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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm
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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 29 października 2010 r.

o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 1021)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O CUDZOZIEMCACH (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz.

1694, z późn. zm.)

Art. 3.
Ustawy nie stosuje się do:

[1) szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów
konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych osób
zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, pod warunkiem wzajemności i posiadania przez te
osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji, z wyjątkiem art. 13
ust. 1, art. 21a, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 33, art. 34, art. 35 ust. 3 i 4, art.
38 ust. 1, art. 39, art. 40, art. 46-48, art. 48a, art. 48b ust. 1 pkt 4 i art. 48c-48h;]

<1) szefów i członków personelu misji dyplomatycznych, kierowników urzędów
konsularnych i członków personelu konsularnego państw obcych oraz innych
osób zrównanych z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, pod warunkiem wzajemności i posiadania przez
te osoby dokumentów potwierdzających pełnienie przez nie funkcji,
uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
z wyjątkiem art. 13 ust. 1, art. 21a, art. 25, art. 26, art. 28, art. 29, art. 33, art.
34, art. 35 ust. 3 i 4, art. 38 ust. 1, art. 40, art. 46–48, art. 48a, art. 48b ust. 1 pkt
4 i art. 48c–48h;>

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, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają, z wyjątkiem:

a) art. 12a, art. 16-20, art. 93, art. 94, art. 96-96c, art. 100, rozdziałów 9 i 10, art.
124 ust. 1 pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym
art. 124 ust. 1 pkt 1 lit. g, art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127, art. 128
ust. 2 i 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, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
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b) art. 4 pkt 5-5d, art. 16-20, art. 25, art. 26 ust. 1 pkt 18, art. 31, art. 32 ust. 1 i ust.
2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 lit. a i d oraz ust. 7, art. 33, art. 34, art. 38-40, art. 46-48,
art. 48d, art. 48e, art. 48g, art. 48h, art. 84a, rozdziału 8a, art. 124 ust. 1 pkt 1 lit.
a, art. 125 ust. 1 pkt 1, art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a i art. 134a, 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, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają,
niebędących obywatelami tych państw;

3) cudzoziemców ubiegających się o ochronę oraz objętych ochroną na podstawie
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695), w zakresie w niej
uregulowanym;

4) cudzoziemców polskiego pochodzenia i członków najbliższej rodziny repatrianta, w
zakresie uregulowanym 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).

Art. 4.
Użyte w ustawie określenia oznaczają:

1) dokument podróży - dokument uznany przez właściwy organ Rzeczypospolitej
Polskiej, uprawniający do przekroczenia granicy, wydany cudzoziemcowi przez
organ państwa obcego, organ polski lub organizację międzynarodową albo podmiot
upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze
państwowym;

2) granica - granicę państwową Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu ustawy z dnia
12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226,
poz. 1944);

3) przewoźnik - osobę fizyczną lub prawną zajmującą się zarobkowo przewozem osób
drogą powietrzną, morską lub lądową;

4) strefa tranzytowa lotniska międzynarodowego - teren lotniska międzynarodowego
położonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rozciągający się między
pokładem statku powietrznego a stanowiskiem kontroli granicznej, który obejmuje
płytę oraz pomieszczenia lotniska;

[5) wiza - zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ, którego
właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów międzynarodowych
obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państw obszaru Schengen,
uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innych
państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim w czasie, w
celu i na warunkach w nim określonych;]

<5) wiza – zezwolenie wydane cudzoziemcowi przez organ polski lub organ,
którego właściwość w tej sprawie wynika z postanowień umów
międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską lub organ państwa
obszaru Schengen, uprawniające go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu przez to terytorium i
pobytu na nim w czasie, w celu i na warunkach w nim określonych oraz na
warunkach określonych w Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r.
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do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki
Francuskiej w sprawie stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach
(Dz. Urz. UE L 239 z 22.09.2000, str. 19, z późn. zm.), zwanej dalej „Konwencją
Wykonawczą Schengen”;>

5a) wiza Schengen - wiza, o której mowa w art. 2 pkt 2-5 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego
Wspólnotowy Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009,
str. 1), zwanego dalej "Wspólnotowym Kodeksem Wizowym;

[5b) wiza krajowa - wiza uprawniająca do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, przejazdu przez to terytorium i pobytu na nim;]

<5b) wiza krajowa – wiza, o której mowa w art. 18 Konwencji Wykonawczej
Schengen, wydana przez organ polski;>

5c) centralny organ wizowy - organ odpowiedzialny za opiniowanie wniosków o
wydanie wizy Schengen, o którym mowa w art. 22 Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego, oraz właściwy do otrzymywania informacji, o których mowa w art. 31
Wspólnotowego Kodeksu Wizowego;

5d) państwa obszaru Schengen - państwa, które w pełni stosują dorobek Schengen;
6) zezwolenie na pracę - zezwolenie na pracę wydawane na podstawie ustawy z dnia 20

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z późn. zm.);

7) zgoda na pobyt tolerowany - zgodę na pobyt tolerowany w rozumieniu ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

8) badania naukowe - badania naukowe i prace rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia
30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615);

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-e ustawy z

dnia 30 kwietnia 2010 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);

11) mały ruch graniczny - wjazd i pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, do których stosuje się rozporządzenie (WE) nr 1931/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające przepisy dotyczące
małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw
członkowskich i zmieniające postanowienia Konwencji z Schengen (Dz. Urz. UE L
29 z 03.02.2007, str. 3), zwane dalej "rozporządzeniem nr 1931/2006";
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12) ochrona czasowa - ochronę czasową w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

13) ochrona uzupełniająca - ochronę uzupełniającą w rozumieniu ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Art. 21.
1. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) nie posiada ważnych dokumentów lub wizy, o których mowa w art. 13 ust. 1;
2) nie uiścił opłaty, do której uiszczenia był obowiązany na podstawie art. 13 ust. 2;
3) nie posiada dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w

rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o
minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego przez okres
planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym
terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów medycznych, potrzebą
pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w którym
ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych ubezpieczonemu
świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego takich
świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku;

4) wykorzystał dopuszczalny czas pobytu na terytorium państw obszaru Schengen przez
3 miesiące w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia pierwszego wjazdu, chyba że
umowy międzynarodowe stanowią inaczej;

5) nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków
planowanego pobytu;

6) nie posiada wystarczających środków utrzymania w odniesieniu do długości i celu
planowanego pobytu lub środków na powrót do państwa pochodzenia lub tranzyt
albo dokumentu potwierdzającego możliwość uzyskania takich środków zgodnie z
prawem;

7) posiada podrobiony lub przerobiony dokument podróży, wizę lub inny dokument
uprawniający do wjazdu i pobytu;

8) dane cudzoziemca znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

[9) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen, o którym
mowa w art. 92 Konwencji Wykonawczej z dnia 19 czerwca 1990 r. do Układu z
Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. między Rządami Państw Unii Gospodarczej
Beneluksu, Republiki Federalnej Niemiec oraz Republiki Francuskiej w sprawie
stopniowego znoszenia kontroli na wspólnych granicach (Dz. Urz. UE L 239 z
22.09.2000, str. 19, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją Wykonawczą Schengen",
do celów odmowy wjazdu;]

<9) dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen, o
którym mowa w art. 92 Konwencji Wykonawczej Schengen, do celów odmowy
wjazdu;>
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10) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;

11) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunków międzynarodowych
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który:
1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone na podstawie art.

53a ust. 2;
2) posiada wizę Schengen upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26..
3. Przepisów ust. 1 pkt 1-7 i pkt 9-11 nie stosuje się do cudzoziemca przejeżdżającego przez

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem w przypadkach, o których mowa w art. 5
ust. 4 lit. a 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, str. 1),
zwany dalej "kodeksem granicznym Schengen".

4. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się do cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

5. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 4 lub 9, nie mogą stanowić wyłącznej
podstawy odmowy wjazdu cudzoziemcowi, który posiada wizę krajową lub wizę
Schengen upoważniającą tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

6. Okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, nie mogą stanowić wyłącznej
podstawy odmowy wjazdu cudzoziemcowi podróżującemu do innego państwa obszaru
Schengen, które wydało mu wizę krajową.

7. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz chorób mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których

rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) kryteria pozwalające rozpoznać lub podejrzewać wystąpienie chorób mogących
stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, o których mowa w pkt 1

- uwzględniając tylko choroby epidemiczne określone przez Światową Organizację
Zdrowia oraz inne choroby wysoce zakaźne i szczególnie niebezpieczne, które podlegają
zwalczaniu u obywateli polskich na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001
r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz. U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.), oraz
mając na celu zapewnienie humanitarnego traktowania cudzoziemców i zapobieżenie
zagrożeniu dla zdrowia publicznego w obszarze przejścia granicznego.

Art. 26.
1. Wiza Schengen lub wiza krajowa, z wyłączeniem tranzytowej wizy lotniskowej, o której

mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, mogą być wydane w celu:
1) turystycznym;
2) odwiedzin;
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3) udziału w imprezach sportowych;
4) prowadzenia działalności gospodarczej;
5) wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12

miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy,
zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

6) wykonywania pracy kierowcy wykonującego międzynarodowy transport drogowy;
7) wykonywania pracy na podstawie dokumentów innych niż określone w pkt 5 lub

pracy innej niż określona w pkt 6;
8) prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach;
9) wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub

organizacji międzynarodowej;
10) odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych

studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia;
11) szkolenia zawodowego;
12) kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 10 i 11;
13) dydaktycznym;
14) prowadzenia badań naukowych;
15) tranzytu;
16) leczenia;
17) realizacji zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie

się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
18) 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;

19) udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy
humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej;

20) udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;
[21) o którym mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3;]
22) przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta;
23) korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka;
24) repatriacji;
25) korzystania z ochrony czasowej;
26) przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub

zobowiązania międzynarodowe;
27) innym niż określony w pkt 1-26.

2. Wiza w celu tranzytu może być wydana tylko jako wiza Schengen.
3. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 20-25, może być wydana tylko jako wiza

krajowa.
4. Wiza Schengen lub wiza krajowa, w celu, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, mogą być

wydane w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa.
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[Art. 28.
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się jako wizę dyplomatyczną szefowi i członkowi
personelu misji dyplomatycznej, kierownikowi urzędu konsularnego i członkowi personelu
konsularnego państwa obcego oraz innej osobie zrównanej z nimi pod względem przywilejów
i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych, a także członkom ich rodzin, na okres pełnienia funkcji, z którą jest
związane uprawnienie do uzyskania tego rodzaju wizy.

Art. 29.
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się jako wizę służbową członkowi personelu
administracyjnego i technicznego, członkowi personelu służby misji dyplomatycznej,
pracownikowi konsularnemu, członkowi personelu służby urzędu konsularnego, innej osobie
skierowanej do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżającej służbowo zrównanej z
nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a
także członkom ich rodzin, na okres pełnienia funkcji, z którą jest związane uprawnienie do
uzyskania tego rodzaju wizy.]

<Art. 28.
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się jako wizę dyplomatyczną szefowi
i członkowi personelu misji dyplomatycznej, kierownikowi urzędu konsularnego
i członkowi personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osobie zrównanej z nimi
pod względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.

Art. 29.
Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się jako wizę służbową członkowi personelu
administracyjnego i technicznego, członkowi personelu służby misji dyplomatycznej,
pracownikowi konsularnemu, członkowi personelu służby urzędu konsularnego, innej
osobie skierowanej do pracy w Rzeczypospolitej Polskiej oraz przyjeżdżającej służbowo
zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych, a także członkom ich rodzin.>

Art. 30.
<1.> Cudzoziemcowi odmawia się wydania wizy krajowej, jeżeli:

1) jego dane znajdują się w wykazie cudzoziemców, których pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

<1a) jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy
wjazdu;>

2) nie posiada wystarczających środków utrzymania na czas trwania planowanego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na powrót do państwa
pochodzenia lub zamieszkania lub na tranzyt do państwa trzeciego, które udzieli
pozwolenia na wjazd, lub możliwości uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

3) nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub podróżnego
ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000
euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć
podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością powrotu z powodów
medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub
ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów
udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz
podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten
podmiot rachunku;

4) wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
spowodować zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego albo naruszyć interes Rzeczypospolitej
Polskiej;

5) dokument podróży cudzoziemca nie spełnia kryteriów określonych w art. 32 ust. 5, z
wyłączeniem przypadku, gdy kryterium, o którym mowa w art. 32 ust. 5 pkt 1,
zostało pominięte ze względu na słuszny interes cudzoziemca;

6) w postępowaniu o wydanie wizy krajowej:
a) złożył wniosek lub dołączył do niego dokumenty zawierające nieprawdziwe

dane osobowe lub fałszywe informacje,
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo, w celu użycia za autentyczny, podrobił

lub przerobił dokument lub takiego dokumentu jako autentycznego używał;
7) nie uzasadnił celu lub warunków planowanego pobytu.

<2. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do
celów odmowy wjazdu, wizę krajową można wydać tylko w razie istnienia
poważnych przyczyn, zwłaszcza ze względów humanitarnych lub z powodu
zobowiązań międzynarodowych, z uwzględnieniem interesu państwa, które
dokonało wpisu do Systemu Informacyjnego Schengen.>

Art. 31.
1. Wiza krajowa uprawnia do wjazdu i ciągłego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej niż 3
miesiące i nieprzekraczających łącznie roku w okresie ważności wizy.

2. Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się w granicach określonych w ust. 1
odpowiednio do celu pobytu wskazanego przez cudzoziemca.

[3. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 5 lat.]
<3. Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.>

Art. 33.
[1. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej może zwrócić

się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o przekazanie informacji, czy wobec
cudzoziemca zachodzą okoliczności odmowy wydania wizy Schengen, o których mowa w
art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu Wizowego albo wizy krajowej, o
których mowa w art. 30 pkt 4 lub 7.]

<1. Konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen lub wizy krajowej może
zwrócić się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców o przekazanie informacji, czy
wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności odmowy wydania wizy Schengen, o



- 9 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

których mowa w art. 32 ust. 1 lit. a tiret ii lub vi Wspólnotowego Kodeksu
Wizowego, albo wizy krajowej, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 4 lub 7.>

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców przekazuje informacje, o których mowa w ust. 1,
w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku konsula w tej sprawie, po konsultacji z:

1) Komendantem Głównym Straży Granicznej;
2) Komendantem Głównym Policji;
3) Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) Szefem Agencji Wywiadu;
5) ministrem właściwym do spraw zagranicznych.

3. Organy, o których mowa w ust. 2, są obowiązane przekazać informacje, czy zachodzą
okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy Schengen lub wizy krajowej, Szefowi
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w terminie 5 dni od dnia otrzymania od niego wniosku
w tej sprawie. Nieprzekazanie informacji w tym terminie traktuje się jako brak zastrzeżeń
do wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.

4. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców może przedłużyć termin, o którym mowa w ust. 2
lub 3, do 30 dni, jeżeli udzielenie informacji wymaga przeprowadzenia dodatkowego
postępowania wyjaśniającego w zakresie okoliczności odmowy wydania wizy Schengen
lub wizy krajowej.

5. O przedłużeniu terminu do udzielenia informacji Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców
powiadamia konsula.

Art. 34.
1. Jeżeli wydanie wizy Schengen wymaga zgody centralnego organu innego państwa

obszaru Schengen, konsul rozpatrujący wniosek o wydanie wizy Schengen występuje o
wyrażenie zgody do właściwego organu tego państwa, za pośrednictwem Szefa Urzędu
do Spraw Cudzoziemców działającego jako centralny organ wizowy.

2. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców informuje organ rozpatrujący wniosek o wydanie
wizy Schengen, czy centralny organ innego państwa obszaru Schengen wyraził zgodę na
jej wydanie, w terminie 10 dni od dnia otrzymania wniosku w tej sprawie.

3. Nieudzielenie informacji, o której mowa w ust. 2, w terminie 10 dni traktuje się jako
wyrażenie zgody na wydanie wizy Schengen przez centralny organ innego państwa
obszaru Schengen.

<Art. 34a.
1. Jeżeli dane cudzoziemca ubiegającego się o wydanie wizy krajowej znajdują się w

Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, a zachodzą poważne
przyczyny wydania tej wizy, o których mowa w art. 30 ust. 2, konsul rozpatrujący
wniosek o wydanie wizy krajowej, za pośrednictwem Komendanta Głównego
Policji, zasięga na podstawie art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen opinii
państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen,
konsul informuje, za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ
państwa obszaru Schengen o wydaniu wizy krajowej.>
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[Art. 39.
1. Naklejka wizowa wizy krajowej zawiera:

1) numer dokumentu podróży cudzoziemca;
2) miejsce i datę jej wydania;
3) cel wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) okres ważności wizy krajowej, podczas którego może nastąpić pierwszy wjazd na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i musi nastąpić ostatni wyjazd z tego
terytorium;

5) okres pobytu, przez który cudzoziemiec może przebywać, w okresie ważności wizy
krajowej, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) informację, czy wiza krajowa uprawnia do jednego, dwóch lub nieograniczonej
liczby wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dozwolonych w okresie
pobytu;

7) oznaczenie typu wizy krajowej;
8) imię i nazwisko cudzoziemca;
9) fotografię cudzoziemca.

2. Naklejka wizowa wizy krajowej może zawierać zakodowany zapis danych i informacji, o
których mowa w ust. 1 pkt 1-8.

3. W naklejce wizowej wizy krajowej można określić inne niż wskazane w ust. 1 warunki
wjazdu, w szczególności dotyczące miejsca, w którym powinno nastąpić przekroczenie
granicy.

4. Początek okresu ważności wizy krajowej powinien przypadać na okres 3 miesięcy od dnia
wydania wizy krajowej.]

Art. 43.
[1. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej złożony po terminie oraz

wniosek o przedłużenie wizy krajowej, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3,
pozostawia się bez rozpoznania.]

<1. Wniosek o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej złożony po terminie
pozostawia się bez rozpoznania.>

2. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany, właściwy organ zamieszcza w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej.

3. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do
czasu wydania decyzji ostatecznej w sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy
krajowej.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia, na wniosek strony, postępowania w
sprawie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej.



- 11 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 43a.
1. Jeżeli dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów

odmowy wjazdu, a zachodzą poważne przyczyny wydania wizy krajowej, o których
mowa w art. 30 ust. 2, organ rozpatrujący wniosek o przedłużenie wizy krajowej
zasięga opinii, o której mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen, za
pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.

2. W przypadku, o którym mowa w art. 25 ust. 1 Konwencji Wykonawczej Schengen,
organ rozpatrujący wniosek o przedłużenie wizy krajowej informuje, za
pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ państwa obszaru
Schengen o przedłużeniu wizy krajowej.>

Art. 48a.
1. Wizę krajową unieważnia się, jeżeli w chwili jej wydawania zachodziły okoliczności

uzasadniające odmowę jej wydania.
[2. Wizę krajową cofa się, jeżeli po jej wydaniu cudzoziemiec przestał spełniać warunki do

jej wydania.]
<2. Jeżeli okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy krajowej, z wyjątkiem

okoliczności, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 1a, powstały po jej wydaniu, wizę
krajową cofa się.>

3. Wizę krajową można cofnąć na wniosek posiadacza tej wizy.
4. Unieważnienie lub cofnięcie wizy krajowej następuje w drodze decyzji.
5. Decyzję o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej wydaje się na formularzu.

<Art. 48aa.
Jeżeli państwo obszaru Schengen zasięga opinii na podstawie art. 25 ust. 2 Konwencji
Wykonawczej Schengen, organ właściwy do unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej
ustala, czy zachodzą przesłanki do unieważnienia lub cofnięcia wizy krajowej, a w razie
gdy ich brak, informuje o tym właściwy organ tego państwa, za pośrednictwem
Komendanta Głównego Policji.>

Art. 48f.
Minister właściwy do spraw zagranicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

[1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu
konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod względem
przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych
zwyczajów międzynarodowych, a także status członków ich rodzin,]

<1) dokumenty potwierdzające pełnienie funkcji szefów i członków personelu misji
dyplomatycznych, kierowników urzędów konsularnych i członków personelu
konsularnego państw obcych oraz innych osób zrównanych z nimi pod
względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub
powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a także status członków
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ich rodzin, uprawniające do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,>

2) wzory dokumentów, o których mowa w pkt 1,
3) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych wydawanych osobom, o których mowa

w pkt 1
- uwzględniając obowiązujące w tym zakresie umowy lub powszechnie ustalone zwyczaje
międzynarodowe.

Art. 48g.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do

spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) oznaczenie wiz Schengen lub wiz krajowych, z wyłączeniem tranzytowej wizy

lotniskowej, o której mowa w art. 2 pkt 5 Wspólnotowego Kodeksu Wizowego, wizy
Schengen wydawanej w celu tranzytu oraz wiz wydawanych szefom i członkom
personelu misji dyplomatycznych, kierownikom urzędów konsularnych i członkom
personelu konsularnego państw obcych oraz innym osobom zrównanym z nimi pod
względem przywilejów i immunitetów na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
ustalonych zwyczajów międzynarodowych oraz członkom ich rodzin, uwzględniając
typy wiz, o których mowa w art. 25, i cele wydania wizy określone w art. 26,

2) wzór blankietu wizowego, o którym mowa w art. 38 ust. 1,
3) wzory formularzy wniosków o wydanie wizy krajowej lub przedłużenie wizy

Schengen lub wizy krajowej, uwzględniając w szczególności dane, o których mowa
w art. 12, art. 32 ust. 2 pkt 1 i art. 42 ust. 3 pkt 1, i wymogi dotyczące fotografii
dołączanej do wniosku o wydanie wizy krajowej lub wniosku o przedłużenie wizy
Schengen lub wizy krajowej,

4) sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej,
[5) wzór naklejki wizowej wizy krajowej,]
6) sposób przekazywania Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców:

a) danych z wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33
ust. 1 i art. 34 ust. 1, przez konsula,

b) informacji o wydaniu wizy Schengen przez konsula, Komendanta Głównego
Straży Granicznej i ministra właściwego do spraw zagranicznych,

7) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub
wizy krajowej,

8) sposób unieważniania naklejki wizowej wizy krajowej w przypadku, o którym mowa
w art. 40 ust. 2,

9) sposób odnotowywania przez konsula, ministra właściwego do spraw zagranicznych,
komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej
wydania decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy Schengen lub wizy krajowej w
dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym
blankiecie wizowym,

10) wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej,
unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej,
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11) sposób zamieszczania naklejki wizowej wizy krajowej w dokumencie podróży,
polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na osobnym blankiecie wizowym,

[12) sposób anulowania wizy krajowej wydawanej w toku postępowań: o wydanie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE]

- mając na uwadze prawidłową realizację polityki wizowej i zwalczanie nielegalnej
imigracji.

[2. Sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej, zamieszczania wizy
krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca lub na
osobnym blankiecie wizowym, anulowania wizy krajowej, odnotowywania wydania
decyzji o unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej powinien zapewniać możliwość
kontroli wykonania tych czynności.]

<2. Sposób odnotowywania przyjęcia wniosku o wydanie wizy krajowej, zamieszczania
wizy krajowej w dokumencie podróży, polskim dokumencie tożsamości cudzoziemca
lub na osobnym blankiecie wizowym, odnotowywania wydania decyzji o
unieważnieniu lub cofnięciu wizy krajowej powinien zapewniać możliwość kontroli
wykonania tych czynności.>

3. Sposób przekazywania przez konsula Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców danych z
wniosku o wydanie wizy w przypadkach, o których mowa w art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 1 i
art. 47 ust. 2, powinien zapewniać sprawną realizację konsultacji, przekazywania
informacji oraz bezpieczne przekazywanie danych.

[4. W przypadku zmiany wzoru naklejki wizowej wizy krajowej, w rozporządzeniu, o którym
mowa w ust. 1, można określić termin ważności wiz krajowych wydanych na naklejkach
wizowych dotychczasowego wzoru oraz termin, do którego mogą być stosowane naklejki
wizowe dotychczasowego wzoru.]

Art. 61.
1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem

cudzoziemca przebywającego na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do
wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art.
26 ust. 1 pkt 26, lub cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie art. 53a ust. 2, jest obowiązany złożyć
wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony co najmniej 45 dni
przed upływem okresu pobytu oznaczonego w posiadanej wizie lub przed upływem
terminu ważności poprzedniego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.

1a. Wniosek złożony przez cudzoziemca:
1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy

Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 26, lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w art. 53a ust. 2, z wyłączeniem
przypadku ubiegania 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.
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2. (uchylony).
<2a. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków

formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda
zamieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.>

[3. Jeżeli wniosek został złożony w terminie określonym w ust. 1, wojewoda wydaje
cudzoziemcowi wizę krajową na okres postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej
sprawie.]

<3. Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania
decyzji ostatecznej w sprawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.>

3a. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w razie zawieszenia postępowania w sprawie udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na wniosek strony.

4. Jeżeli termin do złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie zachowany,
cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed
upływem okresu pobytu oznaczonego w wizie lub na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, w przypadku gdy postępowanie w sprawie udzielenia
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony nie zostało zakończone przed upływem
tego okresu pobytu.

Art. 63.
[1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór

formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony oraz
liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku. W
rozporządzeniu uwzględnia się dane dotyczące cudzoziemca, o których mowa w art. 12, w
zakresie niezbędnym do udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, oraz
dane, o których mowa w art. 60 ust. 4.]

<1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas

oznaczony, z uwzględnieniem danych dotyczących cudzoziemca, o których
mowa w art. 12, w zakresie niezbędnym do udzielenia zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, oraz danych, o których mowa w art. 60 ust. 4,

2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku o
udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,

3) wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony.>

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
zaświadczenia jednostki prowadzącej studia o przyjęciu cudzoziemca na studia,
zawierającego w szczególności: imię i nazwisko cudzoziemca, datę i miejsce jego



- 15 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

urodzenia, obywatelstwo, nazwę i adres jednostki prowadzącej studia, termin rozpoczęcia
nauki oraz okres nauki, na jaki cudzoziemiec został zakwalifikowany.

3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, powinno uwzględniać rodzaje i kierunki studiów
lub specjalności zawodowe.

Art. 71a.
1. Cudzoziemiec może złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE w czasie zgodnego z prawem
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE złożony przez cudzoziemca:

1) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) nielegalnie,
b) na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu i pobytu na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt
26,

c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na
podstawie art. 53a ust. 2,

d) o którym mowa w art. 110,
2) przebywającego za granicą

- pozostawia się bez rozpoznania.
2a. 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 na
zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 lub 7 lub
na podstawie art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. a, pozostawia się bez rozpoznania.

<2b. Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub
braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda zamieszcza w
dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który potwierdza złożenie
wniosku o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE.>

[3. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi, który złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wizę krajową na okres postępowania w
sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub na pobyt rezydenta
długoterminowego WE i anuluje ją po wydaniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.]

<3. Jeżeli cudzoziemiec złożył wniosek w czasie zgodnego z prawem pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wniosek nie zawiera braków formalnych lub
braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pobyt cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny do czasu wydania decyzji ostatecznej
w sprawie zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE.>
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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.

[Art. 71d.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory
formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego WE oraz liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii
dołączanych do wniosków. W rozporządzeniu uwzględnia się dane dotyczące cudzoziemca, o
których mowa w art. 12, w zakresie niezbędnym do udzielenia zezwolenia na osiedlenie się
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, oraz dane, o których mowa w art.
71 ust. 3.]

<Art. 71d.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory formularzy wniosków o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, z uwzględnieniem
danych dotyczących cudzoziemca, o których mowa w art. 12, w zakresie
niezbędnym do udzielenia zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego WE, oraz danych, o których mowa w art. 71 ust. 3,

2) liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosków o
udzielenie zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE,

3) wzory stempli potwierdzających złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie się lub wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE

– mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawności postępowania o udzielenie
zezwolenia na osiedlenie się i zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.>

USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH

OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.)

Art. 26.
1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały, zgłasza wymagane dane do

zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub
nadaniem statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie
się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o
nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.
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2. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, dokonujący zameldowania się
na pobyt stały, zgłaszają wymagane dane do zameldowania, przy czym obywatel państwa
członkowskiego Unii Europejskiej przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny
dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument
potwierdzający prawo stałego pobytu, a członek jego rodziny niebędący obywatelem
państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży oraz ważną kartę
stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

[3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej zniesienie
lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy - dokument podróży, tymczasowe
zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej Polskiej ochrony uzupełniającej
lub zgody na pobyt tolerowany.]

<3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający ponad 3
miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia wizę, a w
przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na podstawie umowy przewidującej
zniesienie lub ograniczenie obowiązku posiadania wizy albo cudzoziemiec przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust.
3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach – dokument podróży,
tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu
statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, udzieleniu w Rzeczypospolitej
Polskiej ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany.>

4. Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej i członek jego rodziny niebędący
obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, którzy dokonują zameldowania
się na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące, zgłaszają wymagane dane do
zameldowania, przy czym obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej
przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego
tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o
zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a członek jego rodziny
niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument
podróży oraz ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

5. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje się do obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienależących do Unii Europejskiej lub państw niebędących stronami umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu
osób na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi, oraz do członków ich rodzin.
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USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.)

Art. 1.
1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz

aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu:
1) pełnego i produktywnego zatrudnienia;
2) rozwoju zasobów ludzkich;
3) osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
4) wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
5) zwiększania mobilności na rynku pracy.

3. Ustawa ma zastosowanie do:
1) obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę

zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę
zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;

2) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:

a) obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej,
b) obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii

Europejskiej,
c) obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej
państwami członkowskimi,

d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
e) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie się,
f) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta

długoterminowego Wspólnot Europejskich,
g) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas

oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1
pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr
234, poz. 1694 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170),

h) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej jako członkowie rodziny
cudzoziemca, 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,

i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i

małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu
uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 ustawy z
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dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z 2007 r. Nr 120,
poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416),

l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c;
[4) cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na

zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
przebywają na podstawie wizy, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy
posiadali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;]

<4) cudzoziemców – członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich przebywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem
wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich posiadali zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony;>

5) cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia
przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g oraz lit. i, j, l, oraz
cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.

Art. 87.
1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, jeżeli:
1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich w

Rzeczypospolitej Polskiej;
5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
8) jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do

Unii Europejskiej;
9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie
umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami
członkowskimi;
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10) jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym
małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego
cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego
małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;

11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 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, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz z 2008 r. Nr 216, poz. 1367);

[12) posiada zezwolenie na pracę oraz legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej:

a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 26
ust. 1 pkt 1, 20, 21, 25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
lub

b) na podstawie wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 26 ust. 1 pkt 21 ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem
tej wizy był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub

c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem
zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a ust.
2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub

d) na podstawie wizy Schengen wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
e) w związku z posiadaniem dokumentu pobytowego, wydanego przez inne państwo

obszaru Schengen, lub
f) w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym

przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.]
<12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej:
a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 1,

20, 25 i 26 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub
b) na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca

2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był
uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub

c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, z wyjątkiem
zezwolenia udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53a
ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, lub

d) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub
e) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo

obszaru Schengen, lub
f) w ruchu bezwizowym, o ile postanowienia umowy o ruchu bezwizowym

przewidują możliwość wykonywania pracy przez cudzoziemców.>
2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec:

1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt
10, 11, 13 i 16-18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;



- 21 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i
ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku
małżeńskiego;

3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub
cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-2 i ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

[5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz, o których
mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed wydaniem tych wiz był zwolniony z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4;]

<5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61
ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z obowiązku
posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1–4;>

6) posiadający ważną Kartę Polaka;
7) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub będący małżonkiem, w imieniu

którego został złożony wniosek o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem
posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695, z późn. zm.);

8) uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej,
który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego
państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

9) w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają
wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia.

USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. O SWOBODZIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (Dz.

U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.)

Art. 13.
1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich

Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz osoby zagraniczne z państw niebędących stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze swobody
przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą
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Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać działalność
gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

1a. (uchylony).
2. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy:

1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
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 (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z
późn. zm.),

d) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone, przybywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywającemu na tym terytorium w
celu połączenia z rodziną, członkowi rodziny w rozumieniu art. 53 ust. 2 i 3
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, osób, o których mowa w lit.
a, b, e i f,

e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
g) zgodę na pobyt tolerowany,
h) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i pozostają w związku

małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

[i) wizę, o której mowa w art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3 ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli przed wydaniem tej wizy byli uprawnieni do
podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na podstawie lit. c,]

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
3) posiadają ważną Kartę Polaka,
4) są członkami rodziny, 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 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818), dołączającymi do
obywateli państw, o których mowa w ust. 1, lub przebywającymi z nimi

- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

<2a. Obywatele innych państw niż wymienione w ust. 1, którzy przebywają na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 61 ust. 3 lub art. 71a ust. 3
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, jeżeli bezpośrednio przed
złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich byli uprawnieni do podejmowania i wykonywania
działalności gospodarczej na podstawie ust. 2 pkt 1 lit. c, mogą podejmować i
wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
takich samych zasadach jak obywatele polscy.>

[3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1 i 2 mają prawo do podejmowania i
wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej,
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komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do
przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub
akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.]

<3. Osoby zagraniczne inne niż wymienione w ust. 1–2a mają prawo do podejmowania
i wykonywania działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki: komandytowej,
komandytowo-akcyjnej, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjnej, a także do
przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów
lub akcji, o ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.>

4. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, osób zagranicznych, do których odnoszą się umowy międzynarodowe, o
których mowa w ust. 3, posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony,
może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
te osoby zagraniczne.

5. Członek rodziny, w rozumieniu art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach - posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielone
w związku z przybywaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywaniem
na tym terytorium w celu połączenia z rodziną - cudzoziemców, którzy posiadają
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony i wykonują działalność gospodarczą na
podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonanego na zasadzie
wzajemności, może podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w takim samym
zakresie jak ci cudzoziemcy.

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2007 r. O UDZIALE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

W SYSTEMIE INFORMACYJNYM SCHENGEN ORAZ WIZOWYM SYSTEMIE

INFORMACYJNYM (Dz. U. Nr 165, poz. 1170, z późn. zm.)

Art. 5.
[1. Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego jest realizowany poprzez

Krajowy System Informatyczny (KSI) w celu dokonywania wpisów danych VIS przez Straż
Graniczną, konsula, wojewodę, ministra właściwego do spraw zagranicznych, Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policję.]

<1. Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego jest realizowany
poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) w celu dokonywania wpisów danych
VIS przez Straż Graniczną, konsula, wojewodę, ministra właściwego do spraw
zagranicznych lub Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców.>

2. Organy określone w ust. 1 są obowiązane do:
1) wymiany krajowych danych VIS przez dokonywanie wpisów do Centralnego

Wizowego Systemu Informacyjnego poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI);
2) zapewnienia, aby dokonywane przez dany organ wpisy danych VIS były zgodne z

prawem, a ponadto, aby te dane VIS były dokładne i aktualne;
3) zapewnienia usuwania danych VIS po upływie okresu, na który dane te zostały przez

dany organ wprowadzone;
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4) niezwłocznego informowania centralnego organu technicznego KSI o ujawnionych
nieprawidłowościach w związku z wykorzystaniem danych VIS poprzez Krajowy
System Informatyczny (KSI);

5) rozpatrzenia wniosków Państw Członkowskich o dokonanie zmiany lub usunięcia
danych VIS wprowadzonych przez dany organ oraz powiadomienia Państw
Członkowskich o konieczności dokonania zmiany lub usunięcia danych VIS
wprowadzonych przez te Państwa Członkowskie.

3. Konsul lub wojewoda niezwłocznie powiadamiają Państwo Członkowskie lub Państwa
Członkowskie o nabyciu obywatelstwa polskiego przez osobę ubiegającą się o wizę w
tym Państwie Członkowskim lub Państwach Członkowskich.

Art. 6.
Bezpośredni dostęp do Wizowego Systemu Informacyjnego realizowany poprzez Krajowy
System Informatyczny (KSI) umożliwiający wgląd do danych VIS w celu:

[1) rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących tych
wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu, cofnięciu wizy,
przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do
spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub Policji;]

<1) rozpatrzenia złożonych wniosków wizowych oraz podjęcia decyzji dotyczących
tych wniosków, jak również decyzji o unieważnieniu, przedłużeniu, cofnięciu
wizy, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi, wojewodzie, ministrowi
właściwemu do spraw zagranicznych lub Szefowi Urzędu do Spraw
Cudzoziemców;>

2) przeprowadzania konsultacji między centralnymi organami wizowymi w sprawie
wniosków wizowych zgodnie z art. 22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającego Wspólnotowy
Kodeks Wizowy (kodeks wizowy) (Dz. Urz. UE L 243 z 15.09.2009, str. 1)
przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

[3) sporządzania sprawozdań i statystyk, przysługuje Straży Granicznej, konsulowi,
wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych, Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców lub Policji;]

<3) sporządzania sprawozdań i statystyk, przysługuje Straży Granicznej,
konsulowi, wojewodzie, ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych lub
Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;>

4) sprawdzania na przejściach granicznych tożsamości posiadacza wizy, autentyczności
wizy lub spełniania warunków wjazdu na terytorium Państw Członkowskich zgodnie
z art. 5 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,
str. 1), przysługuje Straży Granicznej i Służbie Celnej;

5) sprawdzania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tożsamości posiadacza wizy,
autentyczności wizy lub spełniania warunków wjazdu lub pobytu na terytorium
Państw Członkowskich, przysługuje komendantowi wojewódzkiemu Policji,
komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Policji, komendantowi oddziału Straży
Granicznej lub komendantowi placówki Straży Granicznej, Służbie Celnej,
wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;
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6) zidentyfikowania osoby, która nie spełnia lub przestała spełniać warunki wjazdu lub
pobytu na terytorium Państw Członkowskich, przysługuje Straży Granicznej, Policji,
Służbie Celnej, wojewodzie lub Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

7) określania Państwa Członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o
nadanie statusu uchodźcy zgodnie z art. 9 i 21 rozporządzenia Rady (WE) nr
343/2003 z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania
Państwa Członkowskiego, które jest odpowiedzialne za rozpatrzenie wniosku o azyl
złożonego w jednym z Państw Członkowskich przez obywatela kraju trzeciego (Dz.
Urz. UE L 050 z 25.02.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz.
19, t. 6, str. 109), przysługuje Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

8) rozpatrzenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy przysługuje Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców lub Radzie do Spraw Uchodźców;

9) realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr
767/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie
Wizowego Systemu Informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy
państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w
sprawie VIS), przysługuje konsulowi lub wojewodzie.

Art. 25.
1. Organ uprawniony do wykorzystywania danych poprzez Krajowy System Informatyczny

(KSI) jest obowiązany do przeszkolenia z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych
wszystkich osób mających dostęp do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI).

2. Odbycie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, jest warunkiem otrzymania upoważnienia do
dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych.

3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania szkoleń z zakresu bezpieczeństwa i ochrony danych wykorzystywanych
poprzez Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz kwalifikacje osób uprawnionych do
przeprowadzania tych szkoleń, uwzględniając konieczność zapewnienia ochrony danych.

[4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), sposób przydzielania osobom
upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów użytkownika, a
także wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) oraz
wykorzystywania danych, uwzględniając prawidłową realizację przez Rzeczpospolitą
Polską obowiązków wynikających z udziału w Systemie Informacyjnym Schengen.]

<4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
dostępu do Krajowego Systemu Informatycznego (KSI), sposób przydzielania
osobom upoważnionym do dostępu osobistych i niepowtarzalnych identyfikatorów
użytkownika, a także wzór upoważnienia do dostępu do Krajowego Systemu
Informatycznego (KSI) oraz wykorzystywania danych, uwzględniając prawidłową
realizację przez Rzeczpospolitą Polską obowiązków wynikających z udziału w
Systemie Informacyjnym Schengen i Wizowym Systemie Informacyjnym.>


