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USTAWA

z dnia 22 kwietnia 2005 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96,

poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r. Nr 90,
poz. 757) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców,

ustaw´ z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowo-
dach osobistych, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r. o szkolnictwie wy˝szym, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpie-
czeniu spo∏ecznym rolników, ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 5 grudnia 1996 r. o za-
wodach lekarza i lekarza dentysty, ustaw´ z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji, ustaw´ z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obro-
tu materia∏ami wybuchowymi, bronià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przeznaczeniu wojskowym lub policyj-
nym, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi, ustaw´ z dnia
27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, ustaw´ z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiadczeniach rodzinnych, ustaw´ z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pra-
cy, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych.
Przepisy niniejszej ustawy wdra˝ajà postanowienia:
— dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 wrzeÊnia 2003 r. w sprawie prawa do ∏àczenia rodzin (Dz. Urz. UE L 251

z 3.10.2003),
— dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczàcej statusu obywateli paƒstw trzecich, b´dàcych rezy-

dentami d∏ugoterminowymi (Dz. Urz. UE L 016 z 23.01.2004),
— dyrektywy Rady 2003/110/WE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do celów depor-

tacji drogà powietrznà (Dz. Urz. UE L 321 z 6.12.2003),
— dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego obywatelom

paƒstw trzecich, którzy sà ofiarami handlu ludêmi lub podlegali dzia∏aniom u∏atwiajàcym nielegalnà imigracj´, którzy
wspó∏pracujà z w∏aÊciwymi w∏adzami (Dz. Urz. UE L 261 z 6.08.2004),

— dyrektywy Rady 2003/9/WE z dnia 27 stycznia 2003 r. ustanawiajàcej minimalne normy dotyczàce przyjmowania osób
ubiegajàcych si´ o azyl (Dz. Urz. UE L 031 z 6.02.2003),

— dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej
ochrony na wypadek masowego nap∏ywu wysiedleƒców oraz Êrodków wspierajàcych równowag´ wysi∏ków mi´dzy
Paƒstwami Cz∏onkowskimi zwiàzanych z przyj´ciem takich osób wraz z jego nast´pstwami (Dz. Urz. WE L 212
z 7.08.2001).

Dane dotyczàce aktów prawa Unii Europejskiej og∏oszonych przed dniem 1 maja 2004 r., zamieszczone w niniejszej usta-
wie, dotyczà og∏oszenia tych aktów w Dzienniku Urz´dowym Unii Europejskiej — wydanie specjalne.



1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-

skiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego
i innych paƒstw, które nie nale˝à do Unii Euro-
pejskiej, ale na podstawie umów zawartych
z Unià Europejskà korzystajà ze swobody prze-
p∏ywu osób oraz cz∏onków ich rodzin, w zakre-
sie uregulowanym w ustawie z dnia 27 lipca
2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i poby-
tu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141,
poz. 1180, z póên. zm.2));”;

2) w art. 4 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) zezwolenie na prac´ — zezwolenie na prac´

wydawane na podstawie ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565);”;

3) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organ wydajàcy decyzj´ lub postanowienie

w post´powaniu prowadzonym na podstawie
przepisów ustawy mo˝e odstàpiç od uzasad-
nienia, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli wymagajà
tego wzgl´dy obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa
paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego, z zastrze˝eniem ust. 2.”;

4) art. 9 otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. Je˝eli terytorialny zasi´g dzia∏ania oddzia-

∏ów Stra˝y Granicznej nie obejmuje cz´Êci
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za-
dania 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
Granicznej.”;

5) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Cudzoziemca ubiegajàcego si´ o wyda-

nie lub przed∏u˝enie wizy, udzielenie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony, zezwolenia na osiedlenie si´ lub
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego Wspólnot Europejskich, zwa-
nego dalej „zezwoleniem na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE”, nale˝y
pouczyç w j´zyku dla niego zrozumia∏ym
o zasadach i trybie post´powania oraz
o przys∏ugujàcych mu prawach i cià˝à-
cych na nim obowiàzkach.”;

6) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:
„Art. 12a. Odciski linii papilarnych pobiera si´

w przypadkach, o których mowa w usta-
wie, od cudzoziemca, który ukoƒczy∏
14 lat.”;

7) w art. 13 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Warunki przekroczenia granicy przez cudzo-

ziemców uczniów szkó∏ pochodzàcych

z paƒstw trzecich uczestniczàcych w wyciecz-
kach szkolnych z innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej oraz warunki pobytu
tych cudzoziemców na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej okreÊlajà przepisy Unii Euro-
pejskiej.3)”;

8) w art. 15 w ust. 3 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmie-
nie:

„b) umów o ma∏ym ruchu granicznym lub umów,
które okreÊlajà warunki przekraczania granicy
w przejÊciach na szlakach turystycznych prze-
cinajàcych granic´,”;

9) po art. 15 dodaje si´ art. 15a w brzmieniu:

„Art. 15a. 1. Cudzoziemcy b´dàcy cz∏onkami za∏óg
statków morskich, przyp∏ywajàcych
do polskich portów morskich, prze-
kraczajàcy granic´ w celu zejÊcia na
làd i pobytu w granicach miasta por-
towego, posiadajàcy wa˝ny doku-
ment podró˝y oraz przepustk´ wyda-
nà przez komendanta granicznej pla-
cówki kontrolnej Stra˝y Granicznej,
sà zwolnieni z obowiàzku posiadania
wiz.

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

3. Przepustk´ wydaje si´ cudzoziemco-
wi, o którym mowa w ust. 1, na wnio-
sek z∏o˝ony przez armatora lub kapi-
tana statku morskiego albo upowa˝-
nionego agenta wyst´pujàcego w je-
go imieniu.

4. Do wniosku o wydanie przepustki do-
∏àcza si´ list´ cz∏onków za∏ogi statku
morskiego zawierajàcà informacje
okreÊlone w za∏àczniku do Konwencji
o u∏atwieniu mi´dzynarodowego ob-
rotu morskiego, sporzàdzonej w Lon-
dynie 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 morskiego;

2) nazw´ i numer dokumentu podró-
˝y, którym legitymuje si´ cz∏onek
za∏ogi statku morskiego;
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———————
3) 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 przebywajàcych
w Paƒstwach Cz∏onkowskich (Dz. Urz. WE L 327
z 19.12.1994).

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

z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.



3) nazw´ statku morskiego;

4) nazw´ portu (stoczni, przystani);

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

6) odcisk stempla kontrolerskiego
i podpis wystawiajàcego przepust-
k´;

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

6. Przepustka jest wydawana na okres po-
stoju statku morskiego w porcie wska-
zanym we wniosku o wydanie prze-
pustki, nie d∏u˝ej ni˝ na okres 15 dni.

7. W przypadku nieprzewidzianego
przed∏u˝enia si´ okresu postoju stat-
ku morskiego, komendant granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej
mo˝e, na wniosek armatora lub kapi-
tana statku morskiego albo upowa˝-
nionego agenta wyst´pujàcego w je-
go imieniu, przed∏u˝yç wa˝noÊç prze-
pustki 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, odmawia si´ wydania prze-
pustki, 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∏ zatrzyma-
ny 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, unie-
wa˝nia si´ przepustk´.

10. Do odmowy wydania przepustki i jej
uniewa˝nienia majà odpowiednio za-
stosowanie przepisy art. 23.

11. Wydanie oraz uniewa˝nienie przepust-
ki rejestruje si´ w ewidencji prowadzo-
nej przez komendanta granicznej pla-
cówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.

12. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór formularza wniosku
o wydanie lub przed∏u˝enie przepust-
ki oraz wzór przepustki, uwzgl´dnia-
jàc dane, o których mowa w ust. 5.”;

10) w art. 26:

a) w pkt 3 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie

si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE;”,

b) w pkt 4 lit. m otrzymuje brzmienie:

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

11) art. 30 otrzymuje brzmienie:

„Art. 30. Wiz´ wjazdowà w celu realizacji zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE wydaje si´ cudzoziemcowi, który
uzyska∏ zezwolenie przed przekroczeniem
granicy.”;

12) 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, je˝eli okoliczno-
Êci tego pobytu wymagajà, aby trwa∏ on d∏u˝ej
ni˝ 3 miesiàce.”;

13) w art. 33:

a) w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e
cudzoziemiec jest ofiarà handlu ludêmi
w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia
19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania han-
dlu ludêmi (Dz. Urz. WE L 203 z 1.08.2002),
potwierdzone przez organ w∏aÊciwy do pro-
wadzenia post´powania w sprawie zwalcza-
nia handlu ludêmi.”,

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

„3. Wiz´, o której mowa w ust. 1 pkt 5, wydaje
si´ na okres pobytu niezb´dny do podj´cia
przez cudzoziemca decyzji o wspó∏pracy
z organem w∏aÊciwym do prowadzenia po-
st´powania w sprawie zwalczania handlu
ludêmi, nie d∏u˝szy jednak ni˝ 2 miesiàce.”;

14) w art. 45 po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wniosek o wydanie lub przed∏u˝enie wizy
sk∏ada si´ na formularzu.”;

15) w art. 46:

a) w ust. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) konsul;”,

b) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:

„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,
6 i 7.

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

16) w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi, który wyka˝e, ˝e istniejà wy-
jàtkowe i pilne przyczyny, w szczególnoÊci hu-
manitarne, zawodowe lub wa˝ny interes Rze-
czypospolitej Polskiej, wymagajàce jego wjaz-
du i pobytu na jej terytorium lub przejazdu
przez to terytorium oraz ˝e z powodów nieza-
le˝nych od niego i nieprzewidywalnych 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 ko-
mendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y
Granicznej.”;

17) w art. 48 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

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

„1. Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej przed up∏ywem
okresu pobytu oznaczonego w wizie oraz przed
up∏ywem okresu wa˝noÊci wizy, chyba ˝e uzy-
ska∏ przed∏u˝enie wizy albo zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

19) art. 53 i 54 otrzymujà brzmienie:

„Art. 53. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udziela si´ cudzoziemcowi,
który:

1) posiada przyrzeczenie lub przed∏u-
˝enie przyrzeczenia wydania ze-
zwolenia na prac´ albo pisemne
oÊwiadczenie pracodawcy o zamia-
rze powierzenia cudzoziemcowi
wykonywania pracy, je˝eli zezwole-
nie na prac´ nie jest wymagane;

2) prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà
na podstawie przepisów obowiàzujà-
cych w tym zakresie w Rzeczypospo-
litej Polskiej, korzystnà dla gospodar-
ki narodowej, a w szczególnoÊci
przyczyniajàcà si´ do wzrostu inwe-
stycji, transferu technologii, wprowa-
dzania korzystnych innowacji lub
tworzenia nowych miejsc pracy;

3) zamierza jako osoba o uznanym
dorobku artystycznym kontynu-
owaç twórczoÊç na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

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

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 paêdziernika 1961 r. (Dz. U.
z 1999 r. Nr 8, poz. 67);

6) jest ma∏˝onkiem obywatela pol-
skiego;

7) jako cz∏onek rodziny cudzoziemca,
o którym mowa w art. 54, przyby-
wa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub przebywa na tym tery-
torium 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 te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
co najmniej przez okres 5 lat na
podstawie zezwoleƒ na zamieszka-
nie 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 pierw-
szego stopnia, gdy przemawia za
tym szczególnie wa˝ny interes cu-
dzoziemca;

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 cu-
dzoziemca;

12) jest ma∏oletnim dzieckiem cudzo-
ziemca, posiadajàcego zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, urodzonym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej;

13) posiada zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE,
udzielone przez inne paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej,
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oraz zamierza wykonywaç prac´
lub prowadziç dzia∏alnoÊç gospo-
darczà na podstawie przepisów
obowiàzujàcych w tym zakresie
w Rzeczypospolitej Polskiej, podjàç
lub kontynuowaç studia lub szkole-
nie zawodowe lub wyka˝e, ˝e za-
chodzà inne okolicznoÊci uzasad-
niajàce jego zamieszkiwanie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

14) jest cz∏onkiem rodziny cudzoziem-
ca, o którym mowa w pkt 13, z któ-
rym przebywa∏ na terytorium inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, 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
zwalczania 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 po-
dejrzanymi o pope∏nienie czy-
nów zabronionych zwiàzanych
z handlem ludêmi

— je˝eli okolicznoÊç, która jest pod-
stawà ubiegania si´ o to zezwole-
nie, uzasadnia jego zamieszkiwanie
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 mie-
siàce.

2. Za cz∏onka rodziny cudzoziemca,
o którym mowa 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 uznawa-
nym przez prawo Rzeczypospoli-
tej Polskiej; 

2) ma∏oletnie dziecko tego cudzo-
ziemca i osoby pozostajàcej
z nim w zwiàzku ma∏˝eƒskim
uznawanym przez prawo Rzeczy-
pospolitej Polskiej, w tym tak˝e
dziecko przysposobione; 

3) ma∏oletnie dziecko tego cudzo-
ziemca, w tym tak˝e przysposo-
bione, pozostajàce na jego utrzy-
maniu, nad którym cudzozie-
miec sprawuje faktycznie w∏adz´
rodzicielskà; 

4) ma∏oletnie dziecko osoby, o któ-
rej mowa w pkt 1, w tym tak˝e
przysposobione, pozostajàce na

jej utrzymaniu, nad którym spra-
wuje ona faktycznie w∏adz´ ro-
dzicielskà.

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

4. Cudzoziemiec, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, wykonujàcy lub zamie-
rzajàcy wykonywaç prac´ w utwo-
rzonej przez siebie spó∏ce komandy-
towej, spó∏ce komandytowo-akcyj-
nej, spó∏ce z ograniczonà odpowie-
dzialnoÊcià 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 cu-
dzoziemcowi, który:

1) zamierza podjàç lub kontynu-
owaç studia lub szkolenie zawo-
dowe na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) wyka˝e, ˝e zachodzà inne, ni˝
okreÊlone w pkt 1 i ust. 1, okolicz-
noÊci uzasadniajàce jego za-
mieszkiwanie na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej przez okres
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce.

6. Cudzoziemiec jest obowiàzany po-
twierdziç zamiar podj´cia lub kon-
tynuowania studiów na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej zaÊwiad-
czeniem jednostki prowadzàcej stu-
dia o przyj´ciu na studia.

7. Cudzoziemiec, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz
ust. 5, jest obowiàzany posiadaç:

1) stabilne i regularne êród∏o do-
chodu wystarczajàcego do po-
krycia kosztów utrzymania siebie
i cz∏onków rodziny pozostajà-
cych na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w ro-
zumieniu przepisów o powszech-
nym ubezpieczeniu zdrowotnym
lub potwierdzenie pokrycia przez
ubezpieczyciela kosztów leczenia
na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

8. Warunek, o którym mowa
w ust. 7 pkt 1, jest spe∏niony tak˝e
wtedy, gdy koszty utrzymania cu-
dzoziemca pokrywa cz∏onek rodzi-
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ny obowiàzany do jego utrzymania,
który zamieszkuje na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i ma mo˝-
liwoÊç wywiàzania si´ z tego obo-
wiàzku.

9. Przepisu ust. 7 nie stosuje si´ do
cudzoziemca ubiegajàcego si´
o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony na
podstawie ust. 1 pkt 7, b´dàcego
cz∏onkiem rodziny cudzoziemca po-
siadajàcego status uchodêcy, gdy
wniosek o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony zo-
sta∏ z∏o˝ony przed up∏ywem 3 mie-
si´cy od dnia uzyskania statusu
uchodêcy.

10. Dochód, o którym mowa w ust. 7
pkt 1, po odliczeniu kosztów za-
mieszkania, przypadajàcy na ka˝de-
go cz∏onka rodziny pozostajàcego
na utrzymaniu cudzoziemca lub na
cudzoziemca, gdy jest osobà sa-
motnà, musi byç wy˝szy ni˝ wyso-
koÊç dochodu, od której przyznaje
si´ Êwiadczenia pieni´˝ne z pomo-
cy spo∏ecznej na podstawie ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593,
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

Art. 54. Zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, o którym mowa w art. 53
ust. 1 pkt 7, udziela si´ cz∏onkowi rodzi-
ny cudzoziemca zamieszkujàcego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) na podstawie zezwolenia na osiedle-

nie si´;
2) na podstawie zezwolenia na pobyt

rezydenta d∏ugoterminowego WE;
3) posiadajàcego status uchodêcy;
4) co najmniej 2 lata na podstawie ze-

zwoleƒ na zamieszkanie na czas
oznaczony, w tym bezpoÊrednio
przed z∏o˝eniem wniosku o udziele-
nie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony dla cz∏onka rodziny —
na podstawie zezwolenia wydanego
na okres pobytu nie krótszy ni˝ rok.”;

20) w art. 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ prowadzàcy post´powanie o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
cudzoziemcowi b´dàcemu ma∏˝onkiem obywa-
tela polskiego lub ma∏˝onkiem cudzoziemca za-
mieszkujàcego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w art. 54, ustala, czy
zwiàzek ma∏˝eƒski nie zosta∏ zawarty w celu
obejÊcia przez cudzoziemca przepisów o udzie-
laniu zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
je˝eli okolicznoÊci sprawy wskazujà, ˝e:

1) jedno z ma∏˝onków przyj´∏o korzyÊç majàt-
kowà w zamian za wyra˝enie zgody na za-
warcie ma∏˝eƒstwa, o ile nie wynika to ze
zwyczaju ugruntowanego w danym paƒ-
stwie lub grupie spo∏ecznej;

2) ma∏˝onkowie nie wype∏niajà prawnych obo-
wiàzków wynikajàcych z zawarcia ma∏˝eƒ-
stwa;

3) ma∏˝onkowie nie zamieszkujà wspólnie;

4) ma∏˝onkowie nie spotkali si´ nigdy przed za-
warciem ma∏˝eƒstwa;

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

6) ma∏˝onkowie nie sà zgodni co do dotyczà-
cych ich danych osobowych i innych istot-
nych okolicznoÊci, które ich dotyczà;

7) jedno z ma∏˝onków lub oboje ma∏˝onkowie
w przesz∏oÊci zawierali ju˝ ma∏˝eƒstwa dla
pozoru.”;

21) w art. 56 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 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 zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony cudzoziemcowi, do którego
zamierza przybyç lub przyby∏ w celu po∏àcze-
nia z rodzinà, a je˝eli cudzoziemiec ten po-
siada zezwolenie na osiedlenie si´, zezwole-
nie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE lub status uchodêcy nadany w Rze-
czypospolitej 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 zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony jego przedstawicielowi usta-
wowemu;

3) cz∏onkowi rodziny cudzoziemca, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13, na okres do
dnia, do którego udzielono zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony temu cudzo-
ziemcowi;

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.”;

22) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 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 te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest niepo˝àdany;
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3) okolicznoÊci sprawy wskazujà, ˝e cel
wjazdu lub pobytu cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest lub b´dzie inny ni˝ deklarowany;

4) podstawà ubiegania si´ o zezwole-
nie jest zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒ-
skiego z obywatelem polskim lub
cudzoziemcem zamieszkujàcym na
terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, o którym mowa w art. 54,
a zwiàzek ma∏˝eƒski zosta∏ zawarty
w celu obejÊcia przepisów o udziela-
niu zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony;

5) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego lub interes Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

6) w post´powaniu o udzielenie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony:
a) z∏o˝y∏ wniosek lub do∏àczy∏ do

niego dokumenty zawierajàce
nieprawdziwe dane osobowe lub
fa∏szywe informacje,

b) zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ praw-
d´ albo, w celu u˝ycia za auten-
tyczny, podrobi∏ lub przerobi∏ do-
kument bàdê takiego dokumentu
jako autentycznego u˝ywa∏;

7) stwierdzono u niego chorob´ lub za-
ka˝enie, podlegajàce obowiàzkowe-
mu leczeniu na podstawie ustawy
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o choro-
bach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U.
Nr 126, poz. 1384, z póên. zm.4) ), lub
istnieje podejrzenie takiej choroby
lub zaka˝enia, a cudzoziemiec nie
wyra˝a zgody na to leczenie;

8) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ po-
datkowych wobec Skarbu Paƒstwa;

9) przebywa na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nielegalnie.

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

3. Cudzoziemcowi ma∏˝onkowi obywatela pol-
skiego lub osoby posiadajàcej zezwolenie na
osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nie mo˝na odmówiç
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas

oznaczony, je˝eli wy∏àcznà podstawà odmowy
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 cudzo-
ziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13,
nie mo˝na odmówiç udzielenia kolejnego ze-
zwolenia 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 oznaczo-
ny, je˝eli wy∏àcznà podstawà odmowy by∏aby
przyczyna, o której mowa w ust. 1 pkt 7 lub 9.

6. Cudzoziemca przebywajàcego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest
niepo˝àdany, mo˝na w decyzji o odmowie ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
zobowiàzaç do opuszczenia tego terytorium
w terminie okreÊlonym w decyzji.

7. Do decyzji o odmowie zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony, w której zobowiàzuje
si´ cudzoziemca do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o post´powaniu w sprawie
zobowiàzania do opuszczenia terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.”;

23) w art. 58:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wystàpi∏a którakolwiek z okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2—9;”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do cofania zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony stosuje si´ odpowiednio
art. 57 ust. 3—5.”,

c) uchyla si´ ust. 3;

24) w art. 60:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7,
udziela si´ na wniosek cudzoziemca za-
mieszkujàcego na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, o którym mowa w art. 54, z tym
˝e do udzielenia zezwolenia dziecku, o któ-
rym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4, jest po-
trzebna zgoda osoby, która sprawuje nad
nim w∏adz´ rodzicielskà.”,

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

„4a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony sk∏ada si´
na formularzu.”,

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

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

5b. 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´pny
lub ma∏˝onek, rodzice ma∏˝onka, lub ro-
dzeƒstwo cudzoziemca.”;

25) w art. 61:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec przebywajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiàzany
z∏o˝yç wniosek o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony co naj-
mniej 45 dni przed up∏ywem okresu pobytu
oznaczonego w posiadanej wizie lub termi-
nu wa˝noÊci poprzedniego zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.”,

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

„1a. Wniosek cudzoziemca przebywajàcego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy, o której mowa w art. 33,
pozostawia si´ bez rozpoznania, chyba ˝e
cudzoziemiec wyst´puje z wnioskiem
o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony na podstawie art. 53
ust. 1 pkt 15.”;

26) art. 62 otrzymuje brzmienie:

„Art. 62. 1. Decyzj´ w sprawie udzielenia zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony
wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce zamierzonego pobytu
cudzoziemca. 

2. Cudzoziemiec przebywajàcy za granicà
sk∏ada wniosek o udzielenie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony
za poÊrednictwem konsula. Konsul do-
∏àcza do wniosku informacj´, czy wjazd
i pobyt cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowià za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

3. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu
zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamierzonego po-
bytu cudzoziemca jest obowiàzany
zwróciç si´ do komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej, komendanta woje-
wódzkiego Policji, Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, a w razie
potrzeby tak˝e do konsula w∏aÊciwego
ze wzgl´du na ostatnie miejsce za-
mieszkania cudzoziemca za granicà

lub do innych organów, z wnioskiem
o przekazanie informacji, czy wjazd
i pobyt cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowià za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo ochrony bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego.

4. W przypadku innym ni˝ wydanie decy-
zji o udzieleniu zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony, wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce za-
mierzonego pobytu cudzoziemca in-
formuje Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego o z∏o˝eniu przez cudzo-
ziemca wniosku o udzielenie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony
i sposobie za∏atwienia sprawy.

5. Organy, o których mowa w ust. 3, sà
obowiàzane, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku, przekazaç infor-
macje, czy wjazd i pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanowià zagro˝enie dla obron-
noÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa al-
bo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego.

6. Je˝eli organy, o których mowa
w ust. 3, nie przeka˝à informacji w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wnio-
sku, uznaje si´, ˝e wymóg uzyskania
informacji zosta∏ spe∏niony.

7. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach termin, o którym mowa
w ust. 5, mo˝e byç przed∏u˝ony do
3 miesi´cy, o czym organ obowiàzany
do przekazania informacji zawiadamia
wojewod´.

8. Decyzj´ o cofni´ciu zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony wydaje
wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce pobytu cudzoziemca, a je˝eli
cudzoziemiec opuÊci∏ na sta∏e teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej — wo-
jewoda, który to zezwolenie wyda∏.

9. Wojewoda informuje:

1) Prezesa Urz´du do Spraw Repatria-
cji i Cudzoziemców o:

a) udzieleniu zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony cu-
dzoziemcowi, o którym mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13,

b) odmowie udzielenia kolejnego ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony cudzoziemcowi, o któ-
rym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13,
lub cz∏onkowi jego rodziny,

c) cofni´ciu zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony cudzo-
ziemcowi, o którym mowa
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w art. 53 ust. 1 pkt 13, lub cz∏on-
kowi jego rodziny;

2) Komendanta G∏ównego Stra˝y Gra-
nicznej i komendanta wojewódzkie-
go Policji o cofni´ciu zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.”;

27) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnictwa wy˝-
szego w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, 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 jed-
nostki prowadzàcej studia, termin rozpocz´cia
nauki oraz okres nauki, na jaki cudzoziemiec
zosta∏ zakwalifikowany.”;

28) rozdzia∏ 5 otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 5

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 cudzo-
ziemca, posiadajàcego zezwolenie na
osiedlenie si´, urodzonym na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) pozostaje w zwiàzku ma∏˝eƒskim, za-
wartym z obywatelem polskim co
najmniej 3 lata przed z∏o˝eniem
wniosku i bezpoÊrednio przed z∏o˝e-
niem wniosku przebywa∏ nieprzerwa-
nie na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej co najmniej przez 2 lata na
podstawie zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony;

3) bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wnio-
sku przebywa∏ nieprzerwanie na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres nie krótszy ni˝ 10 lat na
podstawie zgody na pobyt tolerowa-
ny lub przez okres 5 lat w zwiàzku
z uzyskaniem statusu uchodêcy;

4) jest dzieckiem obywatela polskiego
i pozostaje pod jego w∏adzà rodziciel-
skà.

2. Cudzoziemcowi przebywajàcemu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zwiàzku z uzyskaniem statusu
uchodêcy lub zgody na pobyt tolerowa-
ny udzielonej w zwiàzku z rozpatrze-
niem wniosku o nadanie statusu
uchodêcy zalicza si´ do okresu nieprze-
rwanego pobytu, o którym mowa
w ust. 1 pkt 3, tak˝e okres pobytu w cza-

sie post´powania o nadanie statusu
uchodêcy, choçby cudzoziemiec by∏
w tym okresie umieszczony w strze˝o-
nym oÊrodku lub w areszcie w celu wy-
dalenia.

3. Do post´powania o udzielenie zezwole-
nia na osiedlenie si´ cudzoziemcowi
ma∏˝onkowi obywatela polskiego stosu-
je 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 ∏àcznie
10 miesi´cy w okresach, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba ˝e prze-
rwa by∏a spowodowana:

1) wykonywaniem obowiàzków zawo-
dowych lub Êwiadczeniem pracy po-
za terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, na podstawie umowy zawartej
z pracodawcà, którego siedziba znaj-
duje si´ na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej;

2) towarzyszeniem ma∏˝onkowi wyko-
nujàcemu obowiàzki zawodowe lub
Êwiadczàcemu prac´ w warunkach,
o których mowa w pkt 1;

3) potrzebà uzyskania dokumentu po-
dró˝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 zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE.

Art. 65. 1. Zezwolenia na pobyt cudzoziemca d∏u-
goterminowego WE udziela si´ cudzo-
ziemcowi przebywajàcemu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpo-
Êrednio przed z∏o˝eniem wniosku, legal-
nie i nieprzerwanie, co najmniej przez
5 lat, który posiada:

1) stabilne i regularne êród∏o dochodu
wystarczajàcego do pokrycia kosztów
utrzymania siebie i cz∏onków rodziny
pozostajàcych na jego utrzymaniu;

2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumie-
niu przepisów o powszechnym ubez-
pieczeniu zdrowotnym lub potwier-
dzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do cudzo-
ziemca:

1) odbywajàcego studia lub szkolenie
zawodowe;
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2) posiadajàcego zgod´ na pobyt tolero-
wany, azyl, status uchodêcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzy-
stajàcego z ochrony czasowej;

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

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

5) przebywajàcego na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej 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;

6) o którym mowa w art. 110.

3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
po odliczeniu kosztów zamieszkania,
przypadajàcy na ka˝dego cz∏onka rodzi-
ny pozostajàcego na utrzymaniu cudzo-
ziemca lub na cudzoziemca, gdy jest
osobà samotnà, 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 cudzo-
ziemca:

1) zatrzymanego, umieszczonego w strze-
˝onym oÊrodku, w areszcie w celu wy-
dalenia, w stosunku do którego zosta∏
zastosowany Êrodek zapobiegawczy
w postaci zakazu opuszczania kraju lub
pozbawionego wolnoÊci na podstawie
orzeczeƒ wydanych na podstawie
ustaw;

2) jako pracownika „au pair”, sezono-
wego, delegowanego przez us∏ugo-
dawc´ w celu transgranicznego
Êwiadczenia us∏ug lub us∏ugodawcy
Êwiadczàcego us∏ugi transgraniczne;

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

4) jako szefa, cz∏onka personelu misji
dyplomatycznej, kierownika urz´du
konsularnego i cz∏onka personelu
konsularnego paƒstwa obcego oraz
innej osoby zrównanej z nimi na pod-
stawie ustaw, umów lub powszech-
nie ustalonych zwyczajów mi´dzyna-
rodowych.

5. Do okresu pobytu, o którym mowa
w ust. 1, zalicza si´ po∏ow´ okresu po-
bytu cudzoziemca na podstawie wizy
udzielonej w zwiàzku z odbywaniem

studiów lub szkolenia zawodowego lub
zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w zwiàzku
z okolicznoÊciami, o których mowa
w art. 53 ust. 5 pkt 1.

6. Do ustalenia, ˝e pobyt cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest nieprzerwany, stosuje si´ art. 64
ust. 4.

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego 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 cu-
dzoziemców, których pobyt na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej jest nie-
po˝àdany;

3) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub
bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
lub interes Rzeczypospolitej Polskiej;

4) podstawà ubiegania si´ o zezwolenie
jest zawarcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego
z obywatelem polskim, a zwiàzek ma∏-
˝eƒski zosta∏ zawarty wy∏àcznie w celu
obejÊcia przepisów o udzielaniu zezwo-
lenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny lub zezwolenia na osiedlenie si´;

5) w post´powaniu o udzielenie zezwole-
nia na osiedlenie si´:

a) z∏o˝y∏ wniosek lub do∏àczy∏ do niego
dokumenty zawierajàce nieprawdzi-
we dane osobowe lub fa∏szywe infor-
macje,

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

6) nie wywiàzuje si´ z zobowiàzaƒ podat-
kowych wobec Skarbu Paƒstwa.

Art. 67. Cudzoziemcowi odmawia si´ udzielenia
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE, je˝eli:

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

2) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku pu-
blicznego.

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

1) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
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ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego bàdê interes Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

2) w post´powaniu o udzielenie zezwo-
lenia na osiedlenie si´ zezna∏ nie-
prawd´ lub zatai∏ prawd´ albo, w ce-
lu u˝ycia za autentyczny, podrobi∏ lub
przerobi∏ dokument bàdê takiego do-
kumentu jako autentycznego u˝ywa∏;

3) zosta∏ skazany prawomocnym wyro-
kiem w Rzeczypospolitej Polskiej za
przest´pstwo umyÊlne na kar´ co
najmniej 3 lat pozbawienia wolnoÊci;

4) opuÊci∏ na sta∏e terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

2. W przypadkach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, cudzoziemcowi prze-
bywajàcemu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w decyzji o cofni´ciu ze-
zwolenia na osiedlenie si´ nakazuje si´
opuszczenie tego terytorium w terminie
okreÊlonym w decyzji.

3. Do post´powania w sprawie cofni´cia
zezwolenia na osiedlenie si´, w cz´Êci
dotyczàcej nakazu opuszczenia teryto-
rium 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 rezy-
denta d∏ugoterminowego WE nastà-
pi∏o w sposób niezgodny z prawem;

2) stanowi on rzeczywiste i powa˝ne za-
gro˝enie dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa albo dla bezpie-
czeƒstwa i porzàdku publicznego; 

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

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

5) uzyska∏ na terytorium innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE.

2. Organ prowadzàcy post´powanie w spra-
wie cofni´cia zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE, w przy-
padku gdy zachodzà okolicznoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiàza-
ny uwzgl´dniç:

1) okres pobytu cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) jego wiek;

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

4) skutki dla cudzoziemca i cz∏onków je-
go rodziny, które powstanà w przy-
padku cofni´cia zezwolenia. 

3. W decyzji o cofni´ciu zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego WE,
wydanej na podstawie ust. 1 pkt 2, cu-
dzoziemcowi nakazuje si´ opuszczenie
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie okreÊlonym w decyzji.

4. Do post´powania w sprawie cofni´cia
zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego WE, w cz´Êci dotyczàcej
nakazu opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stosuje si´ przepisy
o post´powaniu 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 zezwo-
lenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE udziela si´, gdy cudzoziemiec
spe∏nia warunki okreÊlone w art. 65, z tym
˝e bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku
o wydanie kolejnego zezwolenia powinien
przebywaç legalnie i nieprzerwanie na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej co naj-
mniej przez 3 lata.

Art. 71. 1. Zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwo-
lenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE udziela si´ na wniosek cudzo-
ziemca.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ mo˝e obejmowaç dzieci
cudzoziemca lub inne osoby pozostajà-
ce pod jego opiekà.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, za-
wiera:

1) dane cudzoziemca, w zakresie nie-
zb´dnym do udzielenia zezwolenia;

2) dane obj´tych wnioskiem dzieci i in-
nych osób wpisanych do dokumentu
podró˝y cudzoziemca, w zakresie nie-
zb´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∏ugoterminowego WE sk∏a-
da si´ na formularzu.

5. Cudzoziemiec jest obowiàzany uzasad-
niç wniosek, przedstawiç wa˝ny doku-
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ment podró˝y oraz do∏àczyç do wnio-
sku:

1) fotografie osób obj´tych wnioskiem;

2) dokumenty niezb´dne do potwier-
dzenia danych zawartych we wniosku
i okolicznoÊci uzasadniajàcych ubie-
ganie si´ o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego
WE;

3) tytu∏ prawny do zajmowania lokalu
mieszkalnego, w którym przebywa
lub zamierza przebywaç, oraz doku-
menty potwierdzajàce wysokoÊç
kosztów zamieszkania.

6. 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´pny lub ma∏˝onek, rodzice ma∏˝on-
ka, lub rodzeƒstwo cudzoziemca.

7. W szczególnie uzasadnionym przypad-
ku, gdy cudzoziemiec nie posiada wa˝-
nego dokumentu podró˝y i nie ma mo˝-
liwoÊci jego uzyskania, mo˝e przedsta-
wiç inny dokument potwierdzajàcy jego
to˝samoÊç.

Art. 71a. 1. Cudzoziemiec mo˝e z∏o˝yç wniosek
o udzielenie zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE w czasie zgod-
nego z prawem pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego WE z∏o-
˝ony przez cudzoziemca przebywajà-
cego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie wizy, o której
mowa w art. 33, lub przez cudzoziem-
ca, o którym mowa w art. 110, oraz
wniosek o udzielenie zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE z∏o˝ony przez cudzoziemca,
o którym mowa w art. 65 ust. 2
pkt 1—4, lub przebywajàcego na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony udzielonego na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7, pozosta-
wia si´ bez rozpoznania.

3. W przypadku gdy przed up∏ywem
zgodnego z prawem okresu pobytu cu-
dzoziemca na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nie zosta∏a wydana de-
cyzja ostateczna w sprawie zezwolenia
na osiedlenie si´ lub zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego WE,
wojewoda wydaje cudzoziemcowi wi-

zy na okres pobytu do czasu wydania
decyzji ostatecznej.

Art. 71b. 1. Decyzj´ w sprawie udzielenia zezwole-
nia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce zamierzonego po-
bytu cudzoziemca.

2. Przed wydaniem decyzji o udzieleniu ze-
zwolenia na osiedlenie si´ lub zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´-
du na miejsce zamierzonego pobytu cu-
dzoziemca jest obowiàzany zwróciç si´
do komendanta oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej, komendanta wojewódzkiego
Policji i Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, a w razie potrzeby tak˝e
do innych organów, z wnioskiem o prze-
kazanie informacji, czy wjazd i pobyt cu-
dzoziemca na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej stanowià zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i po-
rzàdku publicznego.

3. W przypadku innym ni˝ wydanie decy-
zji o udzieleniu zezwolenia na osiedle-
nie si´ lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE, woje-
woda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zamierzonego pobytu cudzoziemca in-
formuje Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego o z∏o˝eniu przez cudzo-
ziemca wniosku o udzielenie zezwole-
nia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE i sposobie za∏atwienia sprawy.

4. Organy, o których mowa w ust. 2, sà
obowiàzane, w terminie 30 dni od dnia
otrzymania wniosku, przekazaç infor-
macje, czy wjazd i pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej stanowià zagro˝enie dla obron-
noÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa al-
bo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego.

5. Je˝eli organy, o których mowa
w ust. 2, nie przeka˝à informacji w ter-
minie 30 dni od dnia otrzymania wnio-
sku, uznaje si´, ˝e wymóg uzyskania
informacji zosta∏ spe∏niony.

6. W szczególnie uzasadnionych przy-
padkach termin, o którym mowa
w ust. 4, mo˝e byç przed∏u˝ony do
3 miesi´cy, o czym organ obowiàzany
do przekazania informacji zawiadamia
wojewod´.

7. Decyzj´ o cofni´ciu zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego WE wy-
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daje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du
na miejsce pobytu cudzoziemca,
z urz´du lub na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, Szefa Agencji Bez-
pieczeƒstwa Wewn´trznego, Komen-
danta G∏ównego Stra˝y Granicznej,
Komendanta G∏ównego Policji, komen-
danta oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub
komendanta wojewódzkiego Policji.

8. Wojewoda informuje Prezesa Urz´du
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
o udzieleniu cudzoziemcowi zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE, gdy cudzoziemiec posiada
takie zezwolenie udzielone przez inne
paƒstwo cz∏onkowskie Unii Europej-
skiej.

Art. 71c. Za∏atwienie sprawy udzielenia zezwole-
nia 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 formularzy wniosków o udzielenie
zezwolenia na osiedlenie si´ i zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go WE oraz liczb´ fotografii i wymogi do-
tyczàce fotografii do∏àczanych do wnio-
sków. W rozporzàdzeniu uwzgl´dnia si´
dane dotyczàce cudzoziemca, o których
mowa w art. 12, w zakresie niezb´dnym
do udzielenia zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE, oraz dane, o któ-
rych mowa w art. 71 ust. 3.”;

29) art. 72 otrzymuje brzmienie:

„Art. 72. 1. Kart´ pobytu wydaje si´ cudzoziemco-
wi, który uzyska∏:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony;

2) zezwolenie na osiedlenie si´;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE;

4) status uchodêcy;

5) zgod´ na pobyt tolerowany.

2. Karta pobytu, w okresie jej wa˝noÊci,
potwierdza to˝samoÊç cudzoziemca
podczas jego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz upraw-
nia, wraz z dokumentem podró˝y, do
wielokrotnego przekraczania granicy
bez koniecznoÊci uzyskania wizy.

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi,
który uzyska∏:

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∏u-
goterminowego WE, jest wa˝na
5 lat.”;

30) w art. 73 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wy-
daje si´ na wniosek cudzoziemca, który posia-
da zezwolenie na osiedlenie si´, zezwolenie na
pobyt 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.”;

31) w art. 74 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Posiadanie przez cudzoziemca polskiego doku-
mentu to˝samoÊci cudzoziemca nie zwalnia od
obowiàzku uzyskania wizy, zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE.”;

32) w art. 75 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca wydaje si´ cudzoziemcowi posiada-
jàcemu zezwolenie na osiedlenie si´, zezwole-
nie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE
lub zgod´ na pobyt tolerowany, który podczas
pobytu za granicà utraci∏ swój dokument po-
dró˝y albo którego dokument podró˝y uleg∏
zniszczeniu bàdê utraci∏ wa˝noÊç, zamierzajà-
cemu powróciç na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, gdy uzyskanie przez niego innego do-
kumentu podró˝y nie jest mo˝liwe.”;

33) art. 77 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 77. Cudzoziemiec jest obowiàzany wymieniç
posiadanà kart´ pobytu, polski dokument
podró˝y dla cudzoziemca lub polski do-
kument to˝samoÊci cudzoziemca w przy-
padku:

1) zmiany danych w nich zamieszczo-
nych;

2) zmiany wyglàdu utrudniajàcej ustale-
nie jego to˝samoÊci;

3) uszkodzenia ich w stopniu utrudniajà-
cym pos∏ugiwanie si´ nimi;

4) up∏ywu terminu wa˝noÊci karty poby-
tu wydanej w zwiàzku z uzyskaniem
zezwolenia na osiedlenie si´ lub ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE;

5) ich utraty lub zniszczenia.”;
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34) w art. 78 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Cudzoziemiec jest obowiàzany przedstawiç
dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç,
a cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wymian´ kar-
ty pobytu wa˝ny dokument podró˝y, i do∏àczyç
do wniosku:

1) fotografie osób obj´tych wnioskiem;

2) dokumenty niezb´dne do potwierdzenia da-
nych i okolicznoÊci podanych we wniosku.

3. W szczególnie uzasadnionym przypadku, je˝e-
li cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wymian´ kar-
ty pobytu nie posiada i nie ma mo˝liwoÊci uzy-
skania wa˝nego dokumentu podró˝y, mo˝e
przedstawiç inny dokument potwierdzajàcy je-
go to˝samoÊç.”;

35) w art. 80:

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

„1) kart´ pobytu — po dor´czeniu dokumentu
potwierdzajàcego nabycie obywatelstwa
polskiego, decyzji o cofni´ciu zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwole-
nia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego WE;

2) polski dokument podró˝y dla cudzoziemca
— po dor´czeniu dokumentu podró˝y lub
decyzji o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego WE;”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cudzoziemcowi, który opuszcza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wskutek cofni´cia
zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony, zezwolenia na osiedlenie si´ lub ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE, wydaje si´ zaÊwiadczenie o zwro-
cie karty pobytu, polskiego dokumentu po-
dró˝y dla cudzoziemca lub polskiego doku-
mentu to˝samoÊci cudzoziemca, wa˝ne do
czasu opuszczenia terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej.”;

36) w art. 81:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kart´ pobytu wydaje wojewoda, który wy-
da∏ zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si´ lub
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego WE.”,

b) po ust. 5 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. Cudzoziemiec jest obowiàzany odebraç oso-
biÊcie kart´ pobytu i inne dokumenty, o któ-
rych mowa w ust. 2—5, a w przypadku ma-
∏oletniego poni˝ej 13. roku ˝ycia — odbioru
dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub
kurator.”;

37) w art. 83 w ust. 2 w pkt 3 w lit. b Êrednik zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. c w brzmieniu:

„c) zgod´ na pobyt tolerowany;”;

38) po art. 84 dodaje si´ art. 84a w brzmieniu:

„Art. 84a. 1. Cudzoziemcy uczniowie szko∏y po-
chodzàcy z paƒstw trzecich, uczestni-
czàcy w wycieczce szkolnej do innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej na zasadach okreÊlonych
przez przepisy Unii Europejskiej5),
mogà byç obj´ci listà podró˝ujàcych
dla wycieczek w Unii Europejskiej
sporzàdzanà przez dyrektora szko∏y.

2. Dane dotyczàce cudzoziemców obj´-
tych listà podró˝ujàcych dla wycie-
czek w Unii Europejskiej oraz ich pra-
wo do ponownego wjazdu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej po-
twierdza, na wniosek dyrektora szko-
∏y, wojewoda w∏aÊciwy dla siedziby
szko∏y.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych, w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw zagranicz-
nych oraz ministrem w∏aÊciwym do
spraw oÊwiaty i wychowania, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór formu-
larza listy podró˝ujàcych dla wycie-
czek Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc
postanowienia za∏àcznika do decyzji
Rady 94/795/WSiSW z dnia 30 listopa-
da 1994 r. w sprawie wspólnych dzia-
∏aƒ przyj´tych przez Rad´ na podsta-
wie art. K.3 ust. 2 lit. b) Traktatu o Unii
Europejskiej w sprawie u∏atwieƒ po-
dró˝y dla uczniów pochodzàcych
z paƒstw trzecich przebywajàcych
w Paƒstwach Cz∏onkowskich (Dz. Urz.
WE L 327 z 19.12.1994).”;

39) w art. 85:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organy Stra˝y Granicznej i Policji sprawujà
kontrol´ legalnoÊci pobytu cudzoziemców
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”,

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

„1a. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców, wojewoda i organy S∏u˝by
Celnej mogà sprawowaç kontrol´ legalno-
Êci pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie nie-
zb´dnym do prowadzenia przez te organy

Dziennik Ustaw Nr 94 — 6175 — Poz. 788

———————
5) 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 przebywajàcych
w Paƒstwach Cz∏onkowskich.



post´powaƒ w sprawach cudzoziemców
lub w sprawach celnych.”;

40) w art. 88:

a) w ust. 1:

— pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) przebywa na tym terytorium bez wyma-
ganej wizy, zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, zezwolenia na osie-
dlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE;

2) wykonywa∏ prac´ niezgodnie z ustawà
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy al-
bo podjà∏ dzia∏alnoÊç gospodarczà nie-
zgodnie z przepisami obowiàzujàcymi
w tym zakresie w Rzeczypospolitej Pol-
skiej;”,

— w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje si´ pkt 10 w brzmieniu:

„10) zosta∏ skazany w Rzeczypospolitej Pol-
skiej prawomocnym orzeczeniem na
kar´ pozbawienia wolnoÊci podlegajàcà
wykonaniu i istniejà podstawy do prze-
prowadzenia post´powania o przekaza-
nie go za granic´ w celu wykonania
orzeczonej wobec niego kary.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Cudzoziemcowi, który posiada zezwolenie
na osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego WE, nie wy-
daje si´ decyzji o wydaleniu.”;

41) art. 89 otrzymuje brzmienie:

„Art. 89. 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 pod-
stawie art. 97 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cu-
dzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) cudzoziemiec jest ma∏˝onkiem oby-
watela polskiego albo cudzoziemca
posiadajàcego zezwolenie na osie-
dlenie si´ lub zezwolenie na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego WE
i jego dalszy pobyt nie stanowi za-
gro˝enia dla obronnoÊci lub bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub bezpieczeƒ-
stwa 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 de-
cyzji o wydaleniu cudzoziemca wyda-
nej przed wszcz´ciem post´powania

o nadanie statusu uchodêcy, gdy decy-
zja o nadaniu cudzoziemcowi statusu
uchodêcy stanie si´ ostateczna.

3. Do post´powania w sprawie wydale-
nia cudzoziemca, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, stosuje si´ odpowiednio
art. 55.”;

42) po art. 90 dodaje si´ art. 90a w brzmieniu:

„Art. 90a. Decyzje o wydaleniu mogà byç przeka-
zywane za poÊrednictwem urzàdzeƒ
umo˝liwiajàcych odczyt i zapis znaków
pisma na noÊniku papierowym oraz za
poÊrednictwem sieci telekomunikacyj-
nych i dor´czane cudzoziemcowi w for-
mie uzyskanej w wyniku takiego przeka-
zu.”;

43) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organ wyst´pujàcy z wnioskiem o wydanie de-
cyzji o wydaleniu cudzoziemca lub komendant
wojewódzki Policji w∏aÊciwy ze wzgl´du na
siedzib´ wojewody, który wyda∏ decyzj´ na
wniosek Ministra Obrony Narodowej, organu
S∏u˝by Celnej lub z urz´du, pobiera od cudzo-
ziemca, 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
fotografi´, chyba ˝e fotografia zosta∏a sporzà-
dzona wczeÊniej w post´powaniu karnym na
podstawie art. 74 § 2 pkt 1 Kodeksu post´po-
wania karnego lub w post´powaniu o nadanie
statusu uchodêcy na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

44) w art. 95:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec, któremu wydano decyzj´
o wydaleniu, mo˝e byç doprowadzony do
granicy albo do granicy paƒstwa, do które-
go zostaje wydalony, lub do portu lotnicze-
go albo morskiego tego paƒstwa, w przy-
padku 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 terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej;

3) wymagajà tego wzgl´dy obronnoÊci lub
bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego
albo interes Rzeczypospolitej Polskiej;

4) decyzja o wydaleniu cudzoziemca zosta∏a
wydana w zwiàzku z okolicznoÊcià, o któ-
rej mowa w art. 88 ust. 1 pkt 7.”,
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b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej odnotowuje w rejestrze
spraw dotyczàcych wydalenia z Rzeczypo-
spolitej Polskiej dat´ opuszczenia przez cu-
dzoziemca tego terytorium lub informuje
o tym niezw∏ocznie wojewod´, który wyda∏
decyzj´ o wydaleniu.”;

45) w art. 96:

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

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

b) w ust. 3 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 4 i 5 w brzmieniu:

„4) koszty pomocy udzielonej przez paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej w zwiàzku
z zastosowaniem tranzytu drogà powietrznà
przez jego terytorium;

5) koszty pobytu w strze˝onym oÊrodku lub
areszcie w celu wydalenia.”;

46) w art. 98 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 i 5 w brzmie-
niu:

„4. Organ, o którym mowa w ust. 1, pobiera od cu-
dzoziemca, któremu wydano decyzj´ o zobo-
wiàzaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, odciski linii papilarnych, je˝e-
li nie zosta∏y one pobrane na podstawie art. 14
ust. 2, art. 93 ust. 1 lub art. 101 ust. 3.

5. Do pobierania odcisków linii papilarnych od
cudzoziemca, któremu wydano decyzj´ o zo-
bowiàzaniu do opuszczenia terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, stosuje si´ przepis art. 14
ust. 3.”;

47) po rozdziale 8 dodaje si´ rozdzia∏ 8a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 8a

Tranzyt cudzoziemca drogà powietrznà

Art. 100a. 1. Je˝eli doprowadzenie cudzoziemca
do portu lotniczego paƒstwa, do któ-
rego ma byç wydalony, nie jest mo˝-
liwe z uzasadnionych praktycznych
powodów przy wykorzystaniu lotu
bezpoÊredniego z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, Komendant G∏ów-
ny Stra˝y Granicznej wyst´puje
z wnioskiem do centralnego organu
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej o zezwolenie na przejazd
cudzoziemca przez obszar portu lotni-
czego tego paƒstwa, zwany dalej
„tranzytem drogà powietrznà”.

2. W przypadku gdy jest to niezb´dne,
wniosek o zezwolenie na tranzyt dro-

gà powietrznà dotyczy tak˝e wszyst-
kich osób, które sà odpowiedzialne za
cudzoziemca podczas tranzytu, w tym
osób sprawujàcych nad nim opiek´
medycznà i t∏umaczy, zwanych dalej
„eskortà”.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej dor´cza wniosek o zezwolenie na
tranzyt drogà powietrznà centralne-
mu organowi paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej co najmniej
48 godzin przed rozpocz´ciem tran-
zytu.

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 dwu-
stronnych lub wielostronnych poro-
zumieƒ lub umów.

6. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór formularza wniosku
o zezwolenie na tranzyt drogà po-
wietrznà, uwzgl´dniajàc postanowie-
nia dyrektywy Rady 2003/110/UE
z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie
pomocy 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 tranzy-
cie drogà powietrznà i sposób jego
przeprowadzenia zapewniajàcy za-
koƒczenie tranzytu w czasie nie d∏u˝-
szym ni˝ 24 godziny.

2. W przypadku gdy tranzyt drogà po-
wietrznà nie mo˝e byç zakoƒczony
w ciàgu 24 godzin, Komendant G∏ów-
ny Stra˝y Granicznej mo˝e uzgodniç
z organem centralnym innego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej 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∏ocz-
nie na ponowny wjazd na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku
gdy:

1) centralny organ paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej cofnà∏ zezwo-
lenie na tranzyt drogà powietrznà;

2) podczas tranzytu drogà powietrznà
wjecha∏ bez zezwolenia na terytorium
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paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej, na którego obszarze znajdu-
je si´ port lotniczy, przez który jest
wykonywany tranzyt;

3) jego wydalenie do kraju przeznacze-
nia lub innego paƒstwa tranzytu lub
jego wejÊcie na pok∏ad statku po-
wietrznego okaza∏o si´ bezskuteczne;

4) wykonanie tranzytu jest niemo˝liwe
z innego powodu.

Art. 100d. 1. Koszty zwiàzane z ponownym wjaz-
dem cudzoziemca na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej ponosi Skarb
Paƒstwa.

2. Skarb Paƒstwa zwraca koszty pomo-
cy w tranzycie drogà powietrznà
udzielonej przez inne paƒstwo cz∏on-
kowskie Unii Europejskiej.

3. Koszty, o których mowa w ust. 1 i 2,
sà pokrywane z bud˝etu paƒstwa
z cz´Êci, której dysponentem jest mi-
nister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, ze Êrodków b´dàcych w dyspo-
zycji Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej.

Art. 100e. Je˝eli doprowadzenie cudzoziemca do
portu lotniczego paƒstwa, do którego
ma byç wydalony z terytorium innego
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, nie jest mo˝liwe przy wykorzysta-
niu lotu bezpoÊredniego z terytorium te-
go paƒstwa, Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej, na wniosek centralnego or-
ganu innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, udziela zezwolenia na
tranzyt drogà powietrznà przez obszar
polskiego lotniska.

Art. 100f. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej
zawiadamia o udzieleniu lub odmo-
wie udzielenia zezwolenia na tranzyt
drogà powietrznà centralny organ in-
nego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej w terminie 48 godzin od
otrzymania wniosku.

2. W uzasadnionych przypadkach ter-
min, o którym mowa w ust. 1, mo˝e
byç przed∏u˝ony o kolejne 48 godzin.

Art. 100g. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej mo˝e odmówiç udzielenia zezwo-
lenia na tranzyt drogà powietrznà,
w przypadku gdy:

1) cudzoziemiec jest oskar˝ony
w Rzeczypospolitej Polskiej o po-
pe∏nienie przest´pstwa lub jest po-
szukiwany w celu wykonania wyro-
ku;

2) tranzyt przez terytorium innych
paƒstw lub przyj´cie cudzoziemca

przez paƒstwo, do którego jest wy-
dalany, nie sà wykonalne;

3) wykonanie decyzji o wydaleniu
wymaga zmiany lotniska na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) cudzoziemiec stanowi zagro˝enie
dla porzàdku i bezpieczeƒstwa pu-
blicznego, zdrowia publicznego lub
interesu Rzeczypospolitej Polskiej;

5) udzielenie pomocy w wykonaniu
tranzytu jest niemo˝liwe.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej mo˝e cofnàç zezwolenie na tran-
zyt drogà powietrznà, je˝eli okolicz-
noÊci, o których mowa w ust. 1, wyj-
dà na jaw po jego udzieleniu.

3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej niezw∏ocznie zawiadamia central-
ny organ innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej:

1) o odmowie udzielenia lub cofni´-
ciu zezwolenia na tranzyt drogà po-
wietrznà;

2) o najbli˝szym terminie, w którym
wykonanie tranzytu drogà powietrz-
nà b´dzie mo˝liwe — w przypadku
odmowy udzielenia lub cofni´cia ze-
zwolenia na tranzyt drogà powietrz-
nà 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 pomocy
w tranzycie drogà powietrznà przez
obszar polskiego lotniska, polegajà-
cej w szczególnoÊci na:

1) przej´ciu cudzoziemca na pok∏a-
dzie statku powietrznego i konwo-
jowaniu go w obszarze lotniska;

2) zapewnieniu cudzoziemcowi oraz
jego eskorcie:

a) niezb´dnej opieki medycznej,

b) wy˝ywienia;

3) odbiorze, przechowywaniu i prze-
kazywaniu dokumentów podró˝y
cudzoziemca;

4) powiadamianiu centralnego orga-
nu innego paƒstwa cz∏onkowskie-
go Unii Europejskiej o miejscu
i czasie odlotu cudzoziemca, je˝eli
tranzyt odbywa si´ bez eskorty;

5) przekazywaniu centralnemu orga-
nowi innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej istotnych
informacji dotyczàcych wykonania
tranzytu;
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6) zapewnieniu cudzoziemcowi za-
kwaterowania w czasie wykonywa-
nia tranzytu;

7) przeciwdzia∏aniu próbom uniemo˝-
liwienia wykonania tranzytu podej-
mowanym przez cudzoziemca.

2. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicz-
nej po zakoƒczeniu tranzytu drogà
powietrznà przez obszar polskiego
lotniska, wyst´puje do centralnego
organu innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego Unii Europejskiej o pokrycie
kosztów udzielonej pomocy.

Art. 100i. 1. Funkcjonariusze innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
nale˝àcy do eskorty, podczas wyko-
nywania tranzytu drogà powietrznà
przez obszar polskiego lotniska:

1) sà uprawnieni do stosowania wo-
bec cudzoziemca Êrodków przymu-
su bezpoÊredniego przez u˝ycie si-
∏y fizycznej w postaci chwytów
obezw∏adniajàcych oraz podob-
nych technik obrony lub ataku
w celu odparcia czynnej napaÊci
lub kajdanek w celu zapobiegni´cia
czynnej napaÊci;

2) mogà wspó∏dzia∏aç z funkcjonariu-
szami Stra˝y Granicznej, stosujàc
Êrodki przymusu bezpoÊredniego
odpowiadajàce potrzebie wynikajà-
cej z istniejàcej sytuacji i niezb´dne
do osiàgni´cia podporzàdkowania
si´ wydanym poleceniom, zgodnie
z warunkami u˝ycia Êrodków przy-
musu bezpoÊredniego przez funk-
cjonariuszy Stra˝y Granicznej, okre-
Êlonymi w ustawie z dnia 12 paê-
dziernika 1990 r. o Stra˝y Granicz-
nej, gdy wystàpi bezpoÊrednie i po-
wa˝ne zagro˝enie podj´cia przez
cudzoziemca ucieczki, okaleczenia
siebie lub osób trzecich lub znisz-
czenia mienia.

2. Funkcjonariusze innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
nale˝àcy do eskorty, podczas wyko-
nywania tranzytu drogà powietrznà
przez obszar polskiego lotniska posia-
dajà upowa˝nienie do wykonywania
tranzytu drogà powietrznà, noszà
ubranie cywilne i nie mogà byç
uzbrojeni.

Art. 100j. Do spraw uregulowanych w niniejszym
rozdziale nie stosuje si´ przepisów Ko-
deksu post´powania administracyjnego
oraz o post´powaniu przed sàdami ad-
ministracyjnymi.”;

48) w art. 101:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec, wobec którego zachodzà
okolicznoÊci uzasadniajàce wydanie decyzji
o wydaleniu albo który uchyla si´ od wyko-
nania obowiàzków okreÊlonych w decyzji
o wydaleniu, mo˝e byç zatrzymany na okres
nie d∏u˝szy ni˝ 48 godzin.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wystàpiç do wojewody z wnioskiem o wy-
danie decyzji o cofni´ciu zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE;”,

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

„3a. Zatrzymanego cudzoziemca zwalnia si´:

1) je˝eli w ciàgu 48 godzin od chwili zatrzy-
mania nie zosta∏ przekazany do dyspozy-
cji sàdu wraz z wnioskiem o umieszcze-
nie w strze˝onym oÊrodku albo o zasto-
sowanie aresztu w celu wydalenia;

2) je˝eli w ciàgu 24 godzin od chwili prze-
kazania do dyspozycji sàdu nie dor´czo-
no mu postanowienia o umieszczeniu
w strze˝onym oÊrodku albo o zastoso-
waniu aresztu w celu wydalenia;

3) na polecenie sàdu;

4) je˝eli ustanie przyczyna zatrzymania.

3b. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do zatrzymania cudzoziemca stosuje si´
Kodeks post´powania karnego.”,

d) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wzór karty
daktyloskopijnej, na której pobiera si´ odci-
ski linii papilarnych od cudzoziemca na pod-
stawie ust. 3, art. 14 ust. 2, art. 93 ust. 1 lub
art. 98 ust. 4, uwzgl´dniajàc przyczyn´ po-
brania odcisków linii papilarnych.”;

49) po art. 101 dodaje si´ art. 101a w brzmieniu:

„Art. 101a. 1. Organ, który zatrzyma∏ ma∏oletniego
cudzoziemca przebywajàcego na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez opieki, mo˝e wystàpiç do sàdu
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce
zatrzymania ma∏oletniego z wnio-
skiem o umieszczenie go w placów-
ce opiekuƒczo-wychowawczej.

2. Koszty zwiàzane z umieszczeniem
i pobytem ma∏oletniego cudzoziem-
ca w placówce opiekuƒczo-wycho-
wawczej sà finansowane z bud˝etu
paƒstwa z cz´Êci, której dysponen-
tem jest minister w∏aÊciwy do spraw
wewn´trznych, ze Êrodków b´dà-
cych w dyspozycji Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej lub Ko-
mendanta G∏ównego Policji.”; 
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50) w art. 102 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) jest to niezb´dne do sprawnego przeprowa-
dzenia post´powania w sprawie o wydalenie
lub o cofni´cie zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE;

2) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e b´dzie si´
uchyla∏ od wykonania decyzji o wydaleniu lub
decyzji o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie
si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego WE;”;

51) w art. 124:

a) w pkt 1 w lit. i Êrednik zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ lit. j i k w brzmieniu:

„j) zezwoleƒ na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego WE,

k) cudzoziemców, od których pobiera si´ odci-
ski linii papilarnych na podstawie art. 14
ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101
ust. 3;”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rejestr odcisków linii papilarnych, pobra-
nych od cudzoziemców na podstawie art. 14
ust. 2, art. 93 ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101
ust. 3;”;

52) w art. 125 w ust. 1 pkt 2—4 otrzymujà brzmienie:

„2) w pkt 1 w lit. b—d, g, j, prowadzi wojewoda;

3) w pkt 1 w lit. e, prowadzà wojewoda, konsul
i komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej, ka˝dy w zakresie swojej
w∏aÊciwoÊci;

4) w pkt 1 w lit. f i k, prowadzà komendant woje-
wódzki Policji, komendant powiatowy (miej-
ski) Policji, komendant oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej i komendant granicznej placówki kon-
trolnej Stra˝y Granicznej, ka˝dy w zakresie
swojej w∏aÊciwoÊci;”;

53) w art. 126:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w lit. a—c, j, przechowuje si´ informacje
o wnioskach, wydanych postanowie-
niach, decyzjach administracyjnych i wy-
rokach sàdu, a ponadto dane, o których
mowa w art. 12:

a) w lit. a, dotyczàce cudzoziemców obj´-
tych post´powaniami w sprawie wy-
dania i przed∏u˝enia wizy,

b) w lit. b, dotyczàce cudzoziemców ob-
j´tych post´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) w lit. c, dotyczàce cudzoziemców obj´-
tych post´powaniami o wydanie i cof-
ni´cie zezwolenia na osiedlenie si´
oraz dat´ wydania, numer, seri´ oraz
termin up∏ywu wa˝noÊci karty pobytu
lub polskiego dokumentu podró˝y dla
cudzoziemca,

d) w lit. j, dotyczàce cudzoziemców obj´-
tych post´powaniami o wydanie i cof-
ni´cie zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE oraz dat´ wy-
dania, numer, seri´ oraz termin up∏y-
wu wa˝noÊci karty pobytu lub polskie-
go dokumentu podró˝y dla cudzo-
ziemca;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) w lit. g, przechowuje si´ dane cudzo-
ziemców wydalonych z terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej oraz informacje
o decyzjach w sprawie wydalenia z tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej oraz
o dacie opuszczenia przez cudzoziemca
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

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

„7) w lit. k, przechowuje si´ imi´ (imiona)
i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz
obywatelstwo cudzoziemca, od którego
pobrano odciski linii papilarnych, pod-
staw´ prawnà pobrania odcisków linii
papilarnych, stopieƒ oraz imi´ i nazwisko
osoby pobierajàcej odciski linii papilar-
nych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. 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 papilarnych,
dat´ pobrania odcisków i informacje o kar-
tach daktyloskopijnych lub o pobraniu odci-
sków za pomocà urzàdzenia do elektronicz-
nego pobierania odcisków oraz nast´pujàce
dane cudzoziemca:

1) imi´ (imiona) i nazwisko;

2) dat´ i miejsce urodzenia;

3) obywatelstwo.”;

54) w art. 128:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) zosta∏a wydana ostateczna decyzja o wyda-
leniu, 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∏ugotermi-
nowego WE z przyczyny, o której mowa
w art. 69 ust. 1 pkt 2, lub decyzja o odmowie
nadania statusu uchodêcy, zawierajàca na-
kaz opuszczenia terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, o której mowa w art. 16
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ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

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

„1a. W wykazie nie zamieszcza si´ danych cu-
dzoziemca:

1) ma∏˝onka obywatela polskiego oraz
przebywajàcego na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej ma∏˝onka cudzoziem-
ca posiadajàcego zezwolenie na osie-
dlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego WE, chyba ˝e
jego pobyt na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej stanowi zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa albo bezpieczeƒstwa i porzàdku
publicznego;

2) posiadajàcego zezwolenie na osiedlenie
si´ lub zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego WE.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dane cudzoziemca umieszcza si´ w wykazie
na okres:

1) roku od dnia dobrowolnego wyjazdu
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w terminie okreÊlonym w decyzji o zo-
bowiàzaniu do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, zawierajàcej
nakaz wyjazdu w okreÊlonym terminie,
decyzji o odmowie udzielenia zezwole-
nia 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 od-
mowie udzielenia zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony lub decy-
zji o cofni´ciu tego zezwolenia, zawiera-
jàcych nakaz wyjazdu w okreÊlonym ter-
minie, je˝eli przyczynà wydania nakazu
wyjazdu by∏o zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo bez-
pieczeƒstwa i porzàdku publicznego;

3) 3 lat od dnia wykonania decyzji o wyda-
leniu, decyzji o cofni´ciu zezwolenia na
osiedlenie si´, decyzji o cofni´ciu ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE lub decyzji o odmowie
nadania statusu uchodêcy;

4) 5 lat od dnia wykonania decyzji o wyda-
leniu, decyzji o cofni´ciu zezwolenia na
osiedlenie si´, decyzji o cofni´ciu ze-
zwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego WE lub decyzji o odmowie
nadania statusu uchodêcy, w przypadku
pokrycia kosztów wydalenia w ca∏oÊci
lub cz´Êci przez Skarb Paƒstwa;

5) 5 lat od dnia zakoƒczenia wykonania ka-
ry odbywanej na podstawie wyroków,
o których mowa w ust. 1 pkt 3;

6) roku od dnia uregulowania zobowiàzaƒ
podatkowych wobec Skarbu Paƒstwa
lub od daty, w której zobowiàzania te
uleg∏y przedawnieniu;

7) wynikajàcy z umów mi´dzynarodowych
obowiàzujàcych 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˝e-
nia na kolejne okresy nieprzekraczajàce
3 lat.”;

55) w art. 129 w ust. 1 po pkt 2 dodaje si´
pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicz-
nych;”;

56) w art. 132 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

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

57) art. 133 otrzymuje brzmienie:

„Art. 133. 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, pobra-
nych 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 Poli-
cji,

2) Komendantowi G∏ównemu Stra˝y
Granicznej,

3) Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego,

4) Szefowi Agencji Wywiadu,

5) Ministrowi Obrony Narodowej,

6) ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
finansów publicznych,

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) Szefowi Wojskowych S∏u˝b Infor-
macyjnych,

15) Komendantowi G∏ównemu ˚an-
darmerii Wojskowej

— w zakresie niezb´dnym do realiza-
cji ich ustawowych zadaƒ.

2. Dane przetwarzane w Systemie Po-
byt, w rejestrze, o którym mowa
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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, sà udost´pnia-
ne na pisemny wniosek podmiotu,
o którym mowa w ust. 1, z tym ˝e
wniosek o udost´pnienie danych
przetwarzanych w rejestrze odcisków
linii papilarnych pobranych od cudzo-
ziemca, któremu wydano decyzj´
o wydaleniu, mo˝e z∏o˝yç tak˝e Pre-
zes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców.

3. 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, mo˝na udost´p-
niaç, bez koniecznoÊci sk∏adania pi-
semnego wniosku, o którym mowa
w ust. 2, za pomocà urzàdzeƒ do tele-
transmisji danych, podmiotom, o któ-
rych mowa w ust. 1, które spe∏niajà
∏àcznie nast´pujàce warunki:

1) posiadajà urzàdzenia umo˝liwiajà-
ce odnotowanie w Systemie Pobyt
kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie
dane uzyska∏;

2) posiadajà zabezpieczenia technicz-
ne i organizacyjne uniemo˝liwiajà-
ce wykorzystanie danych niezgod-
nie z celem ich uzyskania;

3) jest to uzasadnione specyfikà lub
zakresem wykonywanych zadaƒ.

4. Organ obowiàzany do prowadzenia
rejestrów i ewidencji, o których mo-
wa w art. 124 pkt 1 lit. a—h, j,
k i pkt 2 i 3 oraz w art. 132
ust. 2 pkt 4—8, posiada dost´p do da-
nych przetwarzanych 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, w zakresie da-
nych 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 faktycznej wpi-
su do wykazu.

6. Dane przetwarzane w Systemie Pobyt
udost´pnia Prezes Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców, dane
przetwarzane w rejestrze, o którym
mowa w art. 124 pkt 1 lit. k — komen-
dant wojewódzki Policji, komendant

powiatowy (miejski) Policji, komen-
dant oddzia∏u Stra˝y Granicznej i ko-
mendant granicznej placówki kontrol-
nej Stra˝y Granicznej, ka˝dy w zakre-
sie swojej w∏aÊciwoÊci, a dane prze-
twarzane w rejestrze 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.”;

58) w art. 137 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 136
ust. 1, mo˝na, w drodze decyzji:

1) nakazaç przebywanie w okreÊlonym miejscu
do czasu opuszczenia terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na koszt przewoênika;

2) zakazaç opuszczania statku powietrznego
lub morskiego;

3) nakazaç opuszczenie terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na pok∏adzie innego statku
powietrznego lub morskiego ni˝ ten, na któ-
rym przyby∏.”;

59) w art. 138 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Na przewoênika, który drogà powietrznà lub
morskà przywióz∏ na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej cudzoziemca nieposiadajàcego do-
kumentu podró˝y wymaganego do przekrocze-
nia granicy, o którym mowa w art. 13 ust. 1, lub
nieposiadajàcego zezwolenia na wjazd do inne-
go paƒstwa lub na powrót do kraju pochodze-
nia, je˝eli zezwolenie takie jest wymagane, na-
k∏ada si´ kar´ administracyjnà w wysokoÊci sta-
nowiàcej równowartoÊç od 3 000 do 5 000 euro
za ka˝dà przywiezionà osob´, z tym ˝e suma kar
za jednorazowy przywóz grupy osób nie mo˝e
przekroczyç równowartoÊci 500 000 euro.”;

60) w art. 143 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zadaƒ Prezesa Urz´du nale˝y:

1) wydawanie decyzji i postanowieƒ w pierw-
szej instancji, w sprawach uregulowanych:

a) w niniejszej ustawie,

b) w ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o oby-
watelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28,
poz. 353, z 2001 r. Nr 42, poz. 475 oraz
z 2003 r. Nr 128, poz. 1175),

c) w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o re-
patriacji,

d) w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) 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 tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej

— je˝eli nie zosta∏y one przekazane innym
organom;
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2) rozpatrywanie odwo∏aƒ od decyzji i za˝aleƒ
na postanowienia wydane w pierwszej in-
stancji przez inne organy w sprawach ure-
gulowanych w ustawach, o których mowa
w pkt 1, o ile nie zosta∏y one przekazane in-
nym organom;

3) gromadzenie informacji i analizowanie sytu-
acji migracyjnej w zakresie niezb´dnym do
realizacji zadaƒ nale˝àcych do kompetencji
Prezesa Urz´du;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleƒ w za-
kresie 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 za-
kresie niezb´dnym do prowadzenia post´-
powaƒ na podstawie ustaw, o których mo-
wa w pkt 1.”;

61) w art. 148 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) nie opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w terminie okreÊlonym w decyzji:
a) o odmowie udzielenia lub cofni´ciu zezwo-

lenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
b) o cofni´ciu zezwolenia na osiedlenie si´,
c) o cofni´ciu zezwolenia na pobyt rezydenta

d∏ugoterminowego WE,
d) o zobowiàzaniu do opuszczenia terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,”.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzie-
laniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) karta pobytu — dokument wydany cudzoziem-
cowi, który uzyska∏ zezwolenie na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedle-
nie si´, zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich, status
uchodêcy lub zgod´ na pobyt tolerowany;”;

2) w art. 8 w pkt 26 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 27 w brzmieniu:

„27) informacje o wynikach sprawdzenia cudzo-
ziemca w jednostce centralnej, zgodnie z roz-
porzàdzeniem Rady nr 2725/2000/WE z dnia
11 grudnia 2000 r. dotyczàcym ustanowienia
systemu Eurodac do porównywania odci-
sków palców w celu skutecznego stosowania
Konwencji Dubliƒskiej (Dz. Urz. WE L 316
z 15.12.2000), oraz o podj´tych czynnoÊciach
na podstawie Konwencji wyznaczajàcej paƒ-

stwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wnio-
sków o azyl z∏o˝onych w jednym z Paƒstw
Cz∏onkowskich Wspólnot Europejskich, spo-
rzàdzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.
(Dz. U. z 2005 r. Nr 24, poz. 194), i rozporzà-
dzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego
2003 r. ustanawiajàcego kryteria i mechani-
zmy okreÊlania Paƒstwa Cz∏onkowskiego
w∏aÊciwego dla rozpatrywania wniosku
o azyl, wniesionego w jednym z Paƒstw
Cz∏onkowskich przez obywatela paƒstwa trze-
ciego (Dz. Urz. UE L 050 z 25.02.2003).”;

3) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. T∏umaczenie na j´zyk polski dokumentów spo-
rzàdzonych w j´zyku obcym, dopuszczonych
jako dowód w post´powaniu o nadanie statu-
su uchodêcy lub azylu, zapewnia, w razie po-
trzeby, organ, przed którym jest prowadzone
post´powanie.”;

4) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cu-
dzoziemców, zwany dalej „Prezesem
Urz´du”, i Rada do Spraw Uchodêców,
ka˝dy w zakresie swojej w∏aÊciwoÊci, do
dnia 31 marca ka˝dego roku, przedsta-
wiajà w∏aÊciwej do spraw wewn´trznych
komisji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
informacj´ o stosowaniu ustawy w roku
poprzednim w zakresie realizacji zobo-
wiàzaƒ Rzeczypospolitej Polskiej wynika-
jàcych z Konwencji Genewskiej i Protoko-
∏u Nowojorskiego.”;

5) w art. 14 w ust. 1 w pkt 3 Êrednik zast´puje si´
kropkà i uchyla si´ pkt 4;

6) w art. 16:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) udziela si´ zgody na pobyt tolerowany, je˝e-
li zachodzà okolicznoÊci, o których mowa
w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cudzoziemcowi nie nakazuje si´ opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli:

1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie
si´, zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich, ze-
zwolenie na pobyt lub zezwolenie na po-
byt czasowy;

2) jest pozbawiony wolnoÊci wskutek wyko-
nania orzeczeƒ wydanych na podstawie
ustaw lub stosuje si´ wobec niego Êrodek
zapobiegawczy w postaci zakazu opusz-
czania kraju;

3) przed wydaniem decyzji o odmowie
nadania statusu uchodêcy zosta∏a wyda-
na decyzja o jego wydaleniu, która nie zo-
sta∏a wykonana;
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4) jest ma∏˝onkiem obywatela polskiego lub
ma∏˝onkiem cudzoziemca posiadajàcego
zezwolenie na osiedlenie si´ albo zezwo-
lenie na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego Wspólnot Europejskich i jego dal-
szy pobyt na tym terytorium 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.”,

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

„3a. W przypadku gdy cudzoziemiec jest umiesz-
czony w strze˝onym oÊrodku lub zastoso-
wano wobec niego areszt w celu wydalenia,
w decyzji o odmowie nadania statusu
uchodêcy nie okreÊla si´ terminu do opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej.”; 

7) po art. 16 dodaje si´ art. 16a i 16b w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Cudzoziemiec, któremu wydano de-
cyzj´ o przekazaniu go innemu paƒ-
stwu cz∏onkowskiemu Unii Europej-
skiej, odpowiedzialnemu za rozpa-
trzenie jego wniosku o nadanie statu-
su uchodêcy na podstawie Konwencji
wyznaczajàcej paƒstwo odpowie-
dzialne za rozpatrywanie wniosków
o azyl z∏o˝onych w jednym z Paƒstw
Cz∏onkowskich Wspólnot Europej-
skich, sporzàdzonej w Dublinie dnia
15 czerwca 1990 r., i rozporzàdzenia
Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego
2003 r. ustanawiajàcego kryteria i me-
chanizmy okreÊlania Paƒstwa Cz∏on-
kowskiego w∏aÊciwego dla rozpatry-
wania wniosku o azyl, wniesionego
w jednym z Paƒstw Cz∏onkowskich
przez obywatela paƒstwa trzeciego,
mo˝e byç doprowadzony do granicy
lub do granicy paƒstwa, do którego
nast´puje przekazanie, albo do portu
lotniczego lub morskiego tego paƒ-
stwa.

2. Obowiàzek doprowadzenia cudzo-
ziemca do granicy wykonuje, na
wniosek Prezesa Urz´du, komendant
wojewódzki Policji w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu cudzo-
ziemca.

3. Obowiàzek doprowadzenia cudzo-
ziemca od granicy do granicy paƒ-
stwa, do którego nast´puje przekaza-
nie, albo do portu lotniczego lub mor-
skiego tego paƒstwa wykonuje, na
wniosek Prezesa Urz´du, Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komen-
dant oddzia∏u Stra˝y Granicznej w∏a-
Êciwy ze wzgl´du na miejsce, w któ-
rym cudzoziemiec przekracza grani-
c´.

Art. 16b. Komendant granicznej placówki kon-
trolnej Stra˝y Granicznej informuje nie-
zw∏ocznie Prezesa Urz´du o opuszcze-
niu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez cudzoziemca:

1) o którym mowa w art. 16a lub

2) któremu w decyzji o odmowie nada-
nia statusu uchodêcy Prezes Urz´du
lub Rada do Spraw Uchodêców naka-
za∏a opuszczenie terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

8) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. Organ przyjmujàcy wniosek poucza cu-
dzoziemca, w j´zyku dla niego zrozumia-
∏ym, o zasadach i trybie post´powania
o nadanie statusu uchodêcy, o przys∏ugu-
jàcych mu prawach, cià˝àcych na nim
obowiàzkach i o skutkach prawnych ich
niewykonania oraz informuje o organiza-
cjach, do których zadaƒ statutowych na-
le˝à sprawy uchodêców.”;

9) w art. 24 w ust. 1 w pkt 4 w lit. e kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. f w brzmieniu:

„f) cz∏onków rodziny cudzoziemca, o których mowa
w art. 4 Konwencji wyznaczajàcej paƒstwo od-
powiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl
z∏o˝onych w jednym z Paƒstw Cz∏onkowskich
Wspólnot Europejskich, sporzàdzonej w Dubli-
nie dnia 15 czerwca 1990 r., i w art. 2 lit. i) rozpo-
rzàdzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego
2003 r. ustanawiajàcego kryteria i mechanizmy
okreÊlania Paƒstwa Cz∏onkowskiego w∏aÊciwe-
go dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesio-
nego w jednym z paƒstw cz∏onkowskich przez
obywatela paƒstwa trzeciego.”;

10) w art. 29 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ do wydania de-
cyzji o odmowie nadania statusu uchodêcy,
w przypadku gdy oczywista bezzasadnoÊç
wniosku o nadanie statusu uchodêcy wynika
z niewykonywania przez cudzoziemca obo-
wiàzku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1,
3 i 4.”;

11) po art. 30 dodaje si´ art. 30a w brzmieniu:

„Art. 30a. 1. W przypadku gdy po up∏ywie roku od
dnia z∏o˝enia wniosku o nadanie sta-
tusu uchodêcy nie zosta∏a wydana de-
cyzja w pierwszej instancji i przyczy-
na przed∏u˝enia post´powania nie le-
˝y po stronie wnioskodawcy, Prezes
Urz´du, na wniosek cudzoziemca,
wydaje zaÊwiadczenie, które wraz
z tymczasowym zaÊwiadczeniem to˝-
samoÊci cudzoziemca stanowi pod-
staw´ do uzyskania zezwolenia na
prac´ na zasadach i w trybie okreÊlo-
nych w ustawie z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
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stytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565).

2. W zaÊwiadczeniu, o którym mowa
w ust. 1, potwierdza si´ okres, jaki
up∏ynà∏ od dnia wszcz´cia post´po-
wania, i okolicznoÊç, ˝e przed∏u˝enie
post´powania nie nastàpi∏o z przy-
czyn le˝àcych po stronie cudzoziem-
ca, oraz okreÊla si´ przewidywany
termin zakoƒczenia post´powania
w sprawie o nadanie statusu uchodê-
cy.”;

12) w art. 31 w ust. 5 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) w granicznej placówce kontrolnej Stra˝y Gra-
nicznej, w której nast´puje przekazanie cudzo-
ziemca na podstawie Konwencji wyznaczajà-
cej paƒstwo odpowiedzialne za rozpatrywanie
wniosków o azyl z∏o˝onych w jednym z Paƒstw
Cz∏onkowskich Wspólnot Europejskich, spo-
rzàdzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r.,
i rozporzàdzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia
18 lutego 2003 r. ustanawiajàcego kryteria
i mechanizmy okreÊlania Paƒstwa Cz∏onkow-
skiego w∏aÊciwego dla rozpatrywania wniosku
o azyl, wniesionego w jednym z Paƒstw Cz∏on-
kowskich przez obywatela paƒstwa trzeciego,
albo na granicy paƒstwa, do którego nast´pu-
je przekazanie, w porcie lotniczym albo mor-
skim tego paƒstwa, je˝eli wobec cudzoziemca
stosuje si´ art. 16a.”;

13) w art. 40 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) po z∏o˝eniu wniosku o nadanie statusu
uchodêcy oka˝e si´, ˝e zachodzà okolicznoÊci,
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”;

14) w art. 44:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwolnienie cudzoziemca ze strze˝onego
oÊrodka lub aresztu w celu wydalenia nast´-
puje w przypadkach, o których mowa
w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach, lub na podstawie
decyzji Prezesa Urz´du wydanej z urz´du
lub na wniosek cudzoziemca, gdy z zebrane-
go w sprawie materia∏u dowodowego wyni-
ka, ˝e jest prawdopodobne, ˝e cudzoziemiec
spe∏nia warunki uznania za uchodêc´ okre-
Êlone w Konwencji Genewskiej i Protokole
Nowojorskim lub warunek uzyskania zgody
na pobyt tolerowany na podstawie art. 97
ust. 1 pkt 1.”,

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

„1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje
tak˝e towarzyszàce cudzoziemcowi ma∏o-
letnie dzieci i ma∏˝onka.”;

15) uchyla si´ art. 46;

16) w art. 56:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Udzielanie pomocy, o której mowa w ust. 1,
mo˝e byç przed∏u˝one, na wniosek cudzo-
ziemca:

1) na okres do 3 miesi´cy od dnia dor´cze-
nia decyzji o nadaniu statusu uchodêcy
lub decyzji o odmowie nadania statusu
uchodêcy, w której udzielono zgody na
pobyt tolerowany;

2) na okres do 1 miesiàca od dnia dor´cze-
nia decyzji o umorzeniu post´powania
o nadanie statusu uchodêcy w zwiàzku
z cofni´ciem wniosku o nadanie statusu
uchodêcy.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Pomocy nie przyznaje si´ cudzoziemcowi:

1) przebywajàcemu na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej na podstawie zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwole-
nia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowe-
go Wspólnot Europejskich;

2) umieszczonemu w strze˝onym oÊrodku
lub w areszcie w celu wydalenia, tymcza-
sowo aresztowanemu lub odbywajàcemu
kar´ pozbawienia wolnoÊci.”;

17) w art. 61:

a) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystajà-
cych z nauki i opieki w publicznych placów-
kach, szko∏ach podstawowych, gimnazjach
lub szko∏ach ponadgimnazjanych oraz po-
krycie kosztów wynikajàcych z op∏at za na-
uk´ w tych palcówkach, szko∏ach lub gmina-
zjach;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za wy˝ywie-
nie, w przypadku gdy:

a) stan zdrowia cudzoziemca wymaga za-
stosowania, przez czas okreÊlony w orze-
czeniu lekarskim, ˝ywienia dietetycznego,
którego oÊrodek nie mo˝e zapewniç,

b) przebywa w oÊrodku wraz z dzieçmi
w wieku poni˝ej 7 lat,

c) ma∏oletnie dziecko cudzoziemca korzysta
z nauki i opieki w publicznych placów-
kach, szko∏ach podstawowych, gimna-
zjach i szko∏ach ponadgimnazjalnych;”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Ekwiwalent pieni´˝ny w zamian za wy˝y-
wienie w przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1 lit. b i c, przyznaje si´ na dzieci
cudzoziemca.”;
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18) art. 65 otrzymuje brzmienie:

„Art. 65. 1. Prezes Urz´du, w drodze decyzji,
wstrzymuje w ca∏oÊci lub w cz´Êci po-
moc polegajàcà na umieszczeniu cu-
dzoziemca w oÊrodku lub przyznaniu
Êwiadczenia pieni´˝nego, je˝eli cudzo-
ziemiec:
1) posiada w∏asne Êrodki, wystarczajà-

ce do zaspokojenia jego potrzeb;
2) po udzieleniu pomocy, niezgodnie

z przepisami przekroczy∏ lub usi∏o-
wa∏ przekroczyç granic´;

3) podlega tymczasowemu aresztowa-
niu lub karze pozbawienia wolnoÊci.

2. Wstrzymanie pomocy polegajàcej na
umieszczeniu cudzoziemca w oÊrodku
nast´puje tak˝e, gdy cudzoziemiec:
1) ra˝àco naruszy∏ zasady wspó∏˝ycia

spo∏ecznego w oÊrodku;
2) bez podania przyczyny przebywa∏

poza oÊrodkiem przez okres d∏u˝szy
ni˝ 3 dni.

3. W przypadku gdy wstrzymanie pomo-
cy nastàpi∏o z przyczyn, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1, Pre-
zes Urz´du mo˝e, na wniosek cudzo-
ziemca, w drodze decyzji, jednorazowo
przywróciç udzielanie tej pomocy na
dotychczasowych zasadach.

4. W przypadku gdy wstrzymanie pomo-
cy nastàpi∏o z przyczyn, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 1 lub 3 lub ust. 2 pkt 2,
Prezes Urz´du, na wniosek cudzoziem-
ca, przywraca w drodze decyzji pomoc
po ustaniu przyczyn uzasadniajàcych
jej wstrzymanie.

5. Decyzjom w sprawie wstrzymania po-
mocy nadaje si´ rygor natychmiasto-
wej wykonalnoÊci.

6. W przypadku, o którym mowa
w ust. 2 pkt 2, decyzj´ w sprawie
wstrzymania pomocy wywiesza si´ na
tablicy og∏oszeƒ w oÊrodku, który cu-
dzoziemiec opuÊci∏. Decyzj´ uwa˝a si´
za dor´czonà w dniu jej wywiesze-
nia.”;

19) art. 66 otrzymuje brzmienie:

„Art. 66. Je˝eli wstrzymanie pomocy z przyczyn,
o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lub
ust. 2 pkt 1, nastàpi∏o po raz drugi lub je-
˝eli cudzoziemca nie mo˝na umieÊciç
w oÊrodku, gdy˝ odmówi∏ poddania si´
badaniom lekarskim lub zabiegom sani-
tarnym cia∏a i odzie˝y, Prezes Urz´du mo-
˝e, na wniosek cudzoziemca, w drodze
decyzji, przyznaç mu Êwiadczenie pie-
ni´˝ne w wysokoÊci jednej trzeciej Êwiad-
czenia pieni´˝nego przyznawanego na
podstawie art. 64.”;

20) w art. 68 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 56
ust. 1, który cofnà∏ wniosek o nadanie statusu
uchodêcy, mo˝na, na jego wniosek, przyznaç
pomoc w dobrowolnym wyjeêdzie z teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

21) w art. 93 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do post´powania w sprawie o udzielenie azy-
lu stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 17, 18,
art. 27 ust. 1 pkt 1—3, art. 28, art. 29
ust. 1 i dzia∏u II rozdzia∏ 4.”;

22) art. 97 otrzymuje brzmienie:

„Art. 97. 1. Cudzoziemcowi udziela si´ zgody na
pobyt tolerowany na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, je˝eli jego wy-
dalenie:

1) mog∏oby nastàpiç jedynie do kraju,
w którym zagro˝one by∏oby jego
prawo do ˝ycia, wolnoÊci i bezpie-
czeƒstwa osobistego, w którym
móg∏by zostaç poddany torturom
albo nieludzkiemu lub poni˝ajàce-
mu traktowaniu albo karaniu lub
byç zmuszony do pracy lub pozba-
wiony prawa do rzetelnego procesu
sàdowego albo byç ukarany bez
podstawy prawnej w rozumieniu
Konwencji o ochronie praw cz∏owie-
ka i podstawowych wolnoÊci, spo-
rzàdzonej w Rzymie dnia 4 listopada
1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr 61,
poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36,
poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147,
poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127,
poz. 1084);

2) jest niewykonalne z przyczyn nieza-
le˝nych od organu wykonujàcego
decyzj´ o wydaleniu lub od cudzo-
ziemca.

2. Cudzoziemcowi mo˝na udzieliç zgody
na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli jego
wydalenie mog∏oby nastàpiç jedynie
do kraju, do którego wydanie cudzo-
ziemca jest niedopuszczalne na pod-
stawie orzeczenia sàdu o niedopusz-
czalnoÊci wydania cudzoziemca albo
na podstawie rozstrzygni´cia Ministra
SprawiedliwoÊci o odmowie jego wy-
dania, uwzgl´dniajàc przyczyn´, z po-
wodu której odmówiono wydania cu-
dzoziemca, oraz interes Rzeczypospoli-
tej Polskiej.”;

23) w art. 99 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cudzoziemiec jest obowiàzany wymieniç kart´
pobytu w przypadkach okreÊlonych w art. 77
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach, a tak˝e po up∏ywie okresu jej wa˝noÊci.”;
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24) w art. 102 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Decyzji o cofni´ciu zgody na pobyt tolerowany,
udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2, na-
daje si´ rygor natychmiastowej wykonalno-
Êci.”;

25) w art. 103 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie si´.”;

26) w art. 104:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:

1) wojewoda:

a) z urz´du, w decyzji o odmowie wydale-
nia, gdy w post´powaniu w sprawie
o wydalenie cudzoziemca stwierdzi, ˝e
zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci,
o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1,
albo w odr´bnej decyzji, gdy okoliczno-
Êci te ujawni∏y si´ po wydaniu decyzji
o wydaleniu,

b) na wniosek organu zobowiàzanego do
wykonania decyzji o wydaleniu, gdy
wydalenie cudzoziemca jest niewyko-
nalne z przyczyn niezale˝nych od orga-
nu wykonujàcego decyzj´ o wydaleniu
lub od cudzoziemca;

2) Prezes Urz´du:

a) z urz´du, w decyzji o odmowie nadania
statusu uchodêcy, pozbawieniu statusu
uchodêcy lub pozbawieniu azylu, je˝eli
zachodzi którakolwiek z okolicznoÊci,
o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1,
albo w odr´bnej decyzji, gdy okoliczno-
Êci te ujawni∏y si´ po wydaniu decyzji
o odmowie nadania statusu uchodêcy
zawierajàcej nakaz opuszczenia teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji
o pozbawieniu statusu uchodêcy lub
pozbawieniu azylu,

b) na wniosek cudzoziemca przebywajà-
cego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w sprawie którego sàd wyda∏
orzeczenie o niedopuszczalnoÊci wyda-
nia lub Minister SprawiedliwoÊci roz-
strzygnà∏ o odmowie jego wydania,

c) na wniosek organu zobowiàzanego do
wykonania decyzji o odmowie nadania
statusu uchodêcy zawierajàcej nakaz
opuszczenia terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, decyzji o pozbawieniu sta-
tusu uchodêcy lub pozbawieniu azylu,
gdy wydalenie cudzoziemca jest niewy-
konalne z przyczyn niezale˝nych od or-
ganu wykonujàcego decyzj´ lub od cu-
dzoziemca;

3) Rada, gdy w wyniku rozpatrzenia odwo∏a-
nia od decyzji w sprawie o nadanie statu-
su uchodêcy stwierdzi, ˝e zachodzi która-

kolwiek z okolicznoÊci, o których mowa
w art. 97 ust. 1 pkt 1.”,

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

„1a. Decyzj´ w sprawie udzielenia zgody na po-
byt tolerowany w przypadkach, gdy oko-
licznoÊci, o których mowa w art. 97
ust. 1 pkt 1, ujawni∏y si´ po wydaniu decy-
zji o wydaleniu lub gdy wydalenie cudzo-
ziemca jest niewykonalne z przyczyn nieza-
le˝nych od organu wykonujàcego decyzj´
o wydaleniu lub od cudzoziemca, wydaje
wojewoda, który wyda∏ decyzj´ o wydale-
niu.”;

27) w art. 117 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Do po∏àczenia cudzoziemca korzystajàcego
z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej z cz∏onkiem jego rodziny ko-
rzystajàcym z ochrony czasowej na terytorium
innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej stosuje si´ art. 117a i 117b.”;

28) po art. 117 dodaje si´ art. 117a i 117b w brzmieniu:

„Art. 117a. 1. Prezes Urz´du mo˝e wystàpiç do
w∏aÊciwego organu innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
z wnioskiem o przeniesienie cudzo-
ziemca korzystajàcego z ochrony
czasowej na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na terytorium inne-
go paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej.

2. Prezes Urz´du informuje Komisj´
Europejskà i Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodêców o wystàpieniu z wnio-
skiem, o którym mowa w ust. 1.

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

1) imi´ i nazwisko cudzoziemca;

2) obywatelstwo;

3) dat´ i miejsce urodzenia;

4) stan cywilny;

5) dane dotyczàce pokrewieƒstwa
cudzoziemca.

4. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
do∏àcza si´:

1) dokument potwierdzajàcy to˝sa-
moÊç cudzoziemca lub dokument
podró˝y;

2) dokumenty potwierdzajàce zwiàz-
ki rodzinne, w szczególnoÊci od-
pis skrócony aktu ma∏˝eƒstwa, ak-
tu urodzenia, dokumenty potwier-
dzajàce istnienie stosunku przy-
sposobienia;
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3) inne informacje niezb´dne do
ustalenia to˝samoÊci cudzoziem-
ca lub zwiàzków rodzinnych;

4) informacje o wydanych decy-
zjach w sprawie udzielenia ze-
zwolenia na pobyt, wizach lub de-
cyzjach o odmowie wydania wizy
i dokumentach, na podstawie któ-
rych wydano te decyzje;

5) informacje o z∏o˝onych wnio-
skach o udzielenie zezwolenia na
pobyt lub o wydanie wizy, wraz
z okreÊleniem etapu post´powa-
nia w tych sprawach.

Art. 117b. 1. Przeniesienie cudzoziemca korzysta-
jàcego z ochrony czasowej na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej do
innego paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej nast´puje za jego
zgodà.

2. Cudzoziemcowi, który podlega prze-
niesieniu do innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, Prezes
Urz´du wydaje przepustk´.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw we-
wn´trznych okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, wzór przepustki, o której
mowa w ust. 2, uwzgl´dniajàc po-
stanowienia dyrektywy Rady
2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r.
w sprawie minimalnych standardów
przyznawania tymczasowej ochrony
na wypadek masowego nap∏ywu
wysiedleƒców oraz Êrodków wspie-
rajàcych równowag´ wysi∏ków mi´-
dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi zwià-
zanych z przyj´ciem takich osób
wraz z jego nast´pstwami (Dz. Urz.
WE L 212 z 7.08.2001).

4. Z dniem, w którym cudzoziemiec ko-
rzystajàcy z ochrony czasowej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
opuszcza to terytorium, traci wa˝-
noÊç wydana mu wiza i wygasa
udzielone zezwolenie na zamieszka-
nie na czas oznaczony.”;

29) art. 119 otrzymuje brzmienie:

„Art. 119. 1. Rejestry w sprawach cudzoziemców,
którym udzielana jest ochrona, pro-
wadzi si´ w systemie informatycz-
nym w formie nast´pujàcych zbio-
rów:

1) rejestru spraw o nadanie statusu
uchodêcy oraz o udzielenie pomo-
cy cudzoziemcom ubiegajàcym si´
o nadanie statusu uchodêcy;

2) rejestru spraw o wydalenie osób
posiadajàcych status uchodêcy; 

3) rejestru spraw o udzielenie azylu;

4) rejestru spraw o udzielenie zgody
na pobyt tolerowany;

5) rejestru spraw o udzielenie ochro-
ny czasowej;

6) rejestrów odcisków linii papilar-
nych pobranych od cudzoziemca,
który:

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

b) z∏o˝y∏ wniosek o udzielenie azy-
lu,

c) uzyska∏ zgod´ na pobyt tolero-
wany,

d) korzysta z ochrony czasowej.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
w zakresie dotyczàcym cudzoziem-
ców ubiegajàcych si´ o nadanie statu-
su uchodêcy, którym udzielono po-
mocy, mo˝e byç prowadzony tak˝e
w systemie kartotecznym.”;

30) po art. 121 dodaje si´ art. 121a w brzmieniu:

„Art. 121a. Umieszczenie danych cudzoziemców
ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy, którym udzielono pomocy,
w rejestrze, o którym mowa w art. 119
ust. 1 pkt 1, zast´puje wykonanie obo-
wiàzku meldunkowego.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o naby-
waniu nieruchomoÊci przez cudzoziemców (Dz. U.
z 2004 r. Nr 167, poz. 1758) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 1a w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) posiadanie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego Wspólnot Europejskich;”;

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) nabycie nieruchomoÊci przez cudzoziemca za-
mieszkujàcego w Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europej-
skich;

3) nabycie przez cudzoziemca, b´dàcego ma∏˝on-
kiem obywatela polskiego i zamieszkujàcego
w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata
od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie si´
lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego Wspólnot Europejskich, nierucho-
moÊci, które w wyniku nabycia stanowiç b´dà
wspólnoÊç ustawowà ma∏˝onków;”.
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Art. 4. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywa-
telstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z 2001 r. Nr 42, poz. 475 oraz z 2003 r. Nr 128,
poz. 1175) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi mo˝na na jego wniosek nadaç
obywatelstwo polskie, je˝eli zamieszkuje
w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedle-
nie si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich lub ze-
zwolenia na pobyt, co najmniej 5 lat.”;

2) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mo˝e byç uznana za obywatela polskiego oso-
ba o nieokreÊlonym obywatelstwie lub niepo-
siadajàca ˝adnego obywatelstwa, je˝eli za-
mieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia
na osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europej-
skich, co najmniej 5 lat.”;

3) w art. 10 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:

„1. Cudzoziemiec, któremu udzielono na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenia na
osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub
zezwolenia na pobyt i który pozostaje co naj-
mniej 3 lata w zwiàzku ma∏˝eƒskim z osobà po-
siadajàcà obywatelstwo polskie, nabywa oby-
watelstwo polskie, je˝eli w terminie okreÊlo-
nym w ust. 1a z∏o˝y odpowiednie oÊwiadcze-
nie przed w∏aÊciwym organem i organ ten wy-
da decyzj´ o przyj´ciu oÊwiadczenia.

1a. Termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia woli, o któ-
rym mowa w ust. 1, wynosi 6 miesi´cy od
dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia
na osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europej-
skich lub zezwolenia na pobyt albo 3 lata
i 6 miesi´cy od dnia zawarcia zwiàzku ma∏-
˝eƒskiego z osobà posiadajàcà obywatelstwo
polskie.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewi-
dencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 87, poz. 960, z póên. zm.7)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 26:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec, dokonujàc zameldowania si´
na pobyt sta∏y, zg∏asza wymagane dane do

zameldowania oraz przedstawia kart´ poby-
tu wydanà w zwiàzku z udzieleniem zezwo-
lenia na osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt
rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Eu-
ropejskich, statusu uchodêcy lub zgody na
pobyt tolerowany albo zezwolenie na osie-
dlenie si´, zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich,
decyzj´ o nadaniu statusu uchodêcy w Rze-
czypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgo-
dy na pobyt tolerowany.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Cudzoziemiec, dokonujàc zameldowania si´
na pobyt czasowy trwajàcy ponad 2 miesià-
ce, zg∏asza wymagane dane do zameldowa-
nia oraz przedstawia wiz´, a w przypadku
gdy wjazd cudzoziemca nastàpi∏ na podsta-
wie umowy przewidujàcej zniesienie lub
ograniczenie obowiàzku posiadania wizy —
dokument podró˝y, tymczasowe zaÊwiad-
czenie to˝samoÊci cudzoziemca, kart´ poby-
tu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si´ lub
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-
nowego Wspólnot Europejskich bàdê decy-
zj´ o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany
lub o nadaniu statusu uchodêcy w Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”;

2) w art. 44a w ust. 2 pkt 19 otrzymuje brzmienie:

„19) seria i numer karty pobytu wydanej w zwiàz-
ku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego Wspólnot Europejskich, zgody na
pobyt tolerowany lub nadaniem statusu
uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej, data
jej wydania, data wa˝noÊci oraz oznaczenie
organu, który jà wyda∏,”.

Art. 6. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 1990 r.
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 65, poz. 385, z póên.
zm.8)) w art. 33a:
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 110, poz. 1189, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716, z 2003 r. Nr 128, poz. 1176
i Nr 130, poz. 1190, z 2004 r. Nr 93, poz. 887 oraz z 2005 r.
Nr 62, poz. 550.

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

z 1992 r. Nr 54, poz. 254 i Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1,
poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591,
z 1996 r. Nr 5, poz. 34 i Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153, Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121,
poz. 770 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310,
Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115 i 1118, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924,
Nr 103, poz. 1129, Nr 111, poz. 1193 i 1194 i Nr 126,
poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65,
poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 213,
poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206,
Nr 152, poz. 1598 i Nr 179, poz. 1845 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 71 i Nr 23, poz. 187.



a) w ust. 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ pkt 5 i 6 w brzmieniu:

„5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej udzielono zezwolenia na po-
byt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich,

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej udzielono zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony w zwiàzku z oko-
licznoÊcià, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7,
13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên.
zm.9)).”,

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

„4b. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 4 i ust. 4a, uwa˝a si´ osoby wymie-
nione w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca
2002 r. o zasadach i warunkach wjazdu i poby-
tu obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Euro-
pejskiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141,
poz. 1180, z póên. zm.10)).”.

Art. 7. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.11)) w art. 1 w ust. 1 pkt 2 otrzymu-
je brzmienie:

„2) przebywajà na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugotermino-
wego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt to-
lerowany lub w zwiàzku z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej statusu uchodêcy, lub”.

Art. 8. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o syste-
mie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17,
poz. 141) w art. 94a:

a) w ust. 2 w pkt 7 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem
i dodaje si´ pkt 8—10 w brzmieniu:
„8) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europej-
skich;

9) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej udzielono zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.12) );

10) dzieci osób ubiegajàcych si´ o nadanie statu-
su uchodêcy.”,

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

„2a. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, uwa˝a si´ osoby wymienione
w art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2002 r.
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141,
poz. 1180, z póên. zm.13)).”.

Art. 9. W ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawo-
dach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2002 r. Nr 21,
poz. 204, z póên. zm.14)) w art. 15 ust. 3e otrzymuje
brzmienie:

„3e. Cudzoziemiec, nieb´dàcy obywatelem paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, któremu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich albo któremu w Rzeczypospolitej
Polskiej nadano status uchodêcy, odbywa sta˝
podyplomowy na zasadach obowiàzujàcych
obywateli polskich.”.

Art. 10. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏a-
cie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532,
z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:

„l) pobytu obywateli paƒstw Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego i innych paƒstw, które
nie nale˝à do Unii Europejskiej, ale na podsta-
wie umów zawartych z Unià Europejskà korzy-
stajà ze swobody przep∏ywu osób, oraz cz∏on-
ków ich rodzin;”;
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———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

10) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45,
poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255
i Nr 229, poz. 2273 oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146,
poz. 1546 i Nr 236, poz. 2355.

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

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.

13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 128, poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.

14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 691, Nr 152,
poz. 1266 i Nr 153, poz. 1271, z 2003 r. Nr 90, poz. 845
oraz z 2004 r. Nr 92, poz. 882 i 885, Nr 173, poz. 1808
i Nr 210, poz. 2135.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48,
poz. 447, Nr 62, poz. 550 i Nr 90, poz. 757.



2) w cz´Êci IV za∏àcznika do ustawy pkt 2—5 otrzymujà brzmienie:
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2. Od zezwolenia na zamieszkanie na czas 
oznaczony 300 z∏

3. Od zezwolenia na osiedlenie si´ 600 z∏

3a. Od zezwolenia na pobyt rezydenta 
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich 600 z∏

4. Od przepustki w ma∏ym ruchu granicznym:
1) jednorazowej 7 z∏
2) sta∏ej 19 z∏

5. Od wizy:
1) wydawanej przez komendanta granicznej 300 z∏ wiza dla cz∏onka rodziny obywatela 

placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
2) pobytowej wydawanej przez wojewod´ Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

w przypadku, o którym mowa w art. 33 lub innego paƒstwa, które nie nale˝y do 
ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. Unii Europejskiej, ale na podstawie umów 
o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, zawartych z Unià Europejskà korzysta 
ze zm.): ze swobody przep∏ywu osób
a) w pkt 1 50 z∏
b) w pkt 2 200 z∏
c) w pkt 3 200 z∏
d) w pkt 4 50 z∏

3) pobytowej wydawanej przez wojewod´ 
ma∏oletniemu cudzoziemcowi urodzonemu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) krótkoterminowej 100 z∏
b) d∏ugoterminowej 200 z∏

Art. 11. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o re-
patriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532) w art. 2 pkt 3
otrzymuje brzmienie:

„3) karcie pobytu — oznacza to dokument wydany
cudzoziemcowi, który uzyska∏ zezwolenie na za-
mieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na
osiedlenie si´, zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich, sta-
tus uchodêcy lub zgod´ na pobyt tolerowany.”.

Art. 12. W ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o wy-
konywaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej w zakresie wy-
twarzania i obrotu materia∏ami wybuchowymi, bro-
nià, amunicjà oraz wyrobami i technologià o przezna-
czeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67,
poz. 679, z póên. zm.16)) w art. 8 w ust. 1 w pkt 1 lit. a
otrzymuje brzmienie:

„a) posiada obywatelstwo:

— polskie,

— innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej lub paƒstwa cz∏onkowskiego Euro-
pejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) — strony umowy o Europejskim Ob-
szarze Gospodarczym,

— innego paƒstwa, je˝eli otrzyma∏a na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na
osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europej-
skich albo na zasadzie wzajemnoÊci, o ile
umowy mi´dzynarodowe ratyfikowane przez
Rzeczpospolità Polskà nie stanowià inaczej,”.

Art. 13. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270 oraz z 2004 r. Nr 162,
poz. 1692) w art. 5 w pkt 3 kropk´ zast´puje si´ Êred-
nikiem i dodaje si´ pkt 4 w brzmieniu:
„4) wiz wydawanych przez konsulów.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o ren-
cie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252) w art. 2 pkt 2 otrzy-
muje brzmienie:
„2) cudzoziemcom zamieszkujàcym i przebywajàcym

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie zezwolenia na osiedlenie si´, zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego w zwiàzku z okolicz-
noÊcià, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
(Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.17)), zgody na
pobyt tolerowany lub w zwiàzku z uzyskaniem
w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodêcy,”.———————

16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007, z 2003 r.
Nr 210, poz. 2036 oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116,
poz. 1203, Nr 173, poz. 1808 i Nr 222, poz. 2249.

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

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788.



Art. 15. W ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o Êwiad-
czeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255, z póên.
zm.18)) w art. 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) cudzoziemcom przebywajàcym na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwole-
nia na osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt rezy-
denta d∏ugoterminowego Wspólnot Europej-
skich, zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielonego w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.19)), zgody na pobyt
tolerowany lub w zwiàzku z uzyskaniem w Rze-
czypospolitej Polskiej statusu uchodêcy, je˝eli za-
mieszkujà ∏àcznie z cz∏onkami rodzin na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 16. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomo-
cy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) cudzoziemcom majàcym miejsce zamieszkania

i przebywajàcym na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedle-
nie si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich, zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielo-
nego w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mowa
w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175, z póên. zm.20)), zgody na pobyt tole-
rowany lub w zwiàzku z uzyskaniem w Rzeczy-
pospolitej Polskiej statusu uchodêcy;”;

2) w art. 101 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadkach szczególnie uzasadnionych sy-

tuacjà osobistà osoby ubiegajàcej si´ o Êwiad-
czenie, w sprawach niecierpiàcych zw∏oki oraz
w sprawach cudzoziemców, którym udzielono
zgody na pobyt tolerowany, w∏aÊciwà miejsco-
wo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegajà-
cej si´ o Êwiadczenie.”.

Art. 17. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1:

a) w ust. 3:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cudzoziemców poszukujàcych i podej-
mujàcych zatrudnienie lub innà prac´ za-
robkowà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

a) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej,

b) obywateli paƒstw, z którymi Unia Eu-
ropejska zawar∏a umowy o swobodzie
przep∏ywu osób,

c) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej status uchodêcy,

d) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej zezwolenie na osiedlenie si´ lub
zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugo-
terminowego Wspólnot Europejskich,

e) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielone w zwiàzku
z okolicznoÊcià, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175, z póên. zm21)),

f) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej jako cz∏onek rodziny cudzoziem-
ca, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony,

g) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Pol-
skiej zgod´ na pobyt tolerowany lub
korzystajàcych z ochrony czasowej
w Rzeczypospolitej Polskiej,

h) ubiegajàcych si´ w Rzeczypospolitej
Polskiej o nadanie statusu uchodêcy,
którym po up∏ywie roku od dnia z∏o˝e-
nia wniosku o nadanie statusu uchodê-
cy nie zosta∏a wydana decyzja w pierw-
szej instancji i przyczyna przed∏u˝enia
post´powania nie le˝y po ich stronie;”,

— pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) cudzoziemców — cz∏onków rodzin oby-

wateli polskich, którzy uzyskali zezwole-
nie na zamieszkanie na czas oznaczony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na zasadach okreÊlonych w ustawie zasi∏ki

i inne Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia przy-
s∏ugujà osobom, o których mowa w ust. 3
pkt 1 i 2 lit. a—e i g, oraz cudzoziemcom —
cz∏onkom rodzin obywateli polskich.”;

2) w art. 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) bezrobotnym — oznacza to osob´, o której

mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—e i g, lub
cudzoziemca — cz∏onka rodziny obywatela
polskiego, niezatrudnionà i niewykonujàcà in-
nej pracy zarobkowej, zdolnà i gotowà do pod-
j´cia zatrudnienia w pe∏nym wymiarze czasu
pracy obowiàzujàcym w danym zawodzie lub
s∏u˝bie albo innej pracy zarobkowej, bàdê, je-
˝eli jest osobà niepe∏nosprawnà, zdolnà i go-
towà do podj´cia zatrudnienia co najmniej
w po∏owie tego wymiaru czasu pracy, nieuczà-
cà si´ w szkole, z wyjàtkiem szkó∏ dla doro-
s∏ych lub szkó∏ wy˝szych w systemie wieczoro-
wym albo zaocznym, zarejestrowanà we w∏a-
Êciwym dla miejsca zameldowania sta∏ego lub
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czasowego powiatowym urz´dzie pracy oraz
poszukujàcà zatrudnienia lub innej pracy za-
robkowej, je˝eli:
a) ukoƒczy∏a 18 lat,
b) nie ukoƒczy∏a 60 lat — kobieta lub 65 lat —

m´˝czyzna,
c) nie naby∏a prawa do emerytury lub renty

z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy, renty szkole-
niowej, renty socjalnej albo po ustaniu za-
trudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprze-
staniu prowadzenia pozarolniczej dzia∏alno-
Êci, nie pobiera zasi∏ku przedemerytalnego,
Êwiadczenia przedemerytalnego, Êwiadcze-
nia rehabilitacyjnego, zasi∏ku chorobowego
lub macierzyƒskiego,

d) nie jest w∏aÊcicielem lub posiadaczem sa-
moistnym lub zale˝nym nieruchomoÊci rol-
nej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny
(Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póên. zm.22)), o po-
wierzchni u˝ytków rolnych przekraczajàcej
2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubez-
pieczeniom emerytalnemu i rentowym z ty-
tu∏u sta∏ej pracy jako wspó∏ma∏˝onek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o po-
wierzchni u˝ytków rolnych przekraczajàcej
2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegajàcych
opodatkowaniu podatkiem dochodowym
z dzia∏ów specjalnych produkcji rolnej, chy-
ba ˝e dochód z dzia∏ów specjalnych produk-
cji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie prze-
kracza wysokoÊci przeci´tnego dochodu
z pracy w indywidualnych gospodarstwach
rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego
przez Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycz-
nego na podstawie przepisów o podatku
rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytu∏u sta∏ej
pracy jako wspó∏ma∏˝onek lub domownik
w takim gospodarstwie,

f) nie podj´∏a pozarolniczej dzia∏alnoÊci od
dnia wskazanego w zg∏oszeniu do ewiden-
cji do dnia wyrejestrowania tej dzia∏alnoÊci

albo nie podlega na podstawie odr´bnych
przepisów obowiàzkowi ubezpieczenia spo-
∏ecznego, z wyjàtkiem ubezpieczenia spo-
∏ecznego rolników,

g) nie jest osobà tymczasowo aresztowanà lub
nie odbywa kary pozbawienia wolnoÊci,

h) nie uzyskuje miesi´cznie przychodu w wy-
sokoÊci przekraczajàcej po∏ow´ minimalne-
go wynagrodzenia za prac´, z wy∏àczeniem
przychodów uzyskanych z tytu∏u odsetek
lub innych przychodów od Êrodków pie-
ni´˝nych zgromadzonych na rachunkach
bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o po-
mocy spo∏ecznej zasi∏ku sta∏ego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisów
o Êwiadczeniach rodzinnych, Êwiadczenia
piel´gnacyjnego lub dodatku do zasi∏ku ro-
dzinnego z tytu∏u samotnego wychowywa-
nia dziecka i utraty prawa do zasi∏ku dla bez-
robotnych na skutek up∏ywu ustawowego
okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia Êwiad-
czenia szkoleniowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 6;”;

3) w art. 87:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiadajàcy w Rzeczypospolitej Polskiej ze-

zwolenie na osiedlenie si´ lub zezwolenie
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego
Wspólnot Europejskich;”,

b) po pkt 2 dodaje pkt 2a w brzmieniu:

„2a) posiadajàcy w Rzeczypospolitej Polskiej
zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-
czony udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 usta-
wy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach;”;

4) w art. 88:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada od-
powiednià wiz´ lub zezwolenie na zamiesz-
kanie na czas oznaczony na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, wojewoda wydaje
decyzj´ w sprawie zezwolenia na prac´. Wo-
jewoda wydaje decyzj´ w sprawie zezwole-
nia na prac´ tak˝e na podstawie dokumentu
podró˝y lub zezwoleƒ, o których mowa
w przepisach o zasadach i warunkach wjaz-
du i pobytu obywateli paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej oraz cz∏onków ich ro-
dzin na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, lub na podstawie tymczasowego za-
Êwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca i za-
Êwiadczenia potwierdzajàcego okres, jaki
up∏ynà∏ od dnia wszcz´cia post´powania
o nadanie statusu uchodêcy, i okolicznoÊç,
˝e przed∏u˝enie post´powania nie nastàpi∏o
z przyczyn le˝àcych po stronie cudzoziem-
ca.”,
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b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzo-

ziemca sà wydawane na wniosek pracodaw-
cy, na czas okreÊlony, dla okreÊlonego cudzo-
ziemca i pracodawcy, na okreÊlone stanowi-
sko lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwole-
nie jest wydawane na warunkach okreÊlo-
nych w przyrzeczeniu, na okres nie d∏u˝szy
ni˝ czas pobytu okreÊlony w odpowiedniej
wizie lub nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝noÊci ze-
zwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
zezwolenia, o którym mowa w przepisach
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu oby-
wateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej oraz cz∏onków ich rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub okres wskaza-
ny w zaÊwiadczeniu wydanym na podstawie
art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z póên. zm.23)).
W przypadku gdy wydane zosta∏o przyrze-
czenie, zezwolenie wydaje si´ po uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia pracodawcy o da-
cie rozpocz´cia wykonywania pracy przez cu-
dzoziemca. Data rozpocz´cia wykonywania
przez cudzoziemca pracy nie mo˝e byç wcze-
Êniejsza ni˝ data wydania decyzji w sprawie
zezwolenia na prac´. Na wniosek pracodaw-
cy wojewoda mo˝e przed∏u˝yç przyrzeczenie
i zezwolenie na prac´ cudzoziemca.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobo-
dzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807
i Nr 281, poz. 2777 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 289)
w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Cudzoziemcy, obywatele innych paƒstw ni˝ wy-

mienione w ust. 1, którzy:
1) posiadajà w Rzeczypospolitej Polskiej:

a) zezwolenie na osiedlenie si´,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugotermi-

nowego Wspólnot Europejskich,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas ozna-

czony udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach,

d) zgod´ na pobyt tolerowany,
e) status uchodêcy,

2) korzystajà w Rzeczypospolitej Polskiej z ochro-
ny czasowej

— mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏al-
noÊç  gospodarczà na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej na takich samych zasadach jak
obywatele polscy.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135)
w art. 3:

a) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby nieposiadajàce obywatelstwa paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa
cz∏onkowskiego Europejskiego Porozumienia
o Wolnym Handlu (EFTA) — strony umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym prze-
bywajàce na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie wizy pobytowej w celu wy-
konywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoter-
minowego Wspólnot Europejskich, zgody na
pobyt tolerowany lub posiadajàce status
uchodêcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej
albo korzystajàce z ochrony czasowej na jej te-
rytorium,”,

b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) cz∏onkowie zakonów oraz alumni wy˝szych se-
minariów duchownych i teologicznych, postu-
lanci, nowicjusze i junioryÊci zakonów i ich od-
powiednicy nieposiadajàcy obywatelstwa
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub
paƒstwa cz∏onkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — strony
umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym i nieb´dàcy osobami, o których mowa
w ust. 1 pkt 3, a przebywajàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczo-
ny, zezwolenia na osiedlenie si´, zezwolenia
na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspól-
not Europejskich, zgody na pobyt tolerowany
lub posiadajàcy status uchodêcy nadany
w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystajàcy
z ochrony czasowej na jej terytorium,”.

Art. 20. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

2. W post´powaniach wszcz´tych i niezakoƒczo-
nych decyzjà ostatecznà przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy, w których organ by∏ obowiàzany badaç, czy
zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce udzielenie zgody
na pobyt tolerowany na podstawie art. 97 pkt 4 usta-
wy wymienionej w art. 2, organ po stwierdzeniu tych
okolicznoÊci udziela cudzoziemcowi zezwolenia na za-
mieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53
ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà i z zastosowa-
niem zasad okreÊlonych w rozdziale 4 tej ustawy.

3. CzynnoÊci podj´te w toku post´powaƒ, o któ-
rych mowa w ust. 2, pozostajà w mocy, o ile ich zakres
przedmiotowy jest wymagany do udzielenia zezwole-
nia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie
art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej w art. 1,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 21. W przypadku gdy po wejÊciu w ˝ycie usta-
wy decyzja Prezesa Urz´du o wydaleniu cudzoziemca,
wydana w czasie, gdy toczy∏o si´ wobec niego post´-
powanie o nadanie statusu uchodêcy, stanie si´ nie-
wykonalna z przyczyn niezale˝nych od organu, który
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jest obowiàzany jà wykonaç, lub ujawnià si´ okolicz-
noÊci uzasadniajàce udzielenie zgody na pobyt tolero-
wany, organem w∏aÊciwym do udzielenia temu cudzo-
ziemcowi zgody na pobyt tolerowany jest Prezes Urz´-
du.

Art. 22. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy decyzje
w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany wy-
dane cudzoziemcom na podstawie art. 97 pkt 4 usta-
wy wymienionej w art. 2 stajà si´ zezwoleniami na za-
mieszkanie na czas oznaczony udzielonymi na podsta-
wie art. 53 ust. 1 pkt 6 lub 7 ustawy wymienionej
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 ˝y-
cie ustawy cudzoziemcom, o których mowa w ust. 1,
w zwiàzku z udzieleniem zgody na pobyt tolerowany,
podlegajà nieodp∏atnie wymianie na karty pobytu wy-
dane w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na zamiesz-
kanie na czas oznaczony, w terminie 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, a w przypadku gdy ter-
min wa˝noÊci dotychczasowej karty pobytu jest d∏u˝-
szy — do koƒca okresu wa˝noÊci 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 formie ni˝ system informatyczny.

Art. 24. Dotychczasowe przepisy wykonawcze, wy-
dane 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 usta-
wà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 12 miesi´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 doty-
czàcym cudzoziemców posiadajàcych zgod´ na
pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej,
art. 17 pkt 1 lit. a tiret pierwsze i pkt 4 w zakresie
dotyczàcym cudzoziemców ubiegajàcych si´
o nadanie statusu uchodêcy, którym po up∏ywie
roku od dnia z∏o˝enia wniosku o nadanie statusu
uchodêcy nie zosta∏a wydana decyzja w pierwszej
instancji i przyczyna 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 to-
lerowany w Rzeczypospolitej Polskiej lub korzysta-
jàcych z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia;

2) art. 14 i 16 w zakresie dotyczàcym cudzoziemców
posiadajàcych zezwolenie na pobyt rezydenta d∏u-
goterminowego Wspólnot Europejskich lub ze-
zwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià, o której mo-
wa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerw-
ca 2003 r. o cudzoziemcach, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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