÊç kosztów za-
mieszkania w przypadku cudzoziemca,
o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7,
9, 13 i 14 oraz w art. 53a pkt 1, 2 i 4;

2) umow´ o przyj´ciu w celu realizacji projek-
tu badawczego zawartà z placówkà nauko-
wà majàcà siedzib´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej oraz pisemne zobowià-
zanie si´ tej placówki naukowej do ponie-
sienia kosztów pobytu i wydalenia cudzo-
ziemca, pokrytych ze Êrodków publicznych
przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia wygaÊ-
ni´cia umowy, je˝eli podstawà jego wyda-
lenia sà okolicznoÊci okreÊlone w art. 88
ust. 1 pkt 1, w przypadku cudzoziemca,
o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17;

3) umow´ o przyj´ciu w celu realizacji projek-
tu badawczego zawartà z placówkà nauko-
wà majàcà siedzib´ na terytorium innego
ni˝ Rzeczpospolita Polska paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej oraz pisemne
zobowiàzanie si´ tej placówki naukowej do
poniesienia kosztów pobytu i wydalenia
cudzoziemca, pokrytych ze Êrodków publicz-
nych przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia wy-
gaÊni´cia umowy, je˝eli podstawà jego wy-
dalenia sà okolicznoÊci okreÊlone w art. 88
ust. 1 pkt 1, w przypadku cudzoziemca,
o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 18.”;

34) po art. 60 dodaje si´ art. 60a—60d w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Placówka naukowa majàca siedzib´
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
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skiej mo˝e zawrzeç z naukowcem
umow´ o przyj´ciu w celu realizacji
projektu badawczego, je˝eli placówka
naukowa zosta∏a zatwierdzona w tym
celu przez ministra w∏aÊciwego do
spraw nauki na podstawie decyzji wy-
danej na okres 5 lat. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach decyzja
o zatwierdzeniu placówki naukowej
mo˝e byç wydana na okres krótszy
ni˝ 5 lat.

2. Decyzj´ w sprawie zatwierdzenia wy-
daje si´ na wniosek placówki nauko-
wej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, za-
wiera:

1) nazw´ placówki naukowej oraz jej
adres;

2) pisemne zobowiàzanie si´ placów-
ki naukowej do poniesienia kosz-
tów pobytu i wydalenia naukowca,
pokrytych ze Êrodków publicznych
przed up∏ywem 6 miesi´cy od dnia
wygaÊni´cia umowy, je˝eli podsta-
wà wydalenia naukowca sà oko-
licznoÊci okreÊlone w art. 88 ust. 1
pkt 1.

4. Placówka naukowa do∏àcza do wnio-
sku dowód prowadzenia badaƒ nauko-
wych, którym w szczególnoÊci mo˝e
byç sprawozdanie z dzia∏alnoÊci za po-
przedni rok obrotowy, zawierajàce in-
formacje o prowadzeniu badaƒ nauko-
wych przez t´ placówk´.

5. Uczelnie, jednostki naukowe wymie-
nione w art. 2 pkt 9 lit. b—f ustawy
z dnia 8 paêdziernika 2004 r. o zasa-
dach finansowania nauki oraz centra
badawczo-rozwojowe, o których mo-
wa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r.
o niektórych formach wspierania
dzia∏alnoÊci innowacyjnej, sà zwol-
nione z obowiàzku, o którym mowa
w ust. 4.

6. Do przed∏u˝enia zatwierdzenia pla-
cówki naukowej stosuje si´ przepisy
ust. 1—5.

7. Aktualna lista zatwierdzonych placó-
wek naukowych publikowana jest
w dzienniku urz´dowym ministra
w∏aÊciwego do spraw nauki.

Art. 60b. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw nauki mo-
˝e wydaç decyzj´ o odmowie przed∏u-
˝enia albo o cofni´ciu zatwierdzenia
placówki naukowej, w przypadku gdy:
1) zaprzesta∏a dzia∏alnoÊci polegajàcej

na prowadzeniu badaƒ naukowych;
2) nie wykonuje obowiàzków, o któ-

rych mowa w art. 60d;

3) zatwierdzenie uzyskano wskutek
poÊwiadczenia nieprawdy;

4) umowa o przyj´ciu w celu realiza-
cji projektu badawczego zosta∏a za-
warta wskutek poÊwiadczenia nie-
prawdy.

2. Prawomocne decyzje o odmowie
przed∏u˝enia lub o cofni´ciu zatwier-
dzenia placówki naukowej sà publiko-
wane w dzienniku urz´dowym mini-
stra w∏aÊciwego do spraw nauki.

3. Placówka naukowa, której odmówio-
no przed∏u˝enia zatwierdzenia lub je
cofni´to ze wzgl´du na okolicznoÊci,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie
mo˝e ponownie ubiegaç si´ o za-
twierdzenie przed up∏ywem 5 lat od
dnia uprawomocnienia si´ decyzji
o cofni´ciu zatwierdzenia lub odmo-
wie jego przed∏u˝enia.

Art. 60c. 1. Umowa o przyj´ciu w celu realizacji
projektu badawczego zawarta mi´dzy
placówkà naukowà a naukowcem, ja-
ko umowa o prac´, umowa o dzie∏o
lub umowa zlecenia, w której nauko-
wiec zobowiàzuje si´ do uczestnicze-
nia w realizacji projektu badawczego,
a placówka naukowa do stworzenia
mu warunków do realizacji jego zobo-
wiàzania, okreÊla w szczególnoÊci
wynagrodzenie naukowca oraz wa-
runki jego pracy.

2. Placówka naukowa mo˝e zawrzeç
umow´ o przyj´ciu w celu realizacji
projektu badawczego, gdy spe∏nione
sà ∏àcznie nast´pujàce warunki:
1) projekt badawczy zosta∏ zaakcepto-

wany przez w∏aÊciwe organy pla-
cówki naukowej po sprawdzeniu:
a) celu i czasu trwania badaƒ 

naukowych oraz dysponowania
odpowiednimi Êrodkami finan-
sowymi na ich przeprowadze-
nie,

b) dokumentów potwierdzajàcych
kwalifikacje naukowca istotne
dla celów badaƒ naukowych;

2) naukowiec b´dzie posiada∏ pod-
czas pobytu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej:
a) wystarczajàce Êrodki finansowe

na pokrycie kosztów pobytu
i powrotu,

b) ubezpieczenie zdrowotne w ro-
zumieniu przepisów o Êwiadcze-
niach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze Êrodków publicz-
nych lub potwierdzenie pokrycia
przez ubezpieczyciela kosztów
leczenia na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.
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3. Umowa o przyj´ciu w celu realizacji
projektu badawczego wygasa z dniem,
w którym decyzja, o której mowa
w art. 60b ust. 1, sta∏a si´ ostateczna
oraz w przypadku odmowy wjazdu lub
odmowy udzielenia zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony.

Art. 60d. Placówka naukowa jest obowiàzana:
1) wydaç naukowcowi pisemne zobo-

wiàzanie si´ do poniesienia kosztów
pobytu i wydalenia naukowca, pokry-
tych przed up∏ywem 6 miesi´cy od
dnia wygaÊni´cia umowy o przyj´ciu
w celu realizacji projektu badawczego
ze Êrodków publicznych, je˝eli pod-
stawà jego wydalenia sà okolicznoÊci
okreÊlone w art. 88 ust. 1 pkt 1;

2) poinformowaç niezw∏ocznie wojewo-
d´, który udzieli∏ cudzoziemcowi ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub przed którym toczy si´
post´powanie o udzielenie takiego ze-
zwolenia, o wszystkich zdarzeniach,
mogàcych stanowiç przeszkod´ w wy-
konaniu umowy o przyj´ciu w celu re-
alizacji projektu badawczego;

3) przekazaç ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw nauki pisemne potwierdzenie
wykonania wszystkich badaƒ nauko-
wych w ramach projektu badawcze-
go, którego dotyczy∏a umowa o przy-
j´ciu w celu realizacji projektu ba-
dawczego, w terminie 2 miesi´cy od
dnia wygaÊni´cia umowy.”;

35) w art. 61:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Wniosek z∏o˝ony przez cudzoziemca:

1) przebywajàcego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie wizy, o któ-
rej mowa w art. 33, z wy∏àczeniem przy-
padku, gdy ubiega si´ o udzielenie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 15,

2) o którym mowa w art. 110,

3) posiadajàcego zgod´ na pobyt tolero-
wany

— pozostawia si´ bez rozpoznania.”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Je˝eli wniosek zosta∏ z∏o˝ony w terminie,
o którym mowa w ust. 1, wojewoda wydaje
cudzoziemcowi wizy na okres pobytu do
czasu wydania decyzji ostatecznej.”,

d) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w razie za-
wieszenia post´powania w sprawie udzie-
lenia zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na wniosek strony.”;

36) w art. 62 po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W sprawie dotyczàcej cudzoziemca, który na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamierza
kontynuowaç lub uzupe∏niç studia podj´te na
terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, wojewoda mo˝e zwróciç
si´ do w∏aÊciwego organu tego paƒstwa
o udzielenie informacji o pobycie cudzoziem-
ca na tym terytorium.”;

37) po art. 62 dodaje si´ art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. Przy za∏atwianiu sprawy udzielenia ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 16,
nale˝y uwzgl´dniç termin rozpocz´cia
nauki, przewidziany programem stu-
diów.”;

38) w art. 64 w ust. 4 uchyla si´ pkt 3;

39) w art. 65:

a) w ust. 2:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przebywajàcego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w celu odbywania stu-
diów lub szkolenia zawodowego;”,

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przebywajàcego na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie wizy, o któ-
rej mowa w art. 33, lub zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony udzielone-
go na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7;”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) na podstawie wizy, o której mowa w art. 33,

lub zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego na podstawie art. 53
ust. 1 pkt 5 lub 7;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1,

zalicza si´ po∏ow´ okresu pobytu cudzo-
ziemca na podstawie wizy udzielonej
w zwiàzku z odbywaniem studiów lub szko-
lenia zawodowego lub na podstawie zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego w zwiàzku z okolicznoÊciami,
o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16 oraz
w art. 53a pkt 1 lit. b.”;

40) w art. 71a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedle-

nie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE z∏o˝ony przez cudzo-
ziemca przebywajàcego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
o której mowa w art. 33, lub przez cudzo-
ziemca, 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
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ust. 2 pkt 1—4, lub cudzoziemca przebywa-
jàcego na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony udzielonego na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7, pozosta-
wia si´ bez rozpoznania.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje si´ w razie zawie-
szenia post´powania w sprawie udzielenia
zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE
na wniosek strony.”;

41) w art. 71c dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W razie nieza∏atwienia sprawy w terminach,
o których mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy
art. 36—38 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego.”;

42) w art. 76 w ust. 1 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:

„8) adnotacj´ „naukowiec” w przypadku zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielo-
nego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18.”;

43) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. 1. Koszty wydalenia cudzoziemca z wy∏à-
czeniem przypadków, o których mowa
w ust. 2—3, ponosi cudzoziemiec.

2. Zapraszajàcy ponosi koszty wydalenia,
w przypadku gdy cudzoziemiec, które-
go zaprosi∏, wjecha∏ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w okresie, na któ-
ry zosta∏ zaproszony, i okolicznoÊci uza-
sadniajàce jego wydalenie wystàpi∏y:
1) podczas pobytu na tym terytorium

w okresie obj´tym zaproszeniem
lub

2) po up∏ywie okresu obj´tego zapro-
szeniem, gdy cudzoziemiec nie uzy-
ska∏ przed∏u˝enia wizy, zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie si´, ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego WE lub nie korzysta
z ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, o której mowa
w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, i pozosta∏ na tym
terytorium.

3. Pracodawca lub osoba, która powie-
rzy∏a cudzoziemcowi wykonywanie in-
nej pracy zarobkowej lub pe∏nienie
funkcji, ponosi koszty wydalenia cudzo-
ziemca, w przypadku gdy wydalenie
nast´puje w zwiàzku z wykonywaniem
przez cudzoziemca pracy niezgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia

2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy.

4. Je˝eli cudzoziemiec, który zosta∏ za-
proszony, podlega wydaleniu w zwiàz-
ku z wykonywaniem pracy niezgodnie
z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy, koszty wydalenia
ponosi pracodawca lub osoba, która
powierzy∏a cudzoziemcowi wykony-
wanie innej pracy zarobkowej lub pe∏-
nienie funkcji.

5. W przypadku gdy cudzoziemiec prze-
bywajàcy na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej w celu prowadzenia ba-
daƒ naukowych nie uiÊci nale˝noÊci
z tytu∏u kosztów wydalenia, koszty te
ponosi placówka naukowa, która przy-
j´∏a cudzoziemca w celu realizacji pro-
jektu badawczego, je˝eli koszty wy-
dalenia zosta∏y pokryte ze Êrodków 
publicznych przed up∏ywem 6 miesi´-
cy od dnia wygaÊni´cia umowy o przy-
j´ciu w celu realizacji projektu badaw-
czego, a podstawà wydalenia cudzo-
ziemca sà okolicznoÊci okreÊlone
w art. 88 ust. 1 pkt 1 i decyzja o wyda-
leniu zosta∏a wydana przed up∏ywem
6 miesi´cy od dnia wygaÊni´cia umo-
wy o przyj´ciu, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 17 lub 18.

6. Do kosztów wydalenia cudzoziemca
zalicza si´ w szczególnoÊci koszty:

1) post´powania;

2) pobrania odcisków linii papilarnych
oraz koszty wykonania fotografii;

3) pobytu w strze˝onym oÊrodku lub
areszcie w celu wydalenia;

4) badaƒ lekarskich;

5) pomocy udzielonej przez paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej
w zwiàzku z zastosowaniem tranzy-
tu drogà powietrznà przez jego tery-
torium;

6) jego przejazdu do granicy albo do
granicy paƒstwa, do którego si´
udaje lub zostaje doprowadzony,
lub do portu lotniczego albo mor-
skiego tego paƒstwa;

7) doprowadzenia do granicy.”;

44) po art. 96 dodaje si´ art. 96a—96c w brzmieniu:

„Art. 96a. 1. WysokoÊç kosztów wydalenia cudzo-
ziemca, podmioty zobowiàzane do
uiszczenia nale˝noÊci z tytu∏u ich po-
niesienia oraz termin i sposób ich
uiszczenia ustala, w drodze decyzji,
wojewoda w∏aÊciwy do wydania de-
cyzji o wydaleniu.
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2. Wojewoda, który wyda∏ decyzj´ doty-
czàcà kosztów wydalenia, mo˝e jà
zmieniç, w przypadku gdy po jej wy-
daniu, koszty wydalenia uleg∏y zmia-
nie.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2,
nadaje si´ rygor natychmiastowej
wykonalnoÊci.

Art. 96b. 1. Nale˝noÊci z tytu∏u kosztów wydale-
nia cudzoziemca nieuiszczone w ter-
minie podlegajà egzekucji w trybie
przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 r. o post´powaniu egzekucyj-
nym w administracji (Dz. U. z 2005 r.
Nr 229, poz. 1954, z póên. zm.5)),
z tym ˝e w stosunku do Êrodków pie-
ni´˝nych cudzoziemca znajdujàcych
si´ w depozycie jednostki organiza-
cyjnej Stra˝y Granicznej lub Policji or-
ganem egzekucyjnym jest ta jednost-
ka organizacyjna Stra˝y Granicznej
lub Policji.

2. Post´powanie egzekucyjne mo˝e byç
wszcz´te bez uprzedniego dor´czenia
upomnienia.

Art. 96c. 1. Do czasu uiszczenia nale˝noÊci z tytu-
∏u kosztów wydalenia cudzoziemca
przez podmiot do tego obowiàzany,
koszty te pokrywa Skarb Paƒstwa.

2. Je˝eli nale˝noÊci z tytu∏u kosztów wy-
dalenia nie mogà byç wyegzekwowa-
ne, pokrywa je Skarb Paƒstwa.

3. Wp∏ywy z uiszczonych nale˝noÊci
z tytu∏u kosztów wydalenia cudzo-
ziemca stanowià dochód bud˝etu
paƒstwa.”;

45) w art. 100 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób oblicza-
nia kosztów:
1) przejazdu cudzoziemca do granicy albo do

granicy paƒstwa, do którego cudzoziemiec
si´ udaje lub zostaje doprowadzony, lub do
portu lotniczego albo morskiego tego paƒ-
stwa;

2) zwiàzanych z doprowadzeniem cudzoziemca;

3) pobytu w strze˝onym oÊrodku lub areszcie
w celu wydalenia;

4) pobrania odcisków linii papilarnych oraz
wykonania fotografii zaliczanych do kosz-
tów wydalenia.

3. OkreÊlajàc szczegó∏owy sposób obliczania kosz-
tów, o którym mowa w ust. 2, nale˝y uwzgl´d-
niç rodzaj u˝ytego do wydalenia cudzoziemca
Êrodka transportu, liczb´ doprowadzajàcych do
granicy, d∏ugoÊç trasy przejazdu, koszty wy˝y-
wienia i zakwaterowania, wartoÊç u˝ytych ma-
teria∏ów do pobrania odcisków linii papilarnych
oraz koszty wykonania fotografii.”;

46) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. 1. Cudzoziemiec umieszczony w strze-
˝onym oÊrodku lub przebywajàcy
w areszcie w celu wydalenia otrzymu-
je Êwiadczenia zdrowotne, leki, arty-
ku∏y sanitarne oraz posi∏ki i napoje.
Âwiadczenia zdrowotne, leki i artyku-
∏y sanitarne cudzoziemiec otrzymuje
na zasadach okreÊlonych w ustawie
z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z póên. zm.6)), stosowanych
wobec osób osadzonych w zak∏adach
karnych i aresztach Êledczych.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki otrzymywania po-
si∏ków i napojów przez cudzoziemców
umieszczonych w strze˝onym oÊrod-
ku lub przebywajàcych w areszcie
w celu wydalenia oraz wartoÊç dzien-
nej normy wy˝ywienia, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wiek, stan zdrowia
oraz wymogi religijne i kulturowe ˝y-
wienia cudzoziemców.”;

47) w art. 124 w pkt 1 w lit. l Êrednik zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ lit. m w brzmieniu:

„m) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej;”;

48) w art. 125 w ust. 1 po pkt 6 dodaje si´ pkt 6a
w brzmieniu:

„6a) w pkt 1 lit. m, prowadzi komendant placówki
Stra˝y Granicznej;”;

49) w art. 126 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w lit. a—c, j, m, przechowuje si´ informacje
o wnioskach, wydanych postanowieniach, de-
cyzjach administracyjnych i wyrokach sàdu,
a ponadto dane, o których mowa w art. 12:

a) w lit. a, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami w sprawie wydania i prze-
d∏u˝enia wizy oraz uniewa˝nienia wizy,
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———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381 oraz
z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 794.

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

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142,
poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889,
Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178,
poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226,
poz. 1648.



b) w lit. b, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami o wydanie i cofni´cie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny oraz dat´ wydania, numer, seri´ oraz ter-
min up∏ywu wa˝noÊci karty pobytu,

c) w lit. c, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami o wydanie i cofni´cie ze-
zwolenia na osiedlenie si´ oraz dat´ wyda-
nia, numer, seri´ oraz termin up∏ywu wa˝no-
Êci karty pobytu,

d) w lit. j, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami o wydanie i cofni´cie ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE oraz dat´ wydania, numer, seri´
oraz termin up∏ywu wa˝noÊci karty pobytu,

e) w lit. m, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami w sprawie wydania decyzji
o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;”;

50) w art. 128:

a) po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Je˝eli decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1
i 2, nadano rygor natychmiastowej wyko-
nalnoÊci, dane cudzoziemca mo˝na umie-
Êciç w wykazie na jej podstawie, nawet je-
Êli decyzja nie jest ostateczna.”,

b) w ust. 3:

— pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 5 lat od dnia zakoƒczenia wykonania kary
pozbawienia wolnoÊci odbywanej na
podstawie wyroków, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, je˝eli cudzoziemiec zosta∏
skazany na kar´ co najmniej 3 lat pozba-
wienia wolnoÊci;”,

— po pkt 5 dodaje si´ pkt 5a—5c w brzmieniu:

„5a) 3 lat od dnia zakoƒczenia wykonania ka-
ry pozbawienia wolnoÊci odbywanej na
podstawie wyroków, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, je˝eli cudzoziemiec zosta∏
skazany na kar´ pozbawienia wolnoÊci
poni˝ej 3 lat;

5b) 3 lat od dnia uprawomocnienia si´ wy-
roku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, je-
˝eli orzeczono wobec cudzoziemca kar´
grzywny; je˝eli kara grzywny jest jedynà
karà, jakà orzeczono wobec cudzoziem-
ca i zostanie zap∏acona, dane cudzo-
ziemca wykreÊla si´ z wykazu;

5c) warunkowego zawieszenia kary pozba-
wienia wolnoÊci od dnia uprawomoc-
nienia si´ wyroku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, je˝eli wobec cudzoziemca
orzeczono kar´ pozbawienia wolnoÊci
wraz z warunkowym zawieszeniem jej
wykonania;”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku braku informacji o wykonaniu
decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt 1—4, po-

czàtkiem okresu, na który zamieszcza si´
w wykazie dane cudzoziemca, jest ostatni
dzieƒ terminu opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a je˝eli w decyzji nie
okreÊlono tego terminu — data wydania
decyzji.”;

51) w art. 130 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Sàd, który skaza∏ cudzoziemca za przest´p-
stwo, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3
lit. a, z zastosowaniem warunkowego zawie-
szenia wykonania kary jest obowiàzany do
przekazania Szefowi Urz´du do Spraw Cudzo-
ziemców odpisu orzeczenia, na mocy którego
zarzàdzono wykonanie kary, której wykonanie
zosta∏o warunkowo zawieszone.”;

52) art. 131 otrzymuje brzmienie:

„Art. 131. 1. Cudzoziemiec mo˝e z∏o˝yç wniosek o:
1) udzielenie informacji o wpisaniu je-

go danych osobowych do wykazu;
2) sprostowanie jego danych osobo-

wych zawartych w wykazie, je˝eli
stwierdzi, ˝e sà nieprawdziwe;

3) wykreÊlenie jego danych osobo-
wych z wykazu, je˝eli zosta∏y umiesz-
czone w wykazie w wyniku b∏´du.

2. Szef Urz´du do Spraw Cudzoziem-
ców jest obowiàzany do rozpatrzenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1,
i udzielenia odpowiedzi w terminie
30 dni od dnia jego otrzymania.

3. W post´powaniu wszcz´tym wskutek
z∏o˝enia wniosku, o którym mowa
w ust. 1, Szef Urz´du do Spraw Cudzo-
ziemców udziela cudzoziemcowi tylko
informacji o wpisaniu jego danych
osobowych do wykazu, terminie obo-
wiàzywania wpisu, podstawie praw-
nej wpisu, a w przypadkach, o których
mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, tak˝e
o podstawie faktycznej wpisu.

4. Do post´powania w sprawach, o któ-
rych mowa w ust. 1—3, stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania ad-
ministracyjnego o zaÊwiadczeniach.”;

53) po art. 131 dodaje si´ art. 131a w brzmieniu:

„Art. 131a. Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców
umo˝liwia cudzoziemcowi, którego da-
ne zosta∏y umieszczone w wykazie, na
jego wniosek, przeglàdanie dokumen-
tów dotyczàcych wpisu do wykazu
w zakresie: jego danych osobowych,
terminu obowiàzywania wpisu, pod-
stawy prawnej wpisu, a w przypad-
kach, o których mowa w art. 128 ust. 1
pkt 1 i 2, dotyczàcych tak˝e podstawy
faktycznej wpisu. Przepisu art. 73 Ko-
deksu post´powania administracyjne-
go nie stosuje si´.”;
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54) w art. 132 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1
lit. a—h, j, l, m, z wyjàtkiem rejestrów prowa-
dzonych przez konsula;”;

55) w art. 133 w ust. 1 po pkt 7 dodaje si´ pkt 7a
w brzmieniu:

„7a) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagranicz-
nych;”;

56) rozdzia∏ 13 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 13

Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców

Art. 141. 1. Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców,
zwany dalej „Szefem Urz´du”, jest
centralnym organem administracji rzà-
dowej w∏aÊciwym w sprawach wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, przejazdu przez to
terytorium, pobytu na nim i wyjazdu
z niego, nadawania statusu uchodêcy,
udzielania cudzoziemcom azylu, wyra-
˝ania zgody na pobyt tolerowany oraz
udzielania ochrony czasowej, z wyjàt-
kiem spraw zastrze˝onych dla innych
organów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych sprawuje nadzór nad Sze-
fem Urz´du.

Art. 142. 1. Szef Urz´du jest powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu
kadrowego, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych. Pre-
zes Rady Ministrów odwo∏uje Szefa
Urz´du.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, na wniosek Szefa Urz´du,
powo∏uje zast´pców Szefa Urz´du
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego. Minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych od-
wo∏uje, na wniosek Szefa Urz´du, jego
zast´pców.

3. Szef Urz´du wykonuje swoje zadania
przy pomocy Urz´du do Spraw Cudzo-
ziemców, zwanego dalej „Urz´dem”,
b´dàcego urz´dem administracji rzà-
dowej.

4. Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trz-
nych, w drodze zarzàdzenia, nadaje
Urz´dowi statut okreÊlajàcy jego orga-
nizacj´, kierujàc si´ zakresem zadaƒ
Szefa Urz´du oraz potrzebà zapewnie-
nia sprawnego funkcjonowania Urz´du.

5. Szef Urz´du mo˝e wykonywaç swoje
zadania przy pomocy delegatur Urz´du.

6. W Urz´dzie mogà byç zatrudniani od-
delegowani funkcjonariusze Stra˝y
Granicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝ar-
nej i Policji, na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach.

Art. 143. 1. Do zadaƒ Szefa Urz´du nale˝y:

1) wydawanie decyzji i postanowieƒ
w I instancji oraz rozpatrywanie od-
wo∏aƒ od decyzji i za˝aleƒ na posta-
nowienia wydane w I instancji przez
inne organy w sprawach uregulo-
wanych:
a) w niniejszej ustawie,
b) w ustawie z dnia 13 czerwca

2003 r. o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej,

c) w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeêdzie z tego terytorium oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej i cz∏onków ich ro-
dzin;

2) wydawanie decyzji w sprawie
udzielenia zezwolenia na osiedlenie
si´, o którym mowa w art. 15 usta-
wy z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji;

3) zapewnienie pomocy cudzoziem-
com ubiegajàcym si´ o nadanie sta-
tusu uchodêcy, w zakresie i na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) organizowanie i prowadzenie szko-
leƒ w zakresie spraw nale˝àcych do
kompetencji Szefa Urz´du;

5) kontrola wykonywania przez woje-
wodów zadaƒ okreÊlonych w usta-
wach wymienionych w pkt 1;

6) przekazywanie organom paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej in-
formacji, o których mowa w art. 62
ust. 9 pkt 1 i art. 71b ust. 8;

7) przekazywanie w∏aÊciwym orga-
nom paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-
ropejskiej, na ich wniosek, informa-
cji o pobycie cudzoziemca, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16, je˝eli
zamierza on na terytorium tych
paƒstw kontynuowaç lub uzupe∏niç
studia, podj´te na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

8) wykonywanie innych zadaƒ okreÊ-
lonych w ustawie oraz w przepisach
odr´bnych.
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2. Szef Urz´du jest organem wy˝szego
stopnia w rozumieniu Kodeksu post´-
powania administracyjnego w stosun-
ku do wojewody w sprawach uregulo-
wanych w ustawach wymienionych
w ust. 1 pkt 1.

Art. 144. 1. Szef Urz´du w porozumieniu z Komen-
dantem G∏ównym Stra˝y Granicznej
mo˝e zezwoliç, na wniosek konsula,
komendanta placówki Stra˝y Granicz-
nej lub z urz´du, na wjazd lub pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
cudzoziemcowi, który nie spe∏nia wa-
runków dotyczàcych wjazdu lub poby-
tu, okreÊlonych w ustawie, je˝eli wy-
maga tego interes Rzeczypospolitej
Polskiej. Do wydawania zezwolenia
i samego zezwolenia nie stosuje si´
przepisów Kodeksu post´powania 
administracyjnego oraz nie przys∏ugu-
je skarga do sàdu administracyjnego.

2. Szef Urz´du przedstawia corocznie do
dnia 31 marca ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw wewn´trznych informacj´
o stosowaniu przepisu ust. 1 w roku
poprzednim.

Art. 145. Szef Urz´du u˝ywa piecz´ci okràg∏ej z wi-
zerunkiem or∏a ustalonym wed∏ug wzoru
god∏a paƒstwowego.

Art. 146. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw administracji publicznej
mo˝e, w drodze rozporzàdzenia, tworzyç
i znosiç delegatury Urz´du, okreÊlajàc ich
w∏aÊciwoÊç terytorialnà oraz zakres dzia∏a-
nia, w tym uprawnienia kierownika delega-
tury do wydawania, z upowa˝nienia Szefa
Urz´du, decyzji administracyjnych, w przy-
padku uzasadnionym istotnym wzrostem
liczby wniosków o nadanie statusu
uchodêcy, o którym mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”;

57) u˝yte w art. 6, w art. 62 w ust. 9 w pkt 1,
w art. 71b w ust. 8, w art. 81 w ust. 3, w art. 85
w ust. 1a i 2, w art. 125 w ust. 1 w pkt 1 i 5 oraz
w ust. 3, w art. 129, w art. 130, w art. 132 w ust. 1
oraz w art. 133 w ust. 2 i 6 w ró˝nym przypadku
wyrazy „Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji 
i Cudzoziemców” zast´puje si´ u˝ytymi w odpo-
wiednim przypadku wyrazami „Szef Urz´du do
Spraw Cudzoziemców”.

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywa-
telstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z póên. zm.7)) u˝yte w art. 16 w ust. 3, 4 i 6, w art. 17a,
w art. 18d w ust. 2 oraz w art. 18e w ust. 1 i 2 w ró˝-

nym przypadku wyrazy „Prezes Urz´du do Spraw Re-
patriacji i Cudzoziemców” zast´puje si´ u˝ytymi w od-
powiednim przypadku wyrazami „minister w∏aÊciwy
do spraw wewn´trznych”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 i Nr 57, poz. 390)
w art. 21 uchyla si´ ust. 3 i 4.

Art. 4. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z póên.
zm.8)) w art. 94a wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w ust. 2:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pracownicy migrujàcy i osoby pracujàce na
w∏asny rachunek, b´dàcy obywatelami paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcar-
skiej, posiadajàcy prawo pobytu, w tym
w przypadku, o którym mowa w art. 17 usta-
wy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043), a tak˝e cz∏onkowie ich rodzin, je-
˝eli mieszkajà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;”,

b) w pkt 10 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 11 w brzmieniu:
„11) obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Eu-

ropejskiej, paƒstw cz∏onkowskich Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej i cz∏onkowie ich rodzin, po-
siadajàcy prawo sta∏ego pobytu.”;

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 1 i pkt 11, uwa˝a si´ osoby wy-
mienione w art. 2 pkt 4 ustawy, o której mo-
wa w ust. 2 pkt 1.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Or-
dynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60,
z póên. zm.9)) w art. 298 pkt 6a otrzymuje brzmienie:
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7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
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„6a) wojewodzie i Szefowi Urz´du do Spraw Cudzo-
ziemców — w zakresie prowadzonych post´po-
waƒ dotyczàcych legalizacji pobytu cudzoziem-
ców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”.

Art. 6. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437 i Nr 107, poz. 732) w art. 29:

1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ochrony granicy Paƒstwa, kontroli ruchu gra-
nicznego i cudzoziemców oraz koordynacji
dzia∏aƒ zwiàzanych z politykà migracyjnà paƒ-
stwa;”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych spra-
wuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Policji, Stra˝y Gra-
nicznej, Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej, Obrony Cy-
wilnej Kraju, Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziem-
ców, Krajowego Centrum Informacji Kryminal-
nej oraz Biura Ochrony Rzàdu.”.

Art. 7. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z 2005 r. Nr 94,
poz. 788 oraz z 2006 r. Nr 249, poz. 1828) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 ust. 4a i 5 otrzymujà brzmienie:

„4a. Od decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego
pochodzenia przys∏uguje odwo∏anie do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.

5. Organem wy˝szego stopnia w rozumieniu Ko-
deksu post´powania administracyjnego
w sprawach o stwierdzenie polskiego pocho-
dzenia jest minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych.”;

2) w art. 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców, zwa-
ny dalej „Szefem Urz´du”, udziela lub od-
mawia udzielenia zezwolenia na osiedlenie
si´ osobom, o których mowa w ust. 1 i 2,
oraz wydaje kart´ pobytu.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, sà obo-
wiàzane zawiadomiç Szefa Urz´du o utracie
karty pobytu i o jej odzyskaniu.”;

3) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych prowadzi centralny rejestr wnio-
sków, decyzji i postanowieƒ wydanych
w sprawach:

1) wydania wizy wjazdowej w celu re-
patriacji;

2) uznania za repatrianta;

3) udzielenia pomocy repatriantom ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa.

2. Szef Urz´du prowadzi centralny rejestr
wniosków, decyzji i postanowieƒ wy-
danych w sprawach udzielenia zezwo-
lenia na osiedlenie si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dla cz∏onków
najbli˝szej rodziny repatrianta.”;

4) u˝yte w art. 11 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyli-
czenia i w ust. 3, w art. 12b, w art. 17 w ust. 5,
w art. 29 w ust. 3 i w art. 30 w ust. 1 w ró˝nym
przypadku wyrazy „Prezes Urz´du” zast´puje si´
u˝ytymi w odpowiednim przypadku wyrazami
„minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych”.

Art. 8. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadze-
niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych oraz o Krajowym Systemie Informatycznym
(Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1585 i Nr 220, poz. 1600)
w art. 37c w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) Szefowi Urz´du do Spraw Cudzoziemców;”.

Art. 9. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z póên. zm.10)) w art. 5 pkt 4
otrzymuje brzmienie:

„4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjàtkiem wiz
wydanych cudzoziemcowi b´dàcemu cz∏onkiem
rodziny obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, paƒstwa cz∏onkowskiego Europej-
skiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w rozumie-
niu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).”.

Art. 10. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234,
poz. 1695) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców,
zwany dalej „Szefem Urz´du”, i Rada do
Spraw Uchodêców, ka˝dy w zakresie swo-
jej w∏aÊciwoÊci, do dnia 31 marca ka˝de-
go roku, przedstawia w∏aÊciwej do spraw
wewn´trznych komisji Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej informacj´ o stosowaniu
ustawy w roku poprzednim w zakresie re-
alizacji zobowiàzaƒ Rzeczypospolitej Pol-
skiej wynikajàcych z Konwencji Genew-
skiej i Protoko∏u Nowojorskiego.”;
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2) u˝yte w art. 16a w ust. 2 i 3, w art. 16b, w art. 26
w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 i w ust. 2,
w art. 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia,
w ust. 2 i 5, w art. 30 w ust. 1 i 2, w art. 30a
w ust. 1, w art. 31 w ust. 1, 3 i 4, w art. 35 w ust. 2,
w art. 36, w art. 37 w pkt 2, w art. 39 w ust. 1
w pkt 2, w art. 42 w ust. 4, w art. 43 w ust. 4,
w art. 44 w ust. 1, 2, 3 i 5, w art. 45, w art. 47
w ust. 2 i 4, w art. 48 w ust. 4, w art. 56 w ust. 6,
w art. 58 w ust. 2, w art. 63, w art. 65 w ust. 1 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 4,
w art. 66, w art. 67 w ust. 2 i 3, w art. 73 w ust. 1,
w art. 76 w ust. 1 i 2, w art. 77 w ust. 1, w art. 79,
w art. 81 w ust. 1, w art. 87 w ust. 7 i 8, w art. 94
w ust. 1 i 3, w art. 100, w art. 103 w pkt 3, w art. 104
w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2, 3 i 5, w art. 105 w ust. 1
w pkt 2, w art. 109 we wprowadzeniu do wylicze-
nia, w art. 110 w ust. 2 i 3, w art. 112, w art. 113
w ust. 1, w art. 115, w art. 117 w ust. 1 i 2,
w art. 117a w ust. 1 i 2, w art. 117b w ust. 2,
w art. 118, w art. 120 w pkt 1—3 oraz w art. 123
w ust. 3 w pkt 5 w ró˝nym przypadku wyrazy „Pre-
zes Urz´du” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowied-
nim przypadku wyrazami „Szef Urz´du”.

Art. 11. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren-
cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z póên. zm.11))
w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) majàcym miejsce zamieszkania i przebywajàcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywate-
lom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego Porozumie-
nia o Wolnym Handlu (EFTA) — stron umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Kon-
federacji Szwajcarskiej oraz cz∏onkom ich rodzin
w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043), posiadajàcym prawo pobytu lub pra-
wo sta∏ego pobytu na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;”.

Art. 12. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.12))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) majàcym miejsce zamieszkania i przebywajà-
cym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz
cz∏onkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043),
posiadajàcym prawo pobytu lub prawo sta-
∏ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”;

2) w art. 91 w ust. 6 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) decyzji Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców
lub decyzji Rady do Spraw Uchodêców o nada-
niu statusu uchodêcy;

2) dokumentu podró˝y przewidzianego w Kon-
wencji Genewskiej, wydanego przez Szefa
Urz´du do Spraw Cudzoziemców;”.

Art. 13. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.13)) w art. 87 w ust. 1
pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) posiadajàcy w Rzeczypospolitej Polskiej zezwo-
lenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzie-
lone w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13, 17 lub 18 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;”.

Art. 14. W ustawie z dnia 17 czerwca 2004 r.
o zmianie ustawy o gromadzeniu, przetwarzaniu
i przekazywaniu informacji kryminalnych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 179, poz. 1842) w art. 1
w pkt 12, w art. 37b w ust. 1:

1) w pkt 1 lit. f otrzymuje brzmienie:

„f) co do których istnieje obowiàzek przekazywa-
nia danych, o których mowa w art. 99 ust. 4
konwencji wykonawczej do uk∏adu zawartego
w Schengen w dniu 14 czerwca 1985 r. dotyczà-
cego stopniowego znoszenia kontroli na
wspólnych granicach, uzyskanych w wyniku
kontroli prowadzonej przez Komendanta G∏ów-
nego Policji, Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej, Szefa Urz´du do Spraw Cudzo-
ziemców, wojewodów oraz organy celne;”;

2) w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) co do których istnieje obowiàzek przekazywa-
nia danych, o których mowa w art. 99 ust. 4
konwencji wykonawczej do uk∏adu zawartego
w Schengen w dniu 14 czerwca 1985 r. dotyczà-
cego stopniowego znoszenia kontroli na
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wspólnych granicach, uzyskanych w wyniku
kontroli prowadzonej przez Komendanta G∏ów-
nego Policji, Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej, Szefa Urz´du do Spraw Cudzo-
ziemców, wojewodów oraz organy celne.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.14)) w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 lit. c
otrzymuje brzmienie:

„c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mo-
wa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,”.

Art. 16. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365,
z póên. zm.15)) w art. 43:

1) w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pracownicy migrujàcy i osoby pracujàce na
w∏asny rachunek, b´dàcy obywatelami paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Po-
rozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcar-
skiej, posiadajàcy prawo pobytu, w tym
w przypadku, o którym mowa w art. 17 usta-
wy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043), a tak˝e cz∏onkowie ich rodzin, je-
˝eli mieszkajà na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;”,

b) w pkt 6 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 7 w brzmieniu:

„7) obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, paƒstw cz∏onkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)
— stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcar-
skiej i cz∏onkowie ich rodzin, posiadajàcy
prawo sta∏ego pobytu.”;

2) ust. 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„5. Obywatele paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej, paƒstw cz∏onkowskich Europejskiego

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym lub Konfederacji Szwajcarskiej
i cz∏onkowie ich rodzin niewymienieni w ust. 2,
posiadajàcy Êrodki finansowe niezb´dne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów
mogà podejmowaç i odbywaç studia, studia
doktoranckie oraz inne formy kszta∏cenia,
a tak˝e uczestniczyç w badaniach naukowych
i pracach rozwojowych na zasadach obowiàzu-
jàcych obywateli polskich, z tym ˝e osobom
tym nie przys∏uguje prawo do stypendium so-
cjalnego, stypendium specjalnego dla osób
niepe∏nosprawnych, stypendium mieszkanio-
wego, stypendium na wy˝ywienie i zapomóg,
albo na zasadach okreÊlonych w ust. 3 i 4.

6. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uwa˝a si´ oso-
by wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia
14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie
z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz
wyjeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏on-
kowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) —
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospo-
darczym;

3) obywateli Konfederacji Szwajcarskiej;”;

2) w art. 2:

a) w pkt 3 lit. b i c otrzymujà brzmienie:

„b) obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym,

c) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej;”,

b) w pkt 4 lit. b i c otrzymujà brzmienie:

„b) bezpoÊredniego zst´pnego obywatela UE
lub jego ma∏˝onka, w wieku do 21 lat lub
pozostajàcego na utrzymaniu obywatela UE
lub jego ma∏˝onka,

c) bezpoÊredniego wst´pnego obywatela UE
lub jego ma∏˝onka, pozostajàcego na utrzy-
maniu obywatela UE lub jego ma∏˝onka;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) paƒstwo cz∏onkowskie — paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej, paƒstwo cz∏on-
kowskie Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — stron´ umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
Konfederacj´ Szwajcarskà;”;
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3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców jest
organem wy˝szego stopnia w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. — Kodeks post´powania admini-
stracyjnego w stosunku do wojewody
w sprawach okreÊlonych w ustawie.”;

4) w art. 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) treÊci decyzji, na podstawie których odma-
wia si´ wydania wizy, zarejestrowania po-
bytu lub uniewa˝nia si´ zarejestrowanie;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) trybie i terminie wnoszenia odwo∏ania lub
innych zwyk∏ych Êrodków zaskar˝enia.”;

5) w art. 9 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE
mo˝e wjechaç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wa˝nego dokumentu
podró˝y oraz wizy, o ile przepisy ustawy nie
stanowià inaczej.

3. Obowiàzek posiadania wizy, o którym mowa
w ust. 2, nie dotyczy:

1) obywatela paƒstwa, wobec którego stosuje
si´ cz´Êciowe lub ca∏kowite zniesienie obo-
wiàzku wizowego, zgodnie z rozporzàdze-
niem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca
2001 r. wymieniajàcym paƒstwa trzecie, któ-
rych obywatele muszà posiadaç wizy pod-
czas przekraczania granic zewn´trznych, oraz
te, których obywatele sà zwolnieni z tego wy-
mogu (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1)
zmienionym rozporzàdzeniem Rady (WE)
nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r. zmienia-
jàcym rozporzàdzenie (WE) nr 539/2001
(Dz. Urz. WE L 327 z 12.12.2001, str. 1) oraz
rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 453/2003
z dnia 6 marca 2003 r. zmieniajàcym rozpo-
rzàdzenie (WE) nr 539/2001 (Dz. Urz. UE L 69
z 13.03.2003, str. 10);

2) cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem
UE, posiadajàcego wydany przez inne paƒ-
stwo cz∏onkowskie wa˝ny dokument odpo-
wiadajàcy karcie pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE lub karcie sta∏ego pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE, o których
mowa w art. 30 i 54, lub wa˝nà kart´ poby-
tu, wydanà na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”;

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywate-

lem UE wydaje si´ wiz´ pobytowà w celu
do∏àczenia do obywatela paƒstwa cz∏on-
kowskiego lub przebywania z nim.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wiz´ wydaje lub odmawia jej wydania kon-

sul lub komendant placówki Stra˝y Granicz-
nej niezw∏ocznie po z∏o˝eniu wniosku, za-
pewniajàc cz∏onkowi rodziny wszelkie do-
puszczalne przez przepisy prawa u∏atwienia
w uzyskaniu wizy.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Odmowa wydania wizy przez konsula nast´-

puje w formie decyzji, do której stosuje si´
odpowiednio przepisy dzia∏u II rozdzia∏u 7,
9—11 Kodeksu post´powania administra-
cyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

5. Od decyzji o odmowie wydania wizy wyda-
nej przez konsula przys∏uguje odwo∏anie do
ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych, a od decyzji o odmowie wydania wizy,
wydanej przez komendanta placówki Stra˝y
Granicznej — do Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej.”;

7) w art. 16 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) jest obj´ty powszechnym ubezpieczeniem

zdrowotnym albo jest osobà uprawnionà do
Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej na podstawie
przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5
pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póên. zm.16)) i posiada wystarcza-
jàce Êrodki finansowe do utrzymania siebie
i cz∏onków rodziny na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, tak aby nie stanowiç obcià˝e-
nia dla pomocy spo∏ecznej;

3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe
w Rzeczypospolitej Polskiej i jest obj´ty po-
wszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo
jest osobà uprawnionà do Êwiadczeƒ opieki
zdrowotnej na podstawie przepisów o koordy-
nacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdro-
wotnej finansowanych ze Êrodków publicznych
oraz posiada wystarczajàce Êrodki finansowe
do utrzymania siebie i cz∏onków rodziny na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie
stanowiç obcià˝enia dla pomocy spo∏ecznej;”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Prawo pobytu przys∏ugujàce obywatelo-
wi UE, o którym mowa w art. 16:

1) pkt 1 i 2 oraz w art. 17, rozciàga si´ na
cz∏onka rodziny do∏àczajàcego do nie-
go lub przebywajàcego z nim na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej;
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16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485, z 2006 r. Nr 75, poz. 519,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030, Nr 170,
poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1824 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i 433, Nr 82,
poz. 559 i Nr 115, poz. 793.



2) pkt 3, rozciàga si´ na ma∏˝onka i dziec-
ko pozostajàce na jego utrzymaniu lub
na utrzymaniu ma∏˝onka, do∏àczajàcych
do niego lub przebywajàcych z nim na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) art. 26 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 26. Organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie o zarejestrowanie pobytu lub o wyda-
nie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE mo˝e wystàpiç, w szczególnie uzasad-
nionych przypadkach, za poÊrednictwem
Komendanta G∏ównego Policji, do w∏aÊci-
wego organu paƒstwa cz∏onkowskiego
z wnioskiem o udzielenie informacji o oso-
bie, której post´powanie dotyczy, znajdujà-
cych si´ w rejestrach karnych.”;

10) w art. 31 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
decyzja powinna uwzgl´dniaç zasad´ propor-
cjonalnoÊci i opieraç si´ wy∏àcznie na zacho-
waniu danej osoby, które stanowi rzeczywiste,
aktualne i dostatecznie powa˝ne zagro˝enie
dla interesu spo∏ecznego. WczeÊniejsza karal-
noÊç tej osoby nie mo˝e stanowiç samoistnej
podstawy do podj´cia decyzji. Na zagro˝enia,
o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie mo˝na si´
powo∏ywaç dla celów gospodarczych.”;

11) w art. 35 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje si´ odpowiednio przepis art. 31 ust. 3.”;

12) w art. 36 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
ust. 1 i dodaje si´ ust. 2 w brzmieniu:

„2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
stosuje si´ odpowiednio przepis art. 31 ust. 3.”;

13) art. 42—44 otrzymujà brzmienie:

„Art. 42. Obywatel UE nabywa prawo sta∏ego po-
bytu po up∏ywie 5 lat nieprzerwanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 43. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem
UE nabywa prawo sta∏ego pobytu po
up∏ywie 5 lat nieprzerwanego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z obywatelem UE.

Art. 44. 1. Cz∏onek rodziny b´dàcy obywatelem
UE, który przebywa∏ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej nieprzerwanie
przez okres 5 lat i który zachowa∏ pra-
wo pobytu na podstawie art. 19 ust. 1,
nabywa prawo sta∏ego pobytu.

2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywate-
lem UE, który przebywa∏ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie
przez okres 5 lat i który zachowa∏ prawo
pobytu na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3,
nabywa prawo sta∏ego pobytu.”;

14) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. Karta sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE jest wa˝na 10 lat.”;

15) w art. 56 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje si´ odpowiednio przepis art. 31 ust. 3.”;

16) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Dokument potwierdzajàcy prawo sta-
∏ego pobytu lub karta sta∏ego pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE podle-
gajà wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w nich zamieszczo-

nych;
2) uszkodzenia lub zaistnienia innej

okolicznoÊci utrudniajàcej ustalenie
to˝samoÊci posiadacza.

2. Karta sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE podlega wymianie tak˝e
w przypadku up∏ywu terminu jej wa˝-
noÊci.

3. W przypadku utraty dokumentu po-
twierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu
lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodzi-
ny obywatela UE wydaje si´ nowy do-
kument lub kart´.”;

17) w art. 60 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i ust. 2 pkt 2, stosuje si´ odpowiednio przepis
art. 31 ust. 3.”;

18) po art. 68 dodaje si´ art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Decyzja o wydaleniu powinna
uwzgl´dniaç zasad´ proporcjonalno-
Êci i opieraç si´ wy∏àcznie na zacho-
waniu danej osoby, które stanowi rze-
czywiste, aktualne i dostatecznie po-
wa˝ne zagro˝enie dla interesu spo-
∏ecznego.

2. Zasady proporcjonalnoÊci nie stosuje
si´, w przypadku gdy pobyt obywate-
la UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàce-
go obywatelem UE stanowi zagro˝e-
nie dla zdrowia publicznego.

3. WczeÊniejsza karalnoÊç nie mo˝e sta-
nowiç samoistnej podstawy do pod-
j´cia decyzji o wydaleniu. Na zagro˝e-
nia, o których mowa w ust. 1, nie
mo˝na si´ powo∏ywaç dla celów go-
spodarczych.”;

19) w art. 78 w ust. 1 i 3 wyrazy „Prezes Urz´du do
Spraw Repatriacji i Cudzoziemców” zast´puje si´
wyrazami „Szef Urz´du do Spraw Cudzoziem-
ców”.

Art. 18. 1. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie co
najmniej od dnia 1 stycznia 1997 r., którego pobyt na
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tym terytorium w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy jest nie-
legalny, wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
pobytu cudzoziemca udzieli zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony na okres 1 roku, o ile nie spo-
woduje to zagro˝enia dla obronnoÊci lub bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa i porzàdku publicz-
nego, albo obcià˝enia dla bud˝etu paƒstwa lub nie na-
ruszy interesu Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli cudzo-
ziemiec spe∏nia ∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) z∏o˝y wniosek o udzielenie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy;

2) wska˝e lokal mieszkalny, w którym zamierza prze-
bywaç i przedstawi tytu∏ prawny do jego zajmo-
wania;

3) 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 posiada dochody lub mienie
wystarczajàce na pokrycie kosztów utrzymania
siebie i cz∏onków rodziny pozostajàcych na jego
utrzymaniu w tym kosztów leczenia, bez potrzeby
korzystania ze wsparcia materialnego ze Êrodków
pomocy spo∏ecznej przez okres 1 roku;

4) nie z∏o˝y∏ wniosku o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony na podstawie
art. 154 ustawy, o której mowa w art. 1.

2. Do ustalenia, czy pobyt cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, sto-
suje si´ art. 64 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1.

3. W post´powaniu w sprawie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony nie stosuje si´ art. 53—57
ustawy, o której mowa w art. 1.

4. Cudzoziemcowi, który z∏o˝y∏ wniosek, o którym
mowa w ust. 1 pkt 1, oraz osobom obj´tym wnio-
skiem, wojewoda wydaje wizy pobytowe na okres po-
bytu do czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

5. 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 bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego tak˝e do
Szefa Urz´du do Spraw Cudzoziemców.

6. 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.

7. W przypadku gdy cudzoziemiec opuÊci teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym
w decyzji, o której mowa w ust. 6, jego danych nie
umieszcza si´ w wykazie, chyba ˝e wymagajà tego
wzgl´dy obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

8. W przypadku gdy cudzoziemiec, który otrzyma∏
na podstawie przepisu ust. 4 wiz´ pobytowà na okres
pobytu do czasu wydania decyzji ostatecznej w spra-
wie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
z∏o˝y wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony na podstawie art. 53 lub
53a ustawy, o której mowa w art. 1, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego Wspólnot Europejskich, wniosek taki
pozostawia si´ bez rozpoznania.

Art. 19. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracowni-
cy Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców stajà
si´ pracownikami odpowiednio Urz´du do Spraw 
Cudzoziemców lub pracownikami urz´du obs∏ugujà-
cego ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych —
w zale˝noÊci od zadaƒ, które wykonywali.

Art. 20. 1. W toczàcych si´ post´powaniach sàdo-
wych i administracyjnych w zakresie zadaƒ podlegajà-
cych przekazaniu na podstawie przepisów ustawy,
w których organem w∏aÊciwym do za∏atwienia sprawy
albo stronà jest Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji
i Cudzoziemców, organem w∏aÊciwym lub stronà sta-
je si´ Szef Urz´du do Spraw Cudzoziemców lub mini-
ster w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych — odpowied-
nio do przedmiotu sprawy.

2. Niezakoƒczone post´powania administracyjne
w zakresie spraw podlegajàcych przekazaniu na pod-
stawie przepisów ustawy toczà si´ nadal przed orga-
nami, które przej´∏y zadania i kompetencje. Organy te
obowiàzane sà poinformowaç strony o zmianie orga-
nu w∏aÊciwego w sprawie.

Art. 21. Do spraw wszcz´tych na podstawie przepi-
sów ustawy, o której mowa w art. 1, i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy stosuje
si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 22. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 15 ust. 5, art. 23 ust. 5 i art. 52
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowujà moc
do czasu wydania nowych przepisów wykonawczych
na podstawie art. 15 ust. 5, art. 23 ust. 5 i art. 52 ust. 1
tej ustawy, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres 12 miesi´cy.

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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