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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej

Polskiej na 39. posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2007 r. ustawę

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw.

Z poważaniem

(-) Marek Jurek



USTAWA

z dnia 13 kwietnia 2007 r.

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

Art. 1.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694)
wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz członków
ich rodzin, z wyjątkiem:

a) art. 93, art. 94, art. 96, art. 100, rozdziałów 9 i 10, art. 124 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i
4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 124 pkt 1 lit. g, art. 126 ust. 1
pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, art. 128 ust. 2, art. 131-134, które mają zastosowanie
do obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członków ich rodzin,

b) art. 25, art. 26 pkt 4 lit. p, art. 45 ust. 1, 1a i 2, art. 48 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 5-7,
art. 49, art. 52, art. 84a, rozdziału 8a, art. 124 pkt 1 lit. a, art. 125 ust. 1 pkt 1, art.
126 ust. 1 pkt 1 lit. a, które mają zastosowanie do członków rodzin obywateli
państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, niebędących obywatelami tych
państw;”;

2) w art. 4 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8-10 w brzmieniu:

                                                
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12

października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania obywateli państw trzecich w celu
prowadzenia badań naukowych (Dz.Urz. UE L 289 z 3.11.2005, str. 15-22), dyrektywy Rady 2004/114/WE z
dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli państw trzecich w celu odbywania
studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz.Urz. UE L
375 z dnia 23.12.2004, str. 12-18).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustawę z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawę z dnia 4 września 1997 r.
o działach administracji rządowej, ustawę z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, ustawę z dnia 30 sierpnia 2002
r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustawę z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie
socjalnej, ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawę z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawę z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich
Unii Europejskiej i członków ich rodzin.
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„8) badania naukowe – badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 8
października 2004 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 238, poz. 2390 i Nr
273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 85, poz. 727 i Nr 179, poz. 1484);

  9) naukowiec – cudzoziemca posiadającego co najmniej tytuł zawodowy odpowiadający
w Rzeczypospolitej Polskiej tytułowi zawodowemu magistra lub równorzędnemu,
umożliwiający co najmniej dostęp do studiów doktoranckich;

 10) placówka naukowa:

a) uczelnię lub jednostkę naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 lit. b-f ustawy z dnia
8 października 2004 r. o zasadach finansowania nauki,

b) jednostkę organizacyjną, prowadzącą w sposób ciągły badania naukowe,
posiadającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zdolność do bycia
podmiotem praw i obowiązków, w tym centrum badawczo-rozwojowe, o którym
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179, poz. 1484 oraz z 2006 r. Nr 107, poz.
723).”;

3) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. 1. Organy prowadzące postępowania w sprawach o wydanie lub przedłużenie
wizy, udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zwanego dalej „zezwoleniem na pobyt rezydenta
długoterminowego WE”, oraz o wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pouczają cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o zasadach
i trybie postępowania oraz o przysługujących mu prawach i ciążących na
nim obowiązkach.

2. W przypadku gdy postępowanie w sprawie wydalenia z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej wszczyna się na wniosek organu, który zatrzymał
cudzoziemca, pouczenia dokonuje organ, który wystąpił z wnioskiem o
wydanie decyzji o wydaleniu.”;

4) po art. 11 dodaje się art. 11a w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. W sprawach uregulowanych w ustawie pisma doręcza się osobom
fizycznym pod wskazanym przez nie adresem lub w każdym miejscu, gdzie
adresata zastanie się.

2. Cudzoziemcom pozbawionym wolności pisma doręcza się za
pośrednictwem administracji zakładu, w którym przebywają.

3. W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają
obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej prowadzący
postępowanie o każdej, również czasowej, zmianie swego adresu, a w
przypadku wyjazdu za granicę wskazać adres dla doręczeń w kraju.

4. W przypadku zaniedbania obowiązków określonych w ust. 3, doręczenie
pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny doręczenia.

5. W przypadku niezamieszkiwania adresata pod wskazanym adresem i braku
możliwości doręczenia pisma za pokwitowaniem dorosłemu domownikowi,
lub innej osobie zamieszkującej lub przebywającej pod wskazanym adresem,
która podjęłaby się oddania pisma adresatowi, pismo zwrócone nadawcy
uważa się za doręczone z dniem podjęcia próby doręczenia.
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6. W przypadku nieobecności adresata stosuje się art. 43 i 44 Kodeksu
postępowania administracyjnego.”;

5) w art. 12 w ust. 1 w pkt 20 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 21 i 22 w
brzmieniu:

„21) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności
(PESEL);

22) wizerunek twarzy.”;

6) w art. 15:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej powinien
uzasadnić cel i okoliczności planowanego pobytu oraz przedstawić dokumenty je
potwierdzające, posiadać i okazać na żądanie uprawnionego organu środki
finansowe niezbędne do pokrycia kosztów wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, pobytu, przejazdu i wyjazdu z tego terytorium lub dokumenty
umożliwiające uzyskanie takich środków oraz zezwolenie na wjazd do innego
państwa lub na powrót do kraju pochodzenia, jeżeli takie zezwolenie jest
wymagane.”,

b) ust. 4-6 otrzymują brzmienie:

„4. Kontroli posiadania dokumentu podróży lub wizy, o których mowa w art. 13 ust.
1, dokumentów potwierdzających zamierzony cel i warunki planowanego pobytu
oraz środków finansowych, dokumentów i zezwolenia, o których mowa w ust. 1,
dokonuje komendant placówki Straży Granicznej podczas przekraczania przez
cudzoziemca granicy.

5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych, ministrem właściwym do spraw
zagranicznych i ministrem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze
rozporządzenia, wysokość środków finansowych, które powinien posiadać
cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty,
które mogą potwierdzić posiadanie tych środków oraz cel przekroczenia przez
cudzoziemca granicy, jeżeli ze względu na ten cel następuje zróżnicowanie
wysokości środków.

6. Określona w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 5, wysokość środków
finansowych powinna zapewniać możliwość pokrycia przez cudzoziemca kosztów
zakwaterowania, wyżywienia, leczenia, przejazdu i wyjazdu z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzględnieniu średnich kosztów taniego
wyżywienia i zakwaterowania na tym terytorium, długości i celu pobytu
cudzoziemca. Rodzaj dokumentów, określonych w rozporządzeniu, powinien
zapewniać możliwość potwierdzenia posiadania przez cudzoziemca środków
finansowych w wymaganej wysokości.”;

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

„8. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, odmawia się wydania przepustki, jeżeli
zachodzi wobec niego którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 21 ust. 1
pkt 2 i 4-6.”;

8) w art. 16:

a) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
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„1) obywatel polski zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także
obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, oraz
członek jego rodziny, zamieszkujący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na tym terytorium;

2) cudzoziemiec przebywający bezpośrednio przed wystawieniem zaproszenia
legalnie i nieprzerwanie przez okres co najmniej 5 lat na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadający zezwolenie na osiedlenie się lub
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest nieprzerwany, stosuje się przepis art. 64
ust. 4.”;

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

„3a. Decyzję o unieważnieniu wpisania zaproszenia do ewidencji zaproszeń można wydać
także na wniosek zapraszającego złożony co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem
okresu, na który cudzoziemiec został zaproszony.”;

10) art. 19 otrzymuje brzmienie:

„Art. 19. W przypadku gdy zapraszający nie wykonał zobowiązań wynikających z
wystawionego zaproszenia, Skarb Państwa lub inne podmioty mogą
dochodzić od zapraszającego, w postępowaniu przed sądem, zwrotu kosztów
poniesionych w związku z pobytem cudzoziemca i opuszczeniem przez niego
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z wykonywania przez te
podmioty obowiązków określonych ustawami, do pokrycia których
zobowiązany był zapraszający.”;

11) w art. 21 w ust. 1:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) nie przedstawił wystarczających dokumentów potwierdzających zamierzony cel i
okoliczności planowanego pobytu;”,

b) w pkt 6 średnik zastępuje się kropką,

c) uchyla się pkt 7;

12) uchyla się art. 22;

13) w art. 23:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje
komendant placówki Straży Granicznej.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
sposób odnotowywania w dokumencie podróży cudzoziemca wydania decyzji o
odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sposób odnotowywania
powinien zapewniać możliwość ustalenia podczas kontroli dokumentu podróży
cudzoziemca, czy i w jakim dniu decyzja taka została wydana.”;
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14) w rozdziale 2 po art. 24 dodaje się art. 24a i 24b w brzmieniu:

„Art. 24a. 1. Komendant placówki Straży Granicznej jest organem właściwym do
podejmowania decyzji w sprawie odmowy wjazdu zgodnie z art. 13 ust. 2
rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących
przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UE L
105 z 13.04.2006).

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przysługuje odwołanie do Komendanta
Głównego Straży Granicznej.

Art. 24b. W przypadkach i w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia (WE)
nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r.
ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób
przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.Urz. UE L 105 z
13.04.2006) nie stosuje się art. 13, 14, art. 15 ust. 1-4 i 7-8 i art. 16-21 i 23 -
24.”;

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

„3. Początek okresu ważności wizy powinien przypadać na okres 3 miesięcy od dnia
wydania wizy.”;

16) w art. 26:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wjazdową w celu repatriacji;”,

b) w pkt 4:

– lit. i otrzymuje brzmienie:

„i) naukowym, szkoleniowym, dydaktycznym,”,

– lit. n otrzymuje brzmienie:

„n) przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta,”,

– po lit. n dodaje się lit. o-r w brzmieniu:

„o) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE,

p) dołączenia do obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim,

r) innym niż określone w lit. a-p;”;

17) art. 29 otrzymuje brzmienie:

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

2. Okres ważności wizy wjazdowej w celu repatriacji, w którym powinien
nastąpić wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wynosi rok.”;

18) uchyla się art. 30;
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19) w art. 33 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Cudzoziemcowi może być wydana wiza pobytowa, choćby zachodziły okoliczności, o
których mowa w art. 42, jeżeli:

1) przepisy prawa polskiego wymagają od cudzoziemca osobistego stawiennictwa
przed polskim organem władzy publicznej;

2) wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niezbędny ze względu na
konieczność poddania się zabiegom lekarskim służącym bezpośrednio ratowaniu
życia, którym cudzoziemiec nie może zostać poddany w innym państwie;

3) wyjątkowa sytuacja osobista wymaga obecności cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wymaga tego interes Rzeczypospolitej Polskiej;

5) istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec jest ofiarą handlu ludźmi w
rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie zwalczania
handlu ludźmi (Dz.Urz. WE L 203 z 1.08.2002), potwierdzone przez organ
właściwy do prowadzenia postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi.”;

20) w art. 42:

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ważnego przez okres zamierzonego pobytu
cudzoziemca na tym terytorium;”,

b) uchyla się pkt 6;

21) w art. 44 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie
przedłużenia wizy na wniosek strony.”;

22) w art. 46:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wizę, o której mowa w art. 33, wydaje lub odmawia jej wydania Szef Urzędu do
Spraw Cudzoziemców, przy czym cudzoziemiec przebywający za granicą składa
wniosek o wydanie wizy za pośrednictwem konsula, a cudzoziemiec przebywający
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem wojewody właściwego
ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.”,

b) ust. 7a i 7b otrzymują brzmienie:

„7a. Przed wydaniem wizy organ właściwy do jej wydania może zwrócić się do
Komendanta Głównego Straży Granicznej, a w razie potrzeby także do innych
organów, z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 42 pkt 1-4 i 7.

7b. Organy, o których mowa w ust. 7a, są obowiązane, w terminie 10 dni od dnia
otrzymania wniosku, przekazać informacje, czy wobec cudzoziemca zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 42 pkt 1-4 i 7.”,

c) po ust. 8 dodaje się ust. 9 i 10 w brzmieniu:
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„9. Odmowę wydania wizy, o której mowa w art. 26 pkt 4 lit. p, należy uzasadnić
ustnie.

10. Organ właściwy do wydania wizy, o której mowa w art. 26 pkt 4 lit. p, może
odstąpić od uzasadnienia odmowy wydania wizy, w całości lub w części, jeżeli
wymagają tego względy bezpieczeństwa państwa.”;

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

„2. Cudzoziemcowi, który wykaże, że łączą go więzi o charakterze rodzinnym z
zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, komendant placówki Straży
Granicznej może wydać wizę pobytową w celu, o którym mowa w art. 26 pkt 4 lit. p.”;

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

„2. Wizę można unieważnić, jeżeli cudzoziemiec nie przedstawił wystarczających
dokumentów potwierdzających zamierzony cel i okoliczności planowanego pobytu.”;

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

„1. Organ wydający wizę, a w przypadku, o którym mowa w art. 33, organ za
pośrednictwem którego składa się wniosek o wydanie wizy, zamieszcza wizę w
dokumencie podróży lub w polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca, a w
przypadku szczególnym, uzasadnionym interesem cudzoziemca, na osobnym
blankiecie wizowym.”;

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

„3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy lub jej przedłużenie, uwzględniając w
szczególności dane, o których mowa w art. 12 i art. 45 ust. 1, oraz liczbę fotografii i
wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków;”;

27) art. 53 otrzymuje brzmienie:

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

1) posiada przyrzeczenie lub przedłużenie przyrzeczenia wydania
zezwolenia na pracę albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze
powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na
pracę nie jest wymagane,

2) prowadzi działalność gospodarczą na podstawie przepisów
obowiązujących w tym zakresie w Rzeczypospolitej Polskiej, korzystną
dla gospodarki narodowej, a w szczególności przyczyniającą się do
wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania korzystnych
innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3) zamierza jako osoba o uznanym dorobku artystycznym kontynuować
twórczość na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4) bierze udział w szkoleniach i stażach zawodowych realizowanych w
ramach programów Unii Europejskiej,

5) zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać wspólnie z pracownikiem
migrującym, o którym mowa w Europejskiej Karcie Społecznej,
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sporządzonej w Turynie dnia 18 października 1961 r. (Dz. U. z 1999 r.
Nr 8, poz. 67),

6) jest małżonkiem obywatela polskiego,

7) jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium
w celu połączenia z rodziną,

8) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającym na tym terytorium bez
opieki,

9) jest małżonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, o którym
mowa w art. 54, i przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej przez okres 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonych w związku z okolicznościami, o których
mowa w pkt 7,

10) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznościami, o których mowa w pkt 7, w przypadku owdowienia,
rozwodu, separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego
stopnia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,

11) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku
z okolicznościami, o których mowa w pkt 6, w przypadku owdowienia
lub rozwodu, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes
cudzoziemca,

12) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

13) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE,
udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, oraz
zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na
podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie w
Rzeczypospolitej Polskiej, podjąć lub kontynuować studia lub szkolenie
zawodowe lub wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające
jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

14) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 13, z
którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, towarzyszącym mu lub chcącym się z nim połączyć,

15) jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu decyzji ramowej Rady z dnia 19
lipca 2002 r. w sprawie zwalczania handlu ludźmi i spełnia łącznie
następujące warunki:

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) podjął współpracę z organem właściwym do prowadzenia
postępowania w sprawie zwalczania handlu ludźmi,

c) zerwał kontakty z osobami podejrzanymi o popełnienie czynów
zabronionych związanych z handlem ludźmi,
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16) przybywa lub przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
podjęcia lub kontynuacji stacjonarnych studiów wyższych lub
stacjonarnych studiów doktoranckich na tym terytorium, zwanych dalej
„studiami”, także w przypadku gdy podjął studia na terytorium innego
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, które zamierza
kontynuować lub uzupełnić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

17) jest naukowcem, który przybywa lub przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych na
podstawie umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego,
zawartej z placówką naukową zatwierdzoną przez ministra właściwego
do spraw nauki,

18) posiada dokument pobytowy, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a
rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r.
ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli
państw trzecich (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1-7) z adnotacją
„naukowiec”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii
Europejskiej, jeżeli umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu
badawczego, zawarta z właściwą placówką naukową tego państwa,
przewiduje przeprowadzenie badań naukowych także na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

– jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o to zezwolenie,
uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

2. Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 13 i art. 54,
uważa się:

1) osobę pozostającą z nim w związku małżeńskim uznawanym przez
prawo Rzeczypospolitej Polskiej;

2) małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w
związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym także dziecko przysposobione;

3) małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym także przysposobione,
pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje
faktycznie władzę rodzicielską;

4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym także
przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje
ona faktycznie władzę rodzicielską.

3. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status
uchodźcy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez
opieki, uważa się także wstępnego w linii prostej.

4. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, wykonujący lub zamierzający
wykonywać pracę w utworzonej przez siebie spółce komandytowej, spółce
komandytowo-akcyjnej, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółce
akcyjnej albo w takiej spółce, do której przystąpił lub objął bądź nabył jej
udziały lub akcje, jest obowiązany wykazać, że działalność tej spółki spełnia
warunki określone w ust. 1 pkt 2.
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5. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 16, jest obowiązany potwierdzić
zamiar podjęcia lub kontynuowania studiów na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przedkładając zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o
przyjęciu na studia oraz przedstawić dowód uiszczenia opłat, jeżeli są one
wymagane przez tę jednostkę w celu podjęcia lub kontynuowania studiów.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca:

1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
wizy, o której mowa w art. 33, chyba że cudzoziemiec ubiega się o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie
ust. 1 pkt 15;

2) o którym mowa w art. 110;

3) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany.

7. Przepisu ust. 1 pkt 16-18 nie stosuje się do cudzoziemca:

1) korzystającego z ochrony uzupełniającej lub z ochrony czasowej;

2) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu.

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

1) o którym mowa w ust. 1 pkt 13;

2) wykonującego pracę lub działalność gospodarczą we własnym imieniu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

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

1) zamierzającego prowadzić badania naukowe w ramach studiów
doktoranckich;

2) oddelegowanego przez placówkę naukową z siedzibą na terytorium
innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii
Europejskiej do placówki naukowej z siedzibą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

28) po art. 53 dodaje się art. 53a i 53b w brzmieniu:

„Art. 53a. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony można udzielić
cudzoziemcowi, który:

1) zamierza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podjąć lub
kontynuować:

a) naukę lub

b) szkolenie zawodowe,

2) ze względu na więzi o charakterze rodzinnym zamierza dołączyć do
obywatela polskiego lub obywatela państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, zamieszkującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z nim przebywać,

3) jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną
w kościołach i związkach wyznaniowych, których status jest
uregulowany umową międzynarodową, przepisami ustaw o stosunku
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państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego lub które
działają na podstawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków
wyznaniowych i jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia,

4) wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1-3 lub w
art. 53 ust. 1

– jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o zezwolenie,
uzasadnia jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres dłuższy niż 3 miesiące.

Art. 53b. 1. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14, 16-18
oraz w art. 53a, jest obowiązany posiadać:

1) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

2) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie
kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego
utrzymaniu w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7,
9, 13 i 14 oraz w art. 53a pkt 1 lit. b oraz pkt 2 i 4;

3) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i
powrotu w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16-18 oraz
w art. 53a pkt 1 lit. a.

2. Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest spełniony także wtedy, gdy
koszty utrzymania cudzoziemca pokrywa członek rodziny obowiązany do
jego utrzymania, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16, jest obowiązany
ponadto wykazać, że ma zapewnione wystarczające środki finansowe na
pokrycie kosztów studiów.

4. Przepisu ust. 1 pkt 1 i 2 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art.
53 ust. 1 pkt 7, będącego członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego
status uchodźcy, gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony został złożony przed upływem 3 miesięcy od dnia uzyskania
statusu uchodźcy.

5. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, po odliczeniu kosztów
zamieszkania, przypadający na każdego członka rodziny pozostającego na
utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi
być wyższy niż wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia
pieniężne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.3)).

6. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do

                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005

r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493
oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.
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spraw szkolnictwa wyższego oraz ministrem właściwym do spraw nauki
określi, w drodze rozporządzenia, minimalne kwoty, jakie powinni posiadać
cudzoziemcy, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16-18, na pokrycie
kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i powrotu.
Wysokości kwot określone w rozporządzeniu powinny umożliwiać pokrycie
kosztów utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca i
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, bez konieczności
korzystania z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004
r. o pomocy społecznej.”;

29) w art. 54 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

„5) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art.
53 ust. 1 pkt 17 i 18.”;

30) w art. 56:

a) w ust. 2:

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

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

– po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53a pkt 1, na okres trwania nauki
lub szkolenia zawodowego, nie dłużej jednak niż na okres roku.”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Jeżeli okoliczność, która jest podstawą ubiegania się o zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 16-18, uzasadnia
zamieszkiwanie cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
krótszy niż rok, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się w
przypadku, o którym mowa w art. 53 ust. 1:

1) w pkt 16, na okres trwania studiów;

2) w pkt 17, na okres realizacji projektu badawczego;

3) w pkt 18, na okres prowadzenia badań naukowych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

31) w art. 57:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) nie spełnia wymogów, o których mowa w art. 53-53b;”,

b) po ust 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16, odmawia się udzielenia
kolejnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, także w przypadku gdy:

1) wykonywał pracę niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo wykonywał
działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004
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r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn.
zm.4));

2) nie zaliczył roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na następny rok
lub semestr studiów.”;

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

„5a. Do wniosku należy dołączyć także:

1) tytuł prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym cudzoziemiec
przebywa lub zamierza przebywać, oraz dokumenty potwierdzające wysokość
kosztów zamieszkania w przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1
pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz w art. 53a pkt 1, 2 i 4;

2) umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartą z placówką
naukową mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz pisemne
zobowiązanie się tej placówki naukowej do poniesienia kosztów pobytu i
wydalenia cudzoziemca, pokrytych ze środków publicznych przed upływem 6
miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą jego wydalenia są
okoliczności określone w art. 88 ust. 1 pkt 1, w przypadku cudzoziemca, o którym
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 17;

3) umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawartą z placówką
naukową mającą siedzibę na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej oraz pisemne zobowiązanie się tej placówki
naukowej do poniesienia kosztów pobytu i wydalenia cudzoziemca, pokrytych ze
środków publicznych przed upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy,
jeżeli podstawą jego wydalenia są okoliczności określone w art. 88 ust. 1 pkt 1, w
przypadku cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 18.”;

33) po art. 60 dodaje się art. 60a-60d w brzmieniu:

„Art. 60a. 1. Placówka naukowa mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
może zawrzeć z naukowcem umowę o przyjęciu w celu realizacji projektu
badawczego, jeżeli placówka naukowa została zatwierdzona w tym celu
przez ministra właściwego do spraw nauki na podstawie decyzji wydanej na
okres 5 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach decyzja o
zatwierdzeniu placówki naukowej może być wydana na okres krótszy niż
5 lat.

2. Decyzję w sprawie zatwierdzenia wydaje się na wniosek placówki
naukowej.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:

1) nazwę placówki naukowej oraz jej adres;

2) pisemne zobowiązanie się placówki naukowej do poniesienia kosztów
pobytu i wydalenia naukowca, pokrytych ze środków publicznych przed
upływem 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli podstawą
wydalenia naukowca są okoliczności określone w art. 88 ust. 1 pkt 1.

                                                
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289,

Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz.
1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158,
poz. 1121 i Nr 171, poz. 1225.
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4. Placówka naukowa dołącza do wniosku dowód prowadzenia badań
naukowych, którym w szczególności może być sprawozdanie z działalności
za poprzedni rok obrotowy, zawierające informacje o prowadzeniu badań
naukowych przez tę placówkę.

5. Uczelnie, jednostki naukowe wymienione w art. 2 pkt 9 lit. b-f ustawy o
zasadach finansowania nauki oraz centra badawczo-rozwojowe, o których
mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o niektórych formach wspierania
działalności innowacyjnej, są zwolnione z obowiązku, o którym mowa w
ust. 4.

6. Do przedłużenia zatwierdzenia placówki naukowej stosuje się przepisy ust.
1-5.

7. Minister właściwy do spraw nauki zamieszcza w publikowanym przez siebie
biuletynie aktualną listę zatwierdzonych placówek naukowych.

Art. 60b. 1. Minister właściwy do spraw nauki może wydać decyzję o odmowie
przedłużenia albo o cofnięciu zatwierdzenia placówki naukowej, w
przypadku gdy:

1) zaprzestała działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych;

2) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 60d;

3) zatwierdzenie uzyskano wskutek poświadczenia nieprawdy;

4) umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego została
zawarta wskutek poświadczenia nieprawdy.

2. Decyzje, o których mowa w ust. 1, są publikowane w dzienniku urzędowym
ministra właściwego do spraw nauki.

3. Placówka naukowa, której odmówiono przedłużenia zatwierdzenia lub je
cofnięto ze względu na okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3, nie
może ponownie ubiegać się o zatwierdzenie przed upływem 5 lat od dnia
publikacji decyzji o cofnięciu zatwierdzenia lub odmowie jego przedłużenia.

Art. 60c. 1. Umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego zawarta między
placówką naukową a naukowcem, jako umowa o pracę, umowa o dzieło lub
umowa zlecenia, w której naukowiec zobowiązuje się do uczestniczenia w
realizacji projektu badawczego, a placówka naukowa do stworzenia mu
warunków do realizacji jego zobowiązania, określa w szczególności
wynagrodzenie naukowca oraz warunki jego pracy.

2. Placówka naukowa może zawrzeć umowę o przyjęciu w celu realizacji
projektu badawczego, gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

1) projekt badawczy został zaakceptowany przez właściwe organy
placówki naukowej po sprawdzeniu:

a) celu i czasu trwania badań naukowych oraz dysponowania
odpowiednimi środkami finansowymi na ich przeprowadzenie,

b) dokumentów potwierdzających kwalifikacje naukowca istotne dla
celów badań naukowych;

2) naukowiec będzie posiadał podczas pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
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a) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów pobytu i
powrotu,

b) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub
potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Umowa o przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego wygasa z dniem,
w którym decyzja, o której mowa w art. 60b ust. 1, stała się ostateczna oraz
w przypadku odmowy wjazdu lub odmowy udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.

Art. 60d. Placówka naukowa jest obowiązana:

1) wydać naukowcowi pisemne zobowiązanie się do poniesienia kosztów
pobytu i wydalenia naukowca, pokrytych przed upływem 6 miesięcy od
dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu
badawczego ze środków publicznych, jeżeli podstawą jego wydalenia są
okoliczności określone w art. 88 ust. 1 pkt 1;

2) poinformować niezwłocznie wojewodę, który udzielił cudzoziemcowi
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub przed którym toczy
się postępowanie o udzielenie takiego zezwolenia, o wszystkich
zdarzeniach, mogących stanowić przeszkodę w wykonaniu umowy o
przyjęciu w celu realizacji projektu badawczego;

3) przekazać ministrowi właściwemu do spraw nauki pisemne
potwierdzenie wykonania wszystkich badań naukowych w ramach
projektu badawczego, którego dotyczyła umowa o przyjęciu w celu
realizacji projektu badawczego, w terminie 2 miesięcy od dnia
wygaśnięcia umowy.”;

34) w art. 61:

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

„1a. Wniosek złożony przez cudzoziemca:

1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
o której mowa w art. 33, z wyłączeniem przypadku, gdy ubiega się o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art.
53 ust. 1 pkt 15,

2) o którym mowa w art. 110,

3) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany

– pozostawia się bez rozpoznania.”,

b) uchyla się ust. 2,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Jeżeli wniosek został złożony w terminie, o którym mowa w ust. 1, wojewoda
wydaje cudzoziemcowi wizy na okres pobytu do czasu wydania decyzji
ostatecznej.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
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„3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na wniosek strony.”;

35) w art. 62 po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

„7a. W sprawie dotyczącej cudzoziemca, który na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
zamierza kontynuować lub uzupełnić studia podjęte na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, wojewoda może zwrócić się do właściwego organu
tego państwa o udzielenie informacji o pobycie cudzoziemca na tym terytorium.”;

36) po art. 62 dodaje się art. 62a w brzmieniu:

„Art. 62a. Przy załatwianiu sprawy udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 16, należy uwzględnić termin
rozpoczęcia nauki, przewidziany programem studiów.”;

37) w art. 64 w ust. 4 uchyla się pkt 3;

38) w art. 65:

a) w ust. 2:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu odbywania
studiów lub szkolenia zawodowego;”,

– pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
o której mowa w art. 33, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7;”,

b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) na podstawie wizy, o której mowa w art. 33, lub zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7;”,

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Do okresu pobytu, o którym mowa w ust. 1, zalicza się połowę okresu pobytu
cudzoziemca na podstawie wizy udzielonej w związku z odbywaniem studiów lub
szkolenia zawodowego lub na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 53
ust. 1 pkt 16 oraz w art. 53a pkt 1 lit. b.”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Do ustalenia, że pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest
nieprzerwany, stosuje się przepis art. 64 ust. 4.”;

39) w art. 71a:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca przebywającego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, o której mowa w art. 33,
lub przez cudzoziemca, o którym mowa w art. 110, oraz wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE złożony przez
cudzoziemca, o którym mowa w art. 65 ust. 2 pkt 1-4, lub cudzoziemca
przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
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na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5
lub 7, pozostawia się bez rozpoznania.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie
udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE na wniosek strony.”;

40) w art. 71c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W razie niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy art. 36-38 Kodeksu postępowania administracyjnego.”;

41) w art. 76 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) adnotację „naukowiec” w przypadku zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 17 lub 18.”;

42) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. 1. Koszty wydalenia cudzoziemca z wyłączeniem przypadków, o których mowa
w ust. 2-3, ponosi cudzoziemiec.

2. Zapraszający ponosi koszty wydalenia, w przypadku gdy cudzoziemiec,
którego zaprosił, wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie,
na który został zaproszony, i okoliczności uzasadniające jego wydalenie
wystąpiły:

1) podczas pobytu na tym terytorium w okresie objętym zaproszeniem lub

2) po upływie okresu objętego zaproszeniem, gdy cudzoziemiec nie
uzyskał przedłużenia wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE lub nie korzysta z ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, o której mowa w art. 3 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695), i
pozostał na tym terytorium.

3. Pracodawca lub osoba, która powierzyła cudzoziemcowi wykonywanie innej
pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji, ponosi koszty wydalenia
cudzoziemca, w przypadku gdy wydalenie następuje w związku z
wykonywaniem przez cudzoziemca pracy niezgodnie z przepisami ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

4. Jeżeli cudzoziemiec, który został zaproszony, podlega wydaleniu w związku
z wykonywaniem pracy niezgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, koszty wydalenia
ponosi pracodawca lub osoba, która powierzyła cudzoziemcowi
wykonywanie innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji.

5. W przypadku gdy cudzoziemiec przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu prowadzenia badań naukowych nie uiści
należności z tytułu kosztów wydalenia, koszty te ponosi placówka naukowa,
która przyjęła cudzoziemca w celu realizacji projektu badawczego, jeżeli
koszty wydalenia zostały pokryte ze środków publicznych przed upływem 6
miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu w celu realizacji projektu
badawczego, a podstawą wydalenia cudzoziemca są okoliczności określone
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w art. 88 ust. 1 pkt 1 i decyzja o wydaleniu została wydana przed upływem 6
miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy o przyjęciu, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 17 lub 18.

6. Do kosztów wydalenia cudzoziemca zalicza się w szczególności koszty:

1) postępowania;

2) pobrania odcisków linii papilarnych oraz koszty wykonania fotografii;

3) pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

4) badań lekarskich;

5) pomocy udzielonej przez państwo członkowskie Unii Europejskiej w
związku z zastosowaniem tranzytu drogą powietrzną przez jego
terytorium;

6) jego przejazdu do granicy albo do granicy państwa, do którego się udaje
lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego
państwa;

7) doprowadzenia do granicy.”;

43) po art. 96 dodaje się art. 96a-96c w brzmieniu:

„Art. 96a. 1. Wysokość kosztów wydalenia cudzoziemca, podmioty zobowiązane do
uiszczenia należności z tytułu ich poniesienia oraz termin i sposób ich
uiszczenia ustala, w drodze decyzji, wojewoda właściwy do wydania decyzji
o wydaleniu.

2. Wojewoda, który wydał decyzję dotyczącą kosztów wydalenia, może ją
zmienić, w przypadku gdy po jej wydaniu, koszty wydalenia uległy zmianie.

3. Decyzji, o której mowa w ust. 1 i 2, nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.

Art. 96b. 1. Należności z tytułu kosztów wydalenia cudzoziemca nieuiszczone w terminie
podlegają egzekucji w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz.
1954, z późn. zm.5)), z tym że w stosunku do środków pieniężnych
cudzoziemca znajdujących się w depozycie jednostki organizacyjnej Straży
Granicznej lub Policji organem egzekucyjnym jest ta jednostka
organizacyjna Straży Granicznej lub Policji.

2. Postępowanie egzekucyjne może być wszczęte bez uprzedniego doręczenia
upomnienia.

Art. 96c. 1. Do czasu uiszczenia należności z tytułu kosztów wydalenia cudzoziemca
przez podmiot do tego obowiązany, koszty te pokrywa Skarb Państwa.

2. Jeżeli należności z tytułu kosztów wydalenia nie mogą być
wyegzekwowane, pokrywa je Skarb Państwa.

3. Wpływy z uiszczonych należności z tytułu kosztów wydalenia cudzoziemca
stanowią dochód budżetu państwa.”;

44) w art. 100 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:

                                                
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr

133, poz. 935, Nr 157, poz. 1119 i Nr 187, poz. 1381.
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„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
obliczania kosztów:

1) przejazdu cudzoziemca do granicy albo do granicy państwa, do którego
cudzoziemiec się udaje lub zostaje doprowadzony, lub do portu lotniczego albo
morskiego tego państwa;

2) związanych z doprowadzeniem cudzoziemca;

3) pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

4) pobrania odcisków linii papilarnych oraz wykonania fotografii zaliczanych do
kosztów wydalenia.

3. Określając szczegółowy sposób obliczania kosztów, o którym mowa w ust. 2, należy
uwzględnić rodzaj użytego do wydalenia cudzoziemca środka transportu, liczbę
doprowadzających do granicy, długość trasy przejazdu, koszty wyżywienia i
zakwaterowania, wartość użytych materiałów do pobrania odcisków linii papilarnych
oraz koszty wykonania fotografii.”;

45) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. 1. Cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub przebywający w
areszcie w celu wydalenia otrzymuje świadczenia zdrowotne, leki, artykuły
sanitarne oraz posiłki i napoje. Świadczenia zdrowotne, leki i artykuły
sanitarne cudzoziemiec otrzymuje na zasadach określonych w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z
późn. zm.6)), stosowanych wobec osób osadzonych w zakładach karnych
i aresztach śledczych.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze
rozporządzenia, warunki otrzymywania posiłków i napojów przez
cudzoziemców umieszczonych w strzeżonym ośrodku lub przebywających
w areszcie w celu wydalenia oraz wartość dziennej normy wyżywienia,
uwzględniając w szczególności wiek, stan zdrowia oraz wymogi religijne i
kulturowe żywienia cudzoziemców.”;

46) w art. 124 w pkt 1 w lit. l średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. m w brzmieniu:

„m) odmowy wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

47) w art. 125 w ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

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

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

„1) w lit. a-c, j, m, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, a ponadto dane, o których mowa w art.
12:

a) w lit. a, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawie wydania i
przedłużenia wizy oraz unieważnienia wizy,

                                                
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,

z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr
93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. 163, poz.
1363 i Nr 178, poz. 1479 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708.
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b) w lit. b, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami o wydanie i cofnięcie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz datę wydania, numer, serię
oraz termin upływu ważności karty pobytu,

c) w lit. c, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami o wydanie i cofnięcie
zezwolenia na osiedlenie się oraz datę wydania, numer, serię oraz termin upływu
ważności karty pobytu,

d) w lit. j, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami o wydanie i cofnięcie
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE oraz datę wydania, numer,
serię oraz termin upływu ważności karty pobytu,

e) w lit. m, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami w sprawie wydania
decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”;

49) w art. 128: 

a) po ust. 1a dodaje się ust. 1b w brzmieniu:

„1b. Jeżeli decyzji, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nadano rygor natychmiastowej
wykonalności, dane cudzoziemca można umieścić w wykazie na jej podstawie,
nawet jeśli decyzja nie jest ostateczna.”,

b) w ust. 3:

- pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) 5 lat od dnia zakończenia wykonania kary pozbawienia wolności odbywanej
na podstawie wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli cudzoziemiec
został skazany na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności;”,

- po pkt 5 dodaje się pkt 5a-5c w brzmieniu:

„5a) 3 lat od dnia zakończenia wykonania kary pozbawienia wolności
odbywanej na podstawie wyroków, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli
cudzoziemiec został skazany na karę pozbawienia wolności poniżej 3 lat;

5b) 3 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3,
jeżeli orzeczono wobec cudzoziemca karę grzywny; jeżeli kara grzywny jest
jedyną karą, jaką orzeczono wobec cudzoziemca i zostanie zapłacona, dane
cudzoziemca wykreśla się z wykazu;

5c) warunkowego zawieszenia kary pozbawienia wolności od dnia
uprawomocnienia się wyroku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli wobec
cudzoziemca orzeczono karę pozbawienia wolności wraz z warunkowym
zawieszeniem jej wykonania;”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. W przypadku braku informacji o wykonaniu decyzji, o której mowa w ust. 3 pkt
1-4, początkiem okresu, na który zamieszcza się w wykazie dane cudzoziemca,
jest ostatni dzień terminu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a
jeżeli w decyzji nie określono tego terminu – data decyzji.”;

50) w art. 130 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Sąd, który skazał cudzoziemca za przestępstwo, o którym mowa w art. 128 ust. 1 pkt 3
lit. a, z zastosowaniem warunkowego zawieszenia wykonania kary jest obowiązany do
przekazania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców odpisu orzeczenia, na mocy
którego zarządzono wykonanie kary, której wykonanie zostało warunkowo
zawieszone.”;
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51) art. 131 otrzymuje brzmienie:

„Art. 131. 1. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o:

1) udzielenie informacji o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu;

2) sprostowanie jego danych osobowych zawartych w wykazie, jeżeli
stwierdzi, że są nieprawdziwe;

3) wykreślenie jego danych osobowych z wykazu, jeżeli zostały
umieszczone w wykazie w wyniku błędu.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest obowiązany do rozpatrzenia
wniosku, o którym mowa w ust. 1, i udzielenia odpowiedzi w terminie 30
dni od dnia jego otrzymania.

3. W postępowaniu wszczętym wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w
ust. 1, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela cudzoziemcowi tylko
informacji o wpisaniu jego danych osobowych do wykazu, terminie
obowiązywania wpisu, podstawie prawnej wpisu, a w przypadkach, o
których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, także o podstawie faktycznej
wpisu.

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1-3, stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego o zaświadczeniach.”;

52) po art. 131 dodaje się art. 131a w brzmieniu:

„Art. 131a. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców umożliwia cudzoziemcowi, którego
dane zostały umieszczone w wykazie, na jego wniosek, przeglądanie
dokumentów dotyczących wpisu do wykazu w zakresie: jego danych
osobowych, terminu obowiązywania wpisu, podstawy prawnej wpisu, a w
przypadkach, o których mowa w art. 128 ust. 1 pkt 1 i 2, dotyczących także
podstawy faktycznej wpisu. Przepisu art. 73 Kodeksu postępowania
administracyjnego nie stosuje się.”;

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

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

54) w art. 133 w ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:

„7a) ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych;”.

55) Rozdział 13 otrzymuje brzmienie:

„Rozdział 13

Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców

„Art. 141. 1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, jest
centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach wjazdu
cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to
terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego, nadawania statusu uchodźcy,
udzielania cudzoziemcom azylu, wyrażania zgody na pobyt tolerowany oraz
udzielania ochrony czasowej, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla innych
organów.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad Szefem
Urzędu.
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Art. 142. 1. Szef Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów spośród osób
należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra
właściwego do spraw wewnętrznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje
Szefa Urzędu.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Szefa Urzędu,
powołuje zastępców Szefa Urzędu spośród osób należących do
państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw
wewnętrznych odwołuje, na wniosek Szefa Urzędu, jego zastępców.

3. Szef Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu do Spraw
Cudzoziemców, zwanego dalej „Urzędem”, będącego urzędem administracji
rządowej.

4. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw
wewnętrznych, w drodze zarządzenia, nadaje Urzędowi statut określający
jego organizację, kierując się zakresem zadań Szefa Urzędu oraz potrzebą
zapewnienia sprawnego funkcjonowania Urzędu.

5. Szef Urzędu może wykonywać swoje zadania przy pomocy delegatur
Urzędu.

6. W Urzędzie mogą być zatrudniani oddelegowani funkcjonariusze Straży
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Policji, na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.

Art. 143. 1. Do zadań Szefa Urzędu należy:

1) wydawanie decyzji i postanowień w I instancji oraz rozpatrywanie
odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia wydane w I instancji
przez inne organy w sprawach uregulowanych:

a) w niniejszej ustawie,

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

c) w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin;

2) wydawanie decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się, o
którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji;

3) zapewnienie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu
uchodźcy, w zakresie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) organizowanie i prowadzenie szkoleń w zakresie spraw należących do
kompetencji Szefa Urzędu;

5) kontrola wykonywania przez wojewodów zadań określonych w
ustawach wymienionych w pkt 1;

6) przekazywanie organom państw członkowskich Unii Europejskiej
informacji, o których mowa w art. 62 ust. 9 pkt 1 i art. 71b ust. 8;
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7) przekazywanie właściwym organom państw członkowskich Unii
Europejskiej, na ich wniosek, informacji o pobycie cudzoziemca, o
którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 16, jeżeli zamierza on na terytorium
tych państw kontynuować lub uzupełnić studia, podjęte na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

8) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie oraz w przepisach
odrębnych.

2. Szef Urzędu jest organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach
uregulowanych w ustawach wymienionych w ust. 1 pkt 1.

Art. 144. 1. Szef Urzędu w porozumieniu z Komendantem Głównym Straży Granicznej
może zezwolić, na wniosek konsula, komendanta placówki Straży
Granicznej lub z urzędu, na wjazd lub pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków dotyczących wjazdu
lub pobytu, określonych w ustawie, jeżeli wymaga tego interes
Rzeczypospolitej Polskiej. Do wydawania zezwolenia i samego zezwolenia
nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz nie
przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

2. Szef Urzędu przedstawia corocznie do dnia 31 marca ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych informację o stosowaniu przepisu ust.
1 w roku poprzednim.

Art. 145. Szef Urzędu używa pieczęci okrągłej z wizerunkiem orła ustalonym według
wzoru godła państwowego.

Art. 146. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw administracji publicznej może, w drodze
rozporządzenia, tworzyć i znosić delegatury Urzędu, określając ich
właściwość terytorialną oraz zakres działania, w tym uprawnienia kierownika
delegatury do wydawania, z upoważnienia Szefa Urzędu, decyzji
administracyjnych, w przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby
wniosków o nadanie statusu uchodźcy, o którym mowa w ustawie z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;

56) użyte w art. 6, w art. 62 w ust. 9 w pkt 1, w art. 71b w ust. 8, w art. 81 w ust. 3, w art. 85 w
ust. 1a i 2, w art. 125 w ust. 1 w pkt 1 i 5 oraz w ust. 3, w art. 129, w art. 130 w ust. 1-3, w
art. 132 w ust. 1 oraz w art. 133 w ust. 2 i 6 w różnym przypadku wyrazy „Prezes Urzędu
do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku
wyrazami „Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z późn. zm.7)) użyte w art. 16 w ust. 3, 4 i 6, w art. 17a, w art. 18d w ust. 2 oraz w art. 18e w
ust. 1 i 2 w różnym przypadku wyrazy „Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców”
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw
wewnętrznych”.
                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r.

Nr 128, poz. 1175 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788.
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Art. 3.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z późn. zm.8)) w
art. 21 uchyla się ust. 3 i 4.

Art. 4.

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z
późn. zm.9)) w art. 94a wprowadza się następujące zmiany:

1) w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) pracownicy migrujący i osoby pracujące na własny rachunek, będący obywatelami
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
posiadający prawo pobytu, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 17 ustawy z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), a także
członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) w pkt 10 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 11 w brzmieniu:

„11) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.”;

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i pkt 11, uważa się osoby
wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w ust. 2 pkt 1.”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2003 r. Nr
159, poz. 1548, z późn. zm.10)) w art. 29:

                                                
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74, poz.

676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115, poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr
90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188 i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192, poz.
1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703
i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164, poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1122.

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 109, poz. 1161, Nr 273,
poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091,
Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 208, poz. 1532.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr
190, poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91, poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206,
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298, Nr 169,
poz. 1414 i 1417 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 75, poz. 519, Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1027, Nr 144, poz. 1045, Nr 157, poz. 1119, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600.
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1) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) ochrony granicy Państwa, kontroli ruchu granicznego i cudzoziemców oraz koordynacji
działań związanych z polityką migracyjną państwa;”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad działalnością Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Obrony Cywilnej Kraju, Szefa Urzędu
do Spraw Cudzoziemców, Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej oraz Biura
Ochrony Rządu.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532 oraz z 2005
r. Nr 94, poz. 788) wprowadza się następujące zmiany:

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

„4a. Od decyzji w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia przysługuje odwołanie do
ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  5. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
sprawach o stwierdzenie polskiego pochodzenia jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych.”;

2) w art. 15:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, udziela lub
odmawia udzielenia zezwolenia na osiedlenie się osobom, o których mowa w ust.
1 i 2, oraz wydaje kartę pobytu.”,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, są obowiązane zawiadomić Szefa Urzędu o
utracie karty pobytu i o jej odzyskaniu.”;

3) art. 33 otrzymuje brzmienie:

„Art. 33. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzi centralny rejestr
wniosków, decyzji i postanowień wydanych w sprawach:

1) wydania wizy wjazdowej w celu repatriacji;

2) uznania za repatrianta;

3) udzielenia pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa.

2. Szef Urzędu prowadzi centralny rejestr wniosków, decyzji i postanowień
wydanych w sprawach udzielenia zezwolenia na osiedlenie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej dla członków najbliższej rodziny repatrianta.”;

4) użyte w art. 11 w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia i w ust. 3, w art. 12b, w art. 17 w
ust. 5, w art. 29 w ust. 3 i w art. 30 w ust. 1 w różnym przypadku wyrazy „Prezes Urzędu”
zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „minister właściwy do spraw
wewnętrznych”.
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Art. 7.

W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.11)) w art. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wiz wydawanych przez konsulów, z wyjątkiem wiz wydanych cudzoziemcowi
będącemu członkiem rodziny obywatela państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) –
strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043).”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695) wprowadza się następujące
zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej „Szefem Urzędu”, i Rada
do Spraw Uchodźców, każdy w zakresie swojej właściwości, do dnia 31
marca każdego roku, przedstawia właściwej do spraw wewnętrznych komisji
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej informację o stosowaniu ustawy w roku
poprzednim w zakresie realizacji zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej
wynikających z Konwencji Genewskiej i Protokołu Nowojorskiego.”;

2) użyte w art. 16a w ust. 2 i 3, w art. 16b, w art. 26 w ust. 1 i 2, w art. 27 w ust. 1 w pkt 1 i w
ust. 2, w art. 28 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 2 i 5, w art. 30 w ust. 1
i 2, w art. 30a w ust. 1, w art. 31 w ust. 1, 3 i 4, w art. 35 w ust. 2, w art. 36, w art. 37 w pkt
2, w art. 39 w ust. 1 w pkt 2, w art. 42 w ust. 4, w art. 43 w ust. 4, w art. 44 w ust. 1, 2, 3
i 5, w art. 45, w art. 47 w ust. 2 i 4, w art. 48 w ust. 4, w art. 56 w ust. 6, w art. 58 w ust. 2,
w art. 63, w art. 65 w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia, w ust. 3 i 4, w art. 66, w art.
67 w ust. 2 i 3, w art. 73 w ust. 1, w art. 76 w ust. 1 i 2, w art. 77 w ust. 1, w art. 79, w art.
81 w ust. 1, w art. 87 w ust. 7 i 8, w art. 94 w ust. 1 i 3, w art. 100, w art. 103 w pkt 3, w
art. 104 w ust. 1 w pkt 2 i w ust. 2, 3 i 5, w art. 105 w ust. 1 w pkt 2, w art. 109 we
wprowadzeniu do wyliczenia, w art. 110 w ust. 2 i 3, w art. 112, w art. 113 w ust. 1, w art.
115, w art. 117 w ust. 1 i 2, w art. 117a w ust. 1 i 2, w art. 117b w ust. 2, w art. 118, w art.
120 w pkt 1-3 oraz w art. 123 w ust. 3 w pkt 5 w różnym przypadku wyrazy „Prezes
Urzędu” zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami „Szef Urzędu”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z późn.
zm.12)) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

                                                
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 94, poz. 788,

Nr 169, poz. 1417 i Nr 250, poz. 2118 oraz z 2006 r. Nr 38, poz. 268, Nr 208, poz. 1536 i Nr 217, poz. 1590.
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252, z 2005 r.

Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043.
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 „3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom
ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. r
144, poz. 1043), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;”.

Art. 10.

W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn.
zm.13)) w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

 „3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom
ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr
144, poz. 1043), posiadającym prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 11.

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.
U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.14)) w art. 87 w ust. 1 pkt 2a otrzymuje brzmienie:

„2a) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13,
17 lub 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz.
1807, z późn. zm.15)) w art. 13 w ust. 2 w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:

                                                
13) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703, z 2005

r. Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz.
1493 oraz z 2006 r. Nr 144, poz. 1043 i Nr 158, poz. 1121.

14) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr
104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158, poz. 1121, Nr 171, poz. 1225 i Nr 217, poz.
1588.

15) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz.
1485, Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127, Nr 144, poz. 1043 i 1045, Nr 158,
poz. 1121 i Nr 171, poz. 1225.
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„c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością,
o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13, 14 lub 16 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach,”.

Art. 13.

W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365
oraz z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043) w art. 43:

1) w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) pracownicy migrujący i osoby pracujące na własny rachunek, będący obywatelami
państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej,
posiadający prawo pobytu, w tym w przypadku, o którym mowa w art. 17 ustawy z
dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043), a także
członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,

b) w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

„7) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i
członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.”;

2) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie
ich rodzin niewymienieni w ust. 2, posiadający środki finansowe niezbędne na
pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów mogą podejmować i odbywać studia,
studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także uczestniczyć w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych na zasadach obowiązujących obywateli polskich, z
tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium
specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na
wyżywienie i zapomóg, albo na zasadach określonych w ust. 3 i 4.

6. Za członków rodzin osób, o których mowa w ust. 2 pkt 4 i 7 oraz w ust. 5, uważa się
osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin.”.

Art. 14.

W ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i
członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:
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„2) obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;

  3) obywateli Konfederacji Szwajcarskiej;”;

2) w art. 2:

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

„b) obywatela państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,

c) obywatela Konfederacji Szwajcarskiej;”,

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

„b) bezpośredniego zstępnego obywatela UE lub jego małżonka, w wieku do 21 lat
lub pozostającego na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,

c) bezpośredniego wstępnego obywatela UE lub jego małżonka, pozostającego na
utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka;”,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej, państwo
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronę
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, Konfederację Szwajcarską;”;

3) art. 4 otrzymuje brzmienie:

„Art. 4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców jest organem wyższego stopnia w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks
postępowania administracyjnego w stosunku do wojewody w sprawach
określonych w ustawie.”;

4) w art. 6:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) treści decyzji, na podstawie których odmawia się wydania wizy, zarejestrowania
pobytu lub unieważnia się zarejestrowanie;”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) trybie i terminie wnoszenia odwołania lub innych zwykłych środków
zaskarżenia.”;

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

„2. Członek rodziny niebędący obywatelem UE może wjechać na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ważnego dokumentu podróży oraz wizy, o ile
przepisy ustawy nie stanowią inaczej.

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

1) obywatela państwa, wobec którego stosuje się częściowe lub całkowite zniesienie
obowiązku wizowego, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia
15 marca 2001 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą
posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których
obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Dz.Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1)
zmienionym rozporządzeniem Rady (WE) nr 2414/2001 z dnia 7 grudnia 2001 r.
zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (Dz.Urz. WE L 327 z
12.12.2001, str. 1) oraz rozporządzeniem Rady (WE) nr 453/2003 z dnia 6 marca
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2003 r. zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 539/2001 (Dz.Urz. UE L 69 z
13.03.2003, str. 10);

2) członka rodziny niebędącego obywatelem UE, posiadającego wydany przez inne
państwo członkowskie ważny dokument odpowiadający karcie pobytu członka
rodziny obywatela UE lub karcie stałego pobytu członka rodziny obywatela UE, o
których mowa w art. 30 i 54, lub ważną kartę pobytu, wydaną na podstawie
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.”;

6) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Członkowi rodziny niebędącemu obywatelem UE wydaje się wizę pobytową w
celu dołączenia do obywatela państwa członkowskiego lub przebywania z nim.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wizę wydaje lub odmawia jej wydania konsul lub komendant placówki Straży
Granicznej niezwłocznie po złożeniu wniosku, zapewniając członkowi rodziny
wszelkie dopuszczalne przez przepisy prawa ułatwienia w uzyskaniu wizy.”,

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Odmowa wydania wizy przez konsula następuje w formie decyzji, do której
stosuje się odpowiednio przepisy działu II rozdziału 7, 9-11 Kodeksu
postępowania administracyjnego, o ile ustawa nie stanowi inaczej.

5. Od decyzji o odmowie wydania wizy wydanej przez konsula przysługuje
odwołanie do ministra właściwego do spraw zagranicznych, a od decyzji o
odmowie wydania wizy, wydanej przez komendanta placówki Straży Granicznej –
do Komendanta Głównego Straży Granicznej.”;

7) w art. 16 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) jest objęty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art.
5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn. zm.16)) i
posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy
społecznej;

3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest objęty
powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobą uprawnioną do świadczeń
opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych oraz posiada wystarczające środki finansowe do utrzymania
siebie i członków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak aby nie
stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;”;

8) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Prawo pobytu przysługujące obywatelowi UE, o którym mowa w art. 16:

                                                
16) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,

poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169, poz. 1411 oraz z 2006 r. Nr 75, poz. 519 i Nr 104,
poz. 708 i 711.
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1) pkt 1 i 2 oraz w art. 17, rozciąga się na członka rodziny dołączającego
do niego lub przebywającego z nim na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) pkt 3, rozciąga się na małżonka i dziecko pozostające na jego
utrzymaniu lub na utrzymaniu małżonka, dołączających do niego lub
przebywających z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”;

9) art. 26 otrzymuje brzmienie:

,,Art. 26. Organ prowadzący postępowanie w sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o
wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE może wystąpić, w
szczególnie uzasadnionych przypadkach, za pośrednictwem Komendanta
Głównego Policji, do właściwego organu państwa członkowskiego z
wnioskiem o udzielenie informacji o osobie, której postępowanie dotyczy,
znajdujących się w rejestrach karnych.”;

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

„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, decyzja powinna uwzględniać zasadę
proporcjonalności i opierać się wyłącznie na zachowaniu danej osoby, które stanowi
rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla interesu społecznego.
Wcześniejsza karalność tej osoby nie może stanowić samoistnej podstawy do podjęcia
decyzji. Na zagrożenia, o których mowa w ust. 1 pkt 2, nie można się powoływać dla
celów gospodarczych.”;

11) w art. 35 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

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

12) w art. 36 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

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

13) art. 42-44 otrzymują brzmienie:

„Art. 42. Obywatel UE nabywa prawo stałego pobytu po upływie 5 lat nieprzerwanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 43. Członek rodziny niebędący obywatelem UE nabywa prawo stałego pobytu po
upływie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z obywatelem UE.

Art. 44. 1. Członek rodziny będący obywatelem UE, który przebywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachował
prawo pobytu na podstawie art. 19 ust. 1, nabywa prawo stałego pobytu.

2. Członek rodziny niebędący obywatelem UE, który przebywał na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachował
prawo pobytu na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3, nabywa prawo stałego
pobytu.”;

14) art. 55 otrzymuje brzmienie:

„Art. 55. Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE jest ważna 10 lat.”;

15) w art. 56 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
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„3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się odpowiednio przepis art. 31
ust. 3.”;

16) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. 1. Dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub karta stałego pobytu
członka rodziny obywatela UE podlegają wymianie w przypadku:

1) zmiany danych w nich zamieszczonych;

2) uszkodzenia lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie
tożsamości posiadacza.

2. Karta stałego pobytu członka rodziny obywatela UE podlega wymianie także
w przypadku upływu terminu jej ważności.

3. W przypadku utraty dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu lub
karty stałego pobytu członka rodziny obywatela UE wydaje się nowy
dokument lub kartę.”;

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

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

18) po art. 68 dodaje się art. 68a w brzmieniu:

„Art. 68a. 1. Decyzja o wydaleniu powinna uwzględniać zasadę proporcjonalności i
opierać się wyłącznie na zachowaniu danej osoby, które stanowi
rzeczywiste, aktualne i dostatecznie poważne zagrożenie dla interesu
społecznego.

2. Zasady proporcjonalności nie stosuje się, w przypadku gdy pobyt obywatela
UE lub członka rodziny niebędącego obywatelem UE stanowi zagrożenie dla
zdrowia publicznego.

3. Wcześniejsza karalność nie może stanowić samoistnej podstawy do podjęcia
decyzji o wydaleniu. Na zagrożenia, o których mowa w ust. 1, nie można się
powoływać dla celów gospodarczych.”;

19) w art. 78 w ust. 1 i 3 wyrazy „Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców”
zastępuje się wyrazami „Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców”.

Art. 15.

Z dniem wejścia w życie ustawy pracownicy Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców
stają się pracownikami odpowiednio Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub pracownikami
urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych – w zależności od zadań,
które wykonywali.

Art. 16.

1. W toczących się postępowaniach sądowych i administracyjnych w zakresie zadań
podlegających przekazaniu na podstawie przepisów ustawy, w których organem właściwym
do załatwienia sprawy albo stroną jest Prezes Urzędu do Spraw Repatriacji i
Cudzoziemców, organem właściwym lub stroną staje się Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców lub minister właściwy do spraw wewnętrznych – odpowiednio do
przedmiotu sprawy.
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2. Niezakończone postępowania administracyjne w zakresie spraw podlegających przekazaniu
na podstawie przepisów ustawy toczą się nadal przed organami, które przejęły zadania i
kompetencje. Organy te obowiązane są poinformować strony o zmianie organu właściwego
w sprawie.

Art. 17.

Do spraw wszczętych na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, i
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy
dotychczasowe.

Art. 18.

Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 15 ust. 5, art. 23 ust. 5 i art. 52
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wydania nowych przepisów
wykonawczych na podstawie art. 15 ust. 5, art. 23 ust. 5 i art. 52 ust. 1 tej ustawy, w brzmieniu
nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez okres 12 miesięcy.

Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Marek JUREK
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