
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 11 stycznia 2008 r.

o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 42)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. O UDZIELANIU CUDZOZIEMCOM OCHRONY NA

TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695 oraz

z 2007 r. Nr 120, poz. 818)

Art. 2.

Użyte w ustawie określenia oznaczają:
1) areszt w celu wydalenia - areszt w celu wydalenia w rozumieniu ustawy z dnia 13

czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694);

[2) bezpieczny kraj pochodzenia - kraj pochodzenia cudzoziemca, w którym ze względu
na system prawa i jego stosowanie oraz ze względu na stosunki polityczne w nim
panujące nie występują prześladowania z powodu rasy, religii, narodowości,
przynależności do określonej grupy społecznej lub przekonań politycznych, a
organizacjom pozarządowym i międzynarodowym umożliwia się działanie na rzecz
przestrzegania praw człowieka;

3) bezpieczny kraj trzeci - państwo, niebędące krajem pochodzenia cudzoziemca, które
ratyfikowało i stosuje Konwencję Genewską oraz Protokół Nowojorski, w
szczególności państwo, w którym:

a) nie występuje zagrożenie dla życia lub wolności cudzoziemców ubiegających się
o nadanie statusu uchodźcy, zgodnie z art. 33 Konwencji Genewskiej,

b) zapewnia się cudzoziemcom dostęp do postępowania o nadanie statusu
uchodźcy,

c) nie występują faktyczne ani prawne ograniczenia wykonywania zadań
organizacji pozarządowych działających na rzecz przestrzegania praw
człowieka,

d) zapewnia się organizacjom międzynarodowym udział w postępowaniu o nadanie
statusu uchodźcy,

e) cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy korzysta z ochrony
przed wydaleniem, zgodnie z Konwencją Genewską,

f) cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy nie jest narażony na
tortury lub niehumanitarne albo poniżające traktowanie;]
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4) cudzoziemiec - cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach;

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

6) 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);

[7) karta pobytu - dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy lub zgodę na
pobyt tolerowany;]

<7) karta pobytu – dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany;>

8) Konwencja Genewska - Konwencję dotyczącą statusu uchodźców, sporządzoną w
Genewie dnia 28 lipca 1951 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515 i 516);

9) kraj pochodzenia - państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku
cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada
obywatelstwa żadnego państwa - państwo, w którym stale zamieszkuje;

<9a) małoletni bez opieki – małoletniego cudzoziemca, który przybywa lub
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych,
odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem lub zwyczajem;

9b) państwo członkowskie – państwo członkowskie Unii Europejskiej lub inne
państwo, które stosuje rozporządzenie Rady (WE) nr 343/2003 z dnia 18 lutego
2003 r. ustanawiające 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), zwane dalej „rozporządzeniem Rady (WE) nr
343/2003”;>

10) strzeżony ośrodek - strzeżony ośrodek w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach;

[11) Protokół Nowojorski - Protokół dotyczący statusu uchodźców, sporządzony w
Nowym Jorku dnia 31 stycznia 1967 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 119, poz. 517 i 518).]

Art. 3.

<1.> Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela się ochrony przez:

1) nadanie statusu uchodźcy;

<1a) udzielenie ochrony uzupełniającej;>

2) udzielenie azylu;

3) udzielenie zgody na pobyt tolerowany;
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4) udzielenie ochrony czasowej.

<2. Każdy wniosek cudzoziemca o udzielenie ochrony rozpatruje się jako wniosek o
nadanie statusu uchodźcy, chyba że cudzoziemiec wyraźnie ubiega się o udzielenie
azylu lub żądanie ochrony wynika z wydanego przez sąd orzeczenia o
niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo z rozstrzygnięcia Ministra
Sprawiedliwości o odmowie jego wydania.>

[Art. 6.

Jeżeli terytorialny zasięg działania oddziałów Straży Granicznej nie obejmuje m.st.
Warszawy, zadania określone w art. 19 ust. 1, art. 92 ust. 2, art. 114 ust. 3 i art. 120 pkt 1
wykonuje na tej części terytorium Komendant Główny Straży Granicznej.]

<Art. 6.

Jeżeli terytorialny zasięg działania oddziałów Straży Granicznej nie obejmuje m.st.
Warszawy, zadania określone w art. 28 ust. 1, art. 92 ust. 2, art. 114 ust. 3 i art. 120 pkt
1 wykonuje na tej części terytorium Komendant Główny Straży Granicznej.>

Art. 8.

W postępowaniach i rejestrach prowadzonych na podstawie ustawy mogą być przetwarzane
następujące dane cudzoziemca:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) nazwisko poprzednie;

3) nazwisko rodowe;

4) płeć;
5) imię ojca;

6) imię i nazwisko rodowe matki;

7) data urodzenia lub wiek;

8) miejsce i kraj urodzenia;

9) kraj pochodzenia;

10) odciski linii papilarnych;

11) rysopis:

a) wzrost w centymetrach,

b) kolor oczu,

c) znaki szczególne;

<11a) wizerunek twarzy;>

12) obywatelstwo;

13) narodowość;
14) rasa lub pochodzenie etniczne;

15) przekonania polityczne, religijne, filozoficzne;

16) przynależność wyznaniowa;

17) przynależność do określonych grup społecznych;
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18) stan zdrowia;

19) stan cywilny;

20) wykształcenie;

21) zawód wykonywany;

22) miejsce pracy;

23) miejsce zamieszkania lub miejsce pobytu;

24) informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko niemu postępowaniach karnych i
postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do niego
orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;

25) stosunek do służby wojskowej;

26) informacje o podróżach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat;

[27) informacje o wynikach sprawdzenia cudzoziemca w jednostce centralnej, zgodnie z
rozporządzeniem Rady nr 2725/2000/WE z dnia 11 grudnia 2000 r. dotyczącym
ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu
skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (Dz. Urz. WE L 316 z 15.12.2000),
oraz o podjętych czynnościach na podstawie Konwencji wyznaczającej państwo
odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw
Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca
1990 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 24, poz. 194), i rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z
dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego kryteria i mechanizmy określania Państwa
Członkowskiego właściwego dla rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w
jednym z Państw Członkowskich przez obywatela państwa trzeciego (Dz. Urz. UE L
050 z 25.02.2003).]

<27) informacje o wynikach sprawdzenia cudzoziemca w jednostce centralnej,
zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 2725/2000 z dnia 11 grudnia 2000 r.
dotyczącym ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców
w celu skutecznego stosowania Konwencji Dublińskiej (Dz.Urz. WE L 316 z
15.12.2000), oraz o podjętych czynnościach na podstawie rozporządzenia Rady
(WE) nr 343/2003.>

[Art. 9.

Dane cudzoziemca, na podstawie których jest możliwe ustalenie, że:

1) postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu lub zgody na pobyt
tolerowany wobec cudzoziemca jest w toku lub zakończyło się,

2) cudzoziemcowi nadano lub odmówiono nadania statusu uchodźcy,

3) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia azylu lub zgody na pobyt
tolerowany

- nie mogą być udostępniane władzom oraz instytucjom publicznym kraju jego pochodzenia.]

<Art. 9.

Dane cudzoziemca, na podstawie których jest możliwe ustalenie, że:

1) postępowanie o nadanie statusu uchodźcy, udzielenie azylu lub zgody na pobyt
tolerowany wobec cudzoziemca jest w toku lub zakończyło się,

2) cudzoziemcowi nadano lub odmówiono nadania statusu uchodźcy,
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3) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia azylu lub zgody na pobyt
tolerowany,

4) cudzoziemcowi udzielono lub odmówiono udzielenia ochrony uzupełniającej

– nie mogą być udostępniane władzom oraz instytucjom publicznym kraju jego
pochodzenia.>

[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.]

[Dział II

Status uchodźcy

Rozdział 1

Postępowanie w sprawie o nadanie i pozbawienie statusu uchodźcy

Art. 13.

1. Status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej nadaje się cudzoziemcowi, który spełnia
warunki do uznania za uchodźcę określone w Konwencji Genewskiej i Protokole
Nowojorskim.

2. Status uchodźcy nadaje się także małżonkowi i małoletniemu dziecku cudzoziemca, o
którym mowa w ust. 1, jeżeli są objęci wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, oraz
małoletniemu dziecku cudzoziemca, urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 14.

1. Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej
bezzasadności wniosku o nadanie statusu uchodźcy, gdy wniosek ten:

1) nie daje jakichkolwiek podstaw do uznania, że istnieje uzasadniona obawa
cudzoziemca przed prześladowaniem, o którym mowa w art. 1A Konwencji
Genewskiej;

2) ma na celu wprowadzenie w błąd organu lub nadużycie postępowania o nadanie
statusu uchodźcy;

3) wskazuje na to, że cudzoziemiec przybył z bezpiecznego kraju pochodzenia lub
bezpiecznego kraju trzeciego, do którego ma prawo powrotu;

4) (uchylony).

2. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy nie daje jakichkolwiek podstaw do uznania, że
istnieje uzasadniona obawa cudzoziemca przed prześladowaniem, o którym mowa w art.
1A Konwencji Genewskiej, gdy cudzoziemiec, w szczególności:

1) podaje inne przyczyny ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy niż obawa przed
prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do
określonej grupy społecznej lub swoich przekonań politycznych;
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2) nie podaje żadnych informacji o okolicznościach związanych z jego obawą przed
prześladowaniem;

3) przedstawia dane w sposób oczywisty niewiarygodne, nieprawdopodobne lub fakty
niespójne bądź oczywiście sprzeczne.

3. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy ma na celu wprowadzenie w błąd organu lub
nadużycie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, gdy cudzoziemiec bez racjonalnego
wytłumaczenia, w szczególności:

1) nie powiadomił o wcześniejszym złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy w
innym państwie lub w innych państwach;

2) podaje nieprawdziwe informacje o swojej tożsamości, przedstawia fałszywe dowody,
w szczególności podrobione albo przerobione dokumenty;

3) uszkodził albo zataił dowód istotny w postępowaniu lub pozbył się go;

4) mając możliwości wcześniejszego złożenia wniosku, wystąpił o nadanie statusu
uchodźcy w celu uniknięcia wydalenia;

5) nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, 3 i 4.

Art. 15.

1. Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, jeżeli:

1) nie spełnia warunków do uznania za uchodźcę, o których mowa w Konwencji
Genewskiej i Protokole Nowojorskim, w tym w szczególności powołuje się na obawę
przed prześladowaniem, którego występowanie ogranicza się do określonych części
terytorium jego kraju pochodzenia lub innego kraju, w którym na stałe przebywa,
podczas gdy mógł udać się bez przeszkód do innej części terytorium tego kraju oraz
korzystać tam z ochrony przewidzianej w art. 33 ust. 1 Konwencji Genewskiej;

2) zachodzą okoliczności wyłączające uznanie za uchodźcę, o których mowa w
Konwencji Genewskiej;

3) uzyskał status uchodźcy w innym państwie, zapewniającym mu rzeczywistą ochronę.
2. Cudzoziemcowi, który powołuje się na obawę przed prześladowaniem ograniczonym do

części terytorium, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie można tylko z tej przyczyny odmówić
nadania statusu uchodźcy, jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że nie byłoby zasadne
wymagać, aby udał się do innej części terytorium kraju, w którym był prześladowany.

Art. 16.

1. W decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy cudzoziemcowi:

1) udziela się zgody na pobyt tolerowany, jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa
w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo

2) nakazuje się opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie określonym
w decyzji, nie dłuższym niż 30 dni.

2. W przypadku gdy cudzoziemiec złoży odwołanie od decyzji o odmowie nadania statusu
uchodźcy, organ odwoławczy określa nowy termin opuszczenia przez cudzoziemca
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie dłuższy niż 14 dni.

3. Cudzoziemcowi nie nakazuje się opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli:

1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, prawo
pobytu lub prawo stałego pobytu;



- 7 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2) jest pozbawiony wolności wskutek wykonania orzeczeń wydanych na podstawie
ustaw lub stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu
opuszczania kraju;

3) przed wydaniem decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy została wydana
decyzja o jego wydaleniu, która nie została wykonana;

4) jest małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich i jego dalszy pobyt na tym terytorium nie stanowi zagrożenia
dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa i porządku
publicznego, chyba że związek małżeński został zawarty w celu uniknięcia wydalenia.

3a. W przypadku gdy cudzoziemiec jest umieszczony w strzeżonym ośrodku lub zastosowano
wobec niego areszt w celu wydalenia, w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy nie
określa się terminu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do małżonka i małoletniego dziecka cudzoziemca, jeżeli są
objęci wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, oraz małoletniego dziecka cudzoziemca,
urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Do postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, w części dotyczącej nakazu
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.

Art. 16a.

1. Cudzoziemiec, któremu wydano decyzję o przekazaniu go innemu państwu
członkowskiemu Unii Europejskiej, odpowiedzialnemu za rozpatrzenie jego wniosku o
nadanie statusu uchodźcy na podstawie Konwencji wyznaczającej państwo
odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw
Członkowskich Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990
r., i rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego
kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla
rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez
obywatela państwa trzeciego, może być doprowadzony do granicy lub do granicy
państwa, do którego następuje przekazanie, albo do portu lotniczego lub morskiego tego
państwa.

2. Obowiązek doprowadzenia cudzoziemca do granicy wykonuje, na wniosek Szefa Urzędu,
komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

3. Obowiązek doprowadzenia cudzoziemca od granicy do granicy państwa, do którego
następuje przekazanie, albo do portu lotniczego lub morskiego tego państwa wykonuje,
na wniosek Szefa Urzędu, Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału
Straży Granicznej właściwy ze względu na miejsce, w którym cudzoziemiec przekracza
granicę.

Art. 16b.

Komendant granicznej placówki kontrolnej Straży Granicznej informuje niezwłocznie Szefa
Urzędu o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca:

1) o którym mowa w art. 16a lub

2) któremu w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy Szef Urzędu lub Rada do
Spraw Uchodźców nakazała opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 17.

1. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy wszczyna się na wniosek złożony osobiście
przez cudzoziemca.

2. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy obejmuje także małoletnie dzieci towarzyszące
cudzoziemcowi oraz może objąć małżonka za jego zgodą wyrażoną na piśmie.

3. Postępowanie o nadanie statusu uchodźcy małoletniemu dziecku cudzoziemca,
urodzonemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wszczyna się na wniosek jego
przedstawiciela ustawowego.

4. Stroną w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy jest cudzoziemiec, który złożył
wniosek o nadanie statusu uchodźcy.

Art. 18.

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy zawiera:

1) dane cudzoziemca, towarzyszących mu małoletnich dzieci oraz małżonka, jeżeli są
objęci wnioskiem, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o
nadanie statusu uchodźcy;

2) określenie kraju pochodzenia cudzoziemca;

3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o nadanie statusu
uchodźcy.

Art. 19.

1. Cudzoziemiec składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy za pośrednictwem komendanta
oddziału Straży Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania m.st.
Warszawę lub komendanta placówki Straży Granicznej, zwanych dalej "organami
przyjmującymi wniosek".

2. Cudzoziemiec, który nie posiada prawa wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy podczas kontroli granicznej przy wjeździe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, za pośrednictwem komendanta placówki Straży
Granicznej.

Art. 20.

1. Wszczęcie postępowania o nadanie statusu uchodźcy powoduje z mocy prawa:

1) unieważnienie wizy wydanej cudzoziemcowi;

2) wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca - do dnia doręczenia mu
decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy oraz wygaśnięcie decyzji, o
której mowa w ust. 1 pkt 2, w dokumencie podróży cudzoziemca.

3. W przypadku gdy wobec cudzoziemca prowadzi się jednocześnie postępowanie o nadanie
statusu uchodźcy i postępowanie o wydanie lub przedłużenie wizy, postępowanie o
wydanie lub przedłużenie wizy umarza się.

Art. 21.

1. Cudzoziemiec, który podaje się za małoletniego, w przypadku wątpliwości co do jego
wieku może być poddany badaniom medycznym mającym na celu ustalenie wieku
cudzoziemca.
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2. Badania medyczne, o których mowa w ust. 1, mogą być przeprowadzone tylko za zgodą
cudzoziemca lub jego przedstawiciela ustawowego.

3. Wyniki badań powinny zawierać informację o wieku cudzoziemca i o dopuszczalnej
granicy błędu w ustaleniu tego wieku.

4. Cudzoziemca podającego się za małoletniego traktuje się jak osobę pełnoletnią, jeżeli on
lub jego przedstawiciel ustawowy nie wyrazili zgody na przeprowadzenie badań
medycznych, o których mowa w ust. 1.

Art. 22.

Organ przyjmujący wniosek poucza cudzoziemca, w języku dla niego zrozumiałym, o
zasadach i trybie postępowania o nadanie statusu uchodźcy, o przysługujących mu prawach,
ciążących na nim obowiązkach i o skutkach prawnych ich niewykonania oraz informuje o
organizacjach, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców.

Art. 23.

1. W postępowaniu o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy cudzoziemiec może
swobodnie kontaktować się z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do Spraw Uchodźców oraz z organizacjami, do których zadań
statutowych należą sprawy uchodźców.

2. Przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców umożliwia się w każdym czasie kontakt z cudzoziemcem ubiegającym się o
nadanie statusu uchodźcy.

3. Przedstawiciel Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców, na swój wniosek i za pisemną zgodą cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1,
ma prawo do uzyskiwania od organów prowadzących postępowanie w sprawie o nadanie
lub pozbawienie statusu uchodźcy informacji o przebiegu tego postępowania oraz do
przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów, z wyłączeniem akt, o
których mowa w art. 74 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego. Organ
przyjmujący wniosek poucza cudzoziemca o prawie do wyrażenia zgody.

4. Przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców nie przysługuje zażalenie, o którym mowa w art. 74 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego, ani skarga do sądu administracyjnego.

5. Opinie, dokumenty i materiały przekazane przez przedstawiciela Urzędu Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców organowi prowadzącemu
postępowanie w sprawie o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy dołącza się do akt
sprawy.

6. W postępowaniu w sprawie o nadanie statusu uchodźcy małoletniemu przebywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego przedstawiciel
Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców może
wykonywać uprawnienia, o których mowa w ust. 3, bez konieczności uzyskania pisemnej
zgody cudzoziemca.

7. Informacje i dane osobowe, uzyskiwane od cudzoziemca i organów prowadzących
postępowanie w sprawie o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy, mogą być
wykorzystywane wyłącznie do celów, o których mowa w art. 35 Konwencji Genewskiej.

8. Organy Rzeczypospolitej Polskiej podejmują wszelkie działania w celu ułatwienia
Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców wypełnienia
jego zadań zgodnie z art. 35 Konwencji Genewskiej.
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Art. 24.

1. Organ przyjmujący wniosek o nadanie statusu uchodźcy:

1) sprawdza, czy wniosek został prawidłowo wypełniony, w szczególności, czy
cudzoziemiec podał imię i nazwisko oraz określił kraj pochodzenia;

2) ustala tożsamość cudzoziemca;

3) fotografuje cudzoziemca i pobiera jego odciski linii papilarnych;

4) uzyskuje informacje dotyczące:

a) kraju pochodzenia cudzoziemca,

b) danych małżonka i małoletnich dzieci cudzoziemca, przebywających na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

c) wiz lub zezwoleń na pobyt wydanych cudzoziemcowi przez organy innych
państw,

d) trasy przejazdu do granicy i miejsca przekroczenia granicy,

e) faktu ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w innym państwie,

f) członków rodziny cudzoziemca, o których mowa w art. 4 Konwencji
wyznaczającej państwo odpowiedzialne za rozpatrywanie wniosków o azyl
złożonych w jednym z Państw Członkowskich Wspólnot Europejskich,
sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r., i w art. 2 lit. i)
rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego
kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla
rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z państw członkowskich
przez obywatela państwa trzeciego.

2. Organ przyjmujący wniosek może przeszukać cudzoziemca i jego bagaż w celu
wykluczenia możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub w celu ustalenia
jego tożsamości.

3. Cudzoziemiec jest obowiązany poddać się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i
ust. 2, oraz udzielić informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 4.

4. Odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do
elektronicznego pobierania odcisków, od cudzoziemca, który ukończył 14 lat.

Art. 25.

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy pozostawia się bez rozpoznania, w przypadku gdy:

1) nie zawiera imienia i nazwiska cudzoziemca lub określenia kraju pochodzenia, a
braków tych nie można usunąć w wyniku czynności, o których mowa w art. 24 ust. 1
pkt 2 i 3 oraz ust. 2;

2) cudzoziemiec odmówi poddania się pobraniu odcisków linii papilarnych lub
fotografowaniu.

Art. 26.

1. Organ przyjmujący wniosek przed przekazaniem go Szefowi Urzędu:

1) ustala, czy:

a) w chwili złożenia wniosku cudzoziemiec miał prawo wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub czy przebywał na nim legalnie,

b) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. F Konwencji Genewskiej;
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2) zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów sanitarnych
ciała i odzieży cudzoziemca.

2. Przekazanie Szefowi Urzędu wniosku o nadanie statusu uchodźcy następuje niezwłocznie,
nie później jednak niż w ciągu 48 godzin od chwili złożenia wniosku przez cudzoziemca.

3. Organ przyjmujący wniosek zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego,
właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy, o
odmowie poddania się przez cudzoziemca czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

Art. 27.

1. Cudzoziemiec ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy jest obowiązany:

1) stawić się na wezwanie Szefa Urzędu w celu złożenia zeznań i wyjaśnień;

2) udostępnić wszystkie posiadane dowody na potwierdzenie okoliczności
uzasadniających nadanie statusu uchodźcy;

3) zawiadomić o każdej zmianie miejsca pobytu;

4) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia doręczenia mu decyzji
ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

2. Szef Urzędu przesłuchuje cudzoziemca i na jego żądanie przekazuje mu kopię protokołu
przesłuchania.

Art. 28.

1. Szef Urzędu przed wydaniem decyzji o:

1) nadaniu statusu uchodźcy,

2) odmowie nadania statusu uchodźcy, jeżeli udziela cudzoziemcowi zgody na pobyt
tolerowany

- zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do
innych organów, o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności
określone w art. 1 ust. F Konwencji Genewskiej lub czy pobyt cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa.

2. W pozostałych przypadkach Szef Urzędu może zwrócić się do Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub innych organów o przekazanie informacji, o których
mowa w ust. 1.

3. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy przekazują informacje, o
których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich przekazanie.

4. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 3, nie przekażą informacji w terminie 30 dni, uznaje
się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3, może być
przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji
zawiadamia Szefa Urzędu.

Art. 29.

1. Wydanie decyzji o nadaniu lub odmowie nadania statusu uchodźcy powinno nastąpić w
terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wydanie decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności
wniosku powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
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3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do wydania decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w
przypadku gdy oczywista bezzasadność wniosku o nadanie statusu uchodźcy wynika z
niewykonywania przez cudzoziemca obowiązku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1, 3 i
4.

Art. 30.

1. Decyzje w sprawach o nadanie i pozbawienie statusu uchodźcy wydaje Szef Urzędu.

2. Od decyzji Szefa Urzędu w sprawach o nadanie i pozbawienie statusu uchodźcy
przysługuje odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców.

3. Od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu oczywistej bezzasadności
wniosku cudzoziemcowi przysługuje odwołanie w terminie 3 dni od dnia doręczenia
decyzji.

Art. 30a.

1. W przypadku gdy po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy
nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia postępowania
nie leży po stronie wnioskodawcy, Szefa Urzędu, na wniosek cudzoziemca, wydaje
zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca
stanowi podstawę do uzyskania zezwolenia na pracę na zasadach i w trybie określonych
w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.).

2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się okres, jaki upłynął od dnia
wszczęcia postępowania, i okoliczność, że przedłużenie postępowania nie nastąpiło z
przyczyn leżących po stronie cudzoziemca, oraz określa się przewidywany termin
zakończenia postępowania w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

Art. 31.

1. Cudzoziemiec, który składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy, jest obowiązany
przekazać do depozytu Szefowi Urzędu swój dokument podróży oraz dokumenty podróży
małoletnich dzieci, a także małżonka, jeżeli wniosek ich obejmuje, za pośrednictwem
organu przyjmującego wniosek.

2. Jeżeli wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa cudzoziemiec, który przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się, obowiązek przekazania dokumentu podróży
do depozytu powstaje z chwilą, gdy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub
zezwolenie na osiedlenie się utraci ważność lub zostanie cofnięte.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, dokument podróży przekazuje się do depozytu
Szefowi Urzędu.

4. Szef Urzędu przechowuje dokumenty podróży w depozycie do czasu wydania decyzji
ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, a następnie zwraca je cudzoziemcowi,
z zastrzeżeniem ust. 5.

5. Cudzoziemcowi zwraca się dokument podróży:

1) w placówce Straży Granicznej podczas przekraczania granicy, jeżeli udzielono mu
pomocy w dobrowolnym wyjeździe na podstawie art. 68;

2) w placówce Straży Granicznej, w której następuje wydalenie cudzoziemca z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo na granicy państwa, do którego zostanie
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wydalony, lub w porcie lotniczym albo morskim tego państwa, jeżeli wobec
cudzoziemca przystępuje się do wykonania decyzji o wydaleniu;

3) w granicznej placówce kontrolnej Straży Granicznej, w której następuje przekazanie
cudzoziemca na podstawie Konwencji wyznaczającej państwo odpowiedzialne za
rozpatrywanie wniosków o azyl złożonych w jednym z Państw Członkowskich
Wspólnot Europejskich, sporządzonej w Dublinie dnia 15 czerwca 1990 r., i
rozporządzenia Rady nr 343/2003/WE z dnia 18 lutego 2003 r. ustanawiającego
kryteria i mechanizmy określania Państwa Członkowskiego właściwego dla
rozpatrywania wniosku o azyl, wniesionego w jednym z Państw Członkowskich przez
obywatela państwa trzeciego, albo na granicy państwa, do którego następuje
przekazanie, w porcie lotniczym albo morskim tego państwa, jeżeli wobec
cudzoziemca stosuje się art. 16a.

Art. 32.

1. Cudzoziemcowi, który złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy, wydaje się tymczasowe
zaświadczenie tożsamości cudzoziemca, zwane dalej "zaświadczeniem tożsamości", na
okres ważności 30 dni.

2. Zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość
cudzoziemca i uprawnia go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Kolejne zaświadczenia tożsamości mogą być wydawane cudzoziemcowi po upływie okresu
ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości, na okresy ważności nie dłuższe niż 6
miesięcy, do czasu zakończenia postępowania o nadanie statusu uchodźcy.

Art. 33.

1. W zaświadczeniu tożsamości zamieszcza się nazwę organu wydającego, datę wydania i
termin ważności oraz następujące dane cudzoziemca:

1) imię (imiona) i nazwisko oraz imiona rodziców;

2) datę urodzenia lub wiek;

3) miejsce i kraj urodzenia;

4) obywatelstwo;

5) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia towarzyszących cudzoziemcowi małoletnich
dzieci.

2. Zaświadczenie tożsamości zawiera również fotografię i podpis jego posiadacza.

3. Zaświadczenie tożsamości może zawierać zakodowany zapis danych, o których mowa w
ust. 1.

Art. 34.

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadane zaświadczenie tożsamości w przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

2) zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie tożsamości cudzoziemca;

3) utraty lub uszkodzenia zaświadczenia tożsamości w stopniu utrudniającym
posługiwanie się nim.

Art. 35.

1. Pierwsze zaświadczenie tożsamości wydaje organ przyjmujący wniosek.
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2. Kolejne zaświadczenia tożsamości wydaje i wymienia Szef Urzędu na wniosek
cudzoziemca.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera dane cudzoziemca oraz towarzyszących mu
małoletnich dzieci, w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany zaświadczenia
tożsamości oraz określenie kraju pochodzenia cudzoziemca.

4. Cudzoziemiec dołącza do wniosku fotografie osób objętych wnioskiem.

Art. 36.

1. Cudzoziemiec, który utracił zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany zawiadomić o tym
Szefa Urzędu w terminie 3 dni od dnia jego utraty.

2. W przypadku znalezienia utraconego zaświadczenia tożsamości cudzoziemiec jest
obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jego znalezienia, zawiadomić o tym Szefa Urzędu i
zwrócić niezwłocznie znalezione zaświadczenie tożsamości, w przypadku gdy w miejsce
utraconego wydano nowe.

Art. 37.

Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić zaświadczenie tożsamości:

1) komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy;

2) Szefowi Urzędu przy odbiorze:

a) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

b) karty pobytu, wydanej w związku z udzieleniem zgody na pobyt tolerowany.

Art. 38.

1. Cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy, można pozbawić tego statusu, jeżeli
zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. C Konwencji
Genewskiej.

2. W decyzji o pozbawieniu statusu uchodźcy określa się termin, z którym następuje utrata
tego statusu.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2, wyznacza się przy uwzględnieniu konieczności
załatwienia przez cudzoziemca niezbędnych spraw osobistych, rodzinnych i majątkowych,
związanych z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 39.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:

1) formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy, uwzględniając dane dotyczące
cudzoziemca, jego małżonka oraz towarzyszących cudzoziemcowi małoletnich dzieci,
o których mowa w art. 8, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania
w sprawie o nadanie statusu uchodźcy oraz informację, o której mowa w art. 18 pkt
3;

2) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca wydawanego przez organ
przyjmujący wniosek oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca
wydawanego przez Szefa Urzędu, uwzględniając dane, które powinny być w nim
zawarte, określone w art. 33 ust. 1 i 2;

3) formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości
cudzoziemca, uwzględniając dane dotyczące cudzoziemca oraz towarzyszących
cudzoziemcowi małoletnich dzieci, o których mowa w art. 8, w zakresie niezbędnym
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do wydania lub wymiany tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, a
także liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.

2. W przypadku zmiany wzorów tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, w
rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, można określić termin ważności
dotychczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydanych na blankietach
dotychczasowego wzoru oraz termin, do którego mogą być stosowane blankiety
dotychczasowego wzoru.

Rozdział 2

Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie
aresztu w celu wydalenia w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy

Art. 40.

Cudzoziemca ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy nie zatrzymuje się, chyba że:

1) składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy:

a) podczas kontroli granicznej, nie mając prawa wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) podczas nielegalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) przed złożeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy:

a) niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę,
b) otrzymał decyzję o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej lub decyzję o wydaleniu;

3) po złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy okaże się, że zachodzą okoliczności,
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.

Art. 41.

Cudzoziemca, o którym mowa w art. 40, umieszcza się, z zastrzeżeniem art. 47 ust. 5 i art. 54
ust. 3, w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia, z tym że areszt w celu
wydalenia stosuje się, gdy z okoliczności ustalonych przez organ Straży Granicznej wynika, że
jest to niezbędne ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa albo bezpieczeństwo i
porządek publiczny.

Art. 42.

1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku lub w
areszcie w celu wydalenia, na okres 30 dni.

2. W przypadku gdy wniosek o nadanie statusu uchodźcy składa cudzoziemiec, który
przebywa w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia wskutek wykonania
postanowienia sądu, wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, sąd przedłuża okres pobytu cudzoziemca o 90 dni, przy czym pierwszym
dniem przedłużonego okresu pobytu jest dzień złożenia wniosku o nadanie statusu
uchodźcy.

3. Jeżeli decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy zostanie doręczona cudzoziemcowi
przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 i 2, okres pobytu w ośrodku strzeżonym
lub areszcie w celu wydalenia może być przedłużony na czas określony, niezbędny do
wydania ostatecznej decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy i do wykonania decyzji
o wydaleniu. Okres pobytu w strzeżonym ośrodku i w areszcie w celu wydalenia nie może
przekroczyć roku.
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4. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w ośrodku strzeżonym lub areszcie
w celu wydalenia wydaje, na wniosek Szefa Urzędu, organu Straży Granicznej lub
Policji, sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba organu składającego
wniosek.

Art. 43.

1. Cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku lub wobec którego zastosowano
areszt w celu wydalenia, informuje się, w języku dla niego zrozumiałym, o organizacjach,
do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców i zapewnia się kontakt
korespondencyjny lub telefoniczny z tymi organizacjami.

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, może, w szczególności w celu udzielenia mu
pomocy prawnej, kontaktować się osobiście na terenie strzeżonego ośrodka lub aresztu w
celu wydalenia z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do
Spraw Uchodźców lub organizacji, do której zadań statutowych należą sprawy
uchodźców.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się w przypadku, gdy wynika to z konieczności zapewnienia
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub przestrzegania postanowień regulaminu
organizacyjno-porządkowego pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu
wydalenia.

4. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zastosowania ust. 3 jest ostateczne. Kierownik strzeżonego
ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia
informują o tym Szefa Urzędu oraz przedstawiciela Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

Art. 44.

1. Zwolnienie cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia następuje w
przypadkach, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, lub na podstawie decyzji Szefa Urzędu wydanej z urzędu lub na wniosek
cudzoziemca, gdy z zebranego w sprawie materiału dowodowego wynika, że jest
prawdopodobne, że cudzoziemiec spełnia warunki uznania za uchodźcę określone w
Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim lub warunek uzyskania zgody na pobyt
tolerowany na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, obejmuje także towarzyszące cudzoziemcowi małoletnie
dzieci i małżonka.

2. Szef Urzędu nie wydaje decyzji, o której mowa w ust. 1, gdy pobyt cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie dla obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego lub gdy zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. F Konwencji Genewskiej.

3. Na decyzję Szefa Urzędu o odmowie uwzględnienia wniosku o zwolnienie ze strzeżonego
ośrodka lub aresztu w celu wydalenia cudzoziemcowi przysługuje odwołanie w terminie 3
dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do sądu rejonowego właściwego ze
względu na siedzibę Szefa Urzędu, za pośrednictwem kierownika strzeżonego ośrodka lub
funkcjonariusza odpowiadającego za funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia.

4. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za funkcjonowanie
aresztu w celu wydalenia przekazuje odwołanie w terminie 2 dni sądowi, który
rozpoznaje je niezwłocznie.
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5. Do postępowania w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego o postępowaniu w sprawie
zażalenia na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego, przy czym funkcję
oskarżyciela publicznego wykonuje Szef Urzędu.

Art. 45.

Cudzoziemcowi:

1) zwolnionemu ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu wydalenia na podstawie
decyzji, o której mowa w art. 44 ust. 1,

2) nieumieszczonemu w strzeżonym ośrodku lub wobec którego nie zastosowano aresztu
w celu wydalenia z przyczyn określonych w art. 103 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach i spełniającemu co najmniej jeden z warunków, o których mowa
w art. 40

- Szef Urzędu może, w drodze decyzji, nakazać przebywanie w określonym miejscu pobytu lub
miejscowości, której cudzoziemiec nie może opuszczać bez jego zgody do dnia wydania
decyzji ostatecznej w postępowaniu w sprawie o nadanie statusu uchodźcy oraz zobowiązać
cudzoziemca do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do organu wskazanego w
decyzji.

Art. 46.

(uchylony).

Rozdział 3

Postępowanie z udziałem małoletniego przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej bez przedstawiciela ustawowego

Art. 47.

1. Organ przyjmujący wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożony przez małoletniego, który
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego,
zwanego dalej "małoletnim bez opieki", występuje niezwłocznie do sądu właściwego ze
względu na miejsce pobytu małoletniego, z wnioskiem o:

1) ustanowienie kuratora do reprezentowania małoletniego w postępowaniu o nadanie
statusu uchodźcy;

2) umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej lub ośrodku dla
cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwanym dalej
"ośrodkiem".

2. Szef Urzędu występuje z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w toku postępowania
przed Szefem Urzędu lub przed Radą do Spraw Uchodźców wyjdzie na jaw okoliczność,
że w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy bierze udział małoletni bez opieki.

3. Małoletniego bez opieki umieszcza się, do czasu wydania przez sąd orzeczenia w sprawie,
o której mowa w ust. 1 pkt 2:

1) w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jeśli nie ukończył 13 lat;

2) w ośrodku, po ukończeniu przez niego 13 lat.

4. Koszty związane z umieszczeniem i pobytem małoletniego bez opieki w placówce
opiekuńczo-wychowawczej są finansowane z budżetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w
dyspozycji Szefa Urzędu.
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5. Małoletniego bez opieki nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku i nie stosuje się wobec
niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 48.

1. W postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki niezwłocznie
wyznacza się opiekuna faktycznego.

2. Opiekun faktyczny wykonuje pieczę nad osobą i majątkiem małoletniego bez opieki, w
szczególności:

1) czuwa nad zapewnieniem odpowiednich warunków mieszkaniowych, dostępu do
nauki i opieki medycznej;

2) współdziała w organizowaniu czasu wolnego, w tym zajęć kulturalnych,
rekreacyjnych i sportowych;

3) udziela pomocy w kontaktowaniu się z krajowymi i międzynarodowymi
organizacjami, do których zadań statutowych należą sprawy małoletnich lub
uchodźców, w celu odnalezienia członków rodziny małoletniego.

3. Opiekun faktyczny wykonuje zadania, o których mowa ust. 2, kierując się dobrem
małoletniego bez opieki oraz biorąc pod uwagę jego opinie, a także względy etniczne,
religijne i językowe.

4. Opiekuna faktycznego wyznacza Szef Urzędu, na okres trwający do czasu zakończenia
postępowania o nadanie statusu uchodźcy, spośród pracowników Urzędu.

5. Opiekun faktyczny powinien posiadać kwalifikacje pracownika socjalnego, określone w
ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz.
414, z późn. zm.).

Art. 49.

1. W postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy odebranie zeznań i wyjaśnień od
małoletniego bez opieki następuje:

1) w sposób uwzględniający jego wiek, stopień dojrzałości i rozwój umysłowy, a także
fakt, że małoletni może mieć ograniczoną wiedzę o faktycznej sytuacji panującej w
kraju jego pochodzenia;

2) po uprzednim poinformowaniu go o okolicznościach faktycznych i prawnych, które
mogą mieć wpływ na wynik postępowania o nadanie statusu uchodźcy;

3) po uprzednim pouczeniu go o możliwości zgłoszenia żądania, aby odebranie od niego
zeznań i wyjaśnień odbyło się w obecności wskazanej przez niego osoby;

4) w języku dla niego zrozumiałym, a w miarę potrzeby z udziałem tłumacza;

5) w obecności:

a) kuratora, o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 1,

b) opiekuna faktycznego,

c) wskazanej przez małoletniego osoby dorosłej, jeżeli nie utrudni to postępowania,

d) psychologa lub pedagoga, który sporządza opinię o stanie psychofizycznym
małoletniego.

2. Przebieg czynności, o których mowa w ust. 1, może być utrwalony za pomocą urządzenia
rejestrującego obraz lub dźwięk, jeżeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie.
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Art. 50.

Czynności w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy z udziałem małoletniego bez opieki
może dokonywać osoba, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku prawo i posiada 2-letni staż pracy
w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem;

2) ukończyła studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada 2-letni staż
pracy w administracji publicznej oraz odbyła przeszkolenie w zakresie prowadzenia
postępowań o nadanie statusu uchodźcy z udziałem małoletnich;

3) ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia lub
socjologia oraz posiada 2-letni staż pracy w administracji publicznej.

Art. 51.

Przepisów art. 56 ust. 4 i art. 64-66 nie stosuje się do udzielania pomocy małoletniemu bez
opieki, ubiegającemu się o nadanie statusu uchodźcy.

Art. 52.

Małoletniego bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy, pozostawia się w
ośrodku lub umieszcza się w miejscu wyznaczonym mu do przebywania przez sąd opiekuńczy,
właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego, do czasu przekazania go organom lub
organizacjom kraju pochodzenia, do których zadań statutowych należą sprawy małoletnich.

Art. 53.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, warunki zakwaterowania
małoletnich bez opieki w ośrodku i standard opieki obowiązujący w ośrodku, mając na
uwadze konieczność zaspokojenia potrzeb małoletniego, w sposób odpowiedni do jego wieku i
stanu psychofizycznego i rekompensujący brak kontaktów z rodziną naturalną.
Rozporządzenie powinno określać w szczególności warunki usytuowania ośrodka,
wyposażenia pomieszczeń, sposób umieszczania małoletnich w ośrodku i sprawowania nad
nimi opieki.

Rozdział 4

Postępowanie z udziałem cudzoziemców, których stan psychofizyczny stwarza domniemanie,
że byli poddani przemocy, albo będących niepełnosprawnymi

Art. 54.

1. W postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcowi, którego stan psychofizyczny
stwarza domniemanie, że był poddany przemocy albo jest niepełnosprawny, wykonywanie
czynności następuje:

1) w warunkach zapewniających swobodę wypowiedzi, w sposób szczególnie taktowny,
dostosowany do stanu psychofizycznego cudzoziemca;

2) w miejscu jego pobytu;

3) w terminie dostosowanym do jego stanu psychicznego i fizycznego, wyznaczonym
przy uwzględnieniu terminów korzystania przez cudzoziemca ze świadczeń
zdrowotnych;

4) z udziałem psychologa oraz, w miarę potrzeby, z udziałem tłumacza płci wskazanej
przez cudzoziemca lub lekarza.



- 20 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Jeżeli stan fizyczny lub psychiczny cudzoziemca umieszczonego w ośrodku tego wymaga,
zapewnia mu się przewóz w celu:

1) złożenia zeznań i oświadczeń w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy;

2) skorzystania ze świadczeń zdrowotnych.

3. Cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, nie umieszcza się w strzeżonym ośrodku i nie
stosuje się wobec niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 55.

Czynności w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy oraz związane z udzielaniem pomocy
w ośrodku, z udziałem cudzoziemca, o którym mowa w art. 54 ust. 1, może dokonywać osoba
płci wskazanej przez cudzoziemca, która odbyła szkolenie przygotowujące do pracy z osobami
poszkodowanymi na skutek przestępstwa lub poddanymi przemocy i z osobami
niepełnosprawnymi.

Rozdział 5

Pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Art. 56.

1. Cudzoziemcowi, w sprawie którego zostało wszczęte postępowanie o nadanie statusu
uchodźcy, przyznaje się, na jego wniosek, pomoc na okres postępowania i na okres 14 dni
od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w tej sprawie, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 60.

2. Udzielanie pomocy, o której mowa w ust. 1, może być przedłużone, na wniosek
cudzoziemca:

1) na okres do 3 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub
decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono zgody na pobyt
tolerowany;

2) na okres do 1 miesiąca od dnia doręczenia decyzji o umorzeniu postępowania o
nadanie statusu uchodźcy w związku z cofnięciem wniosku o nadanie statusu
uchodźcy.

3. Pomoc przyznaje się cudzoziemcowi, który wykaże, że nie posiada środków finansowych
wystarczających na pokrycie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
nie posiada innych możliwości zapewnienia sobie mieszkania i utrzymania.

4. Pomocy nie przyznaje się cudzoziemcowi:

1) przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt
rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zgody na pobyt tolerowany;

2) umieszczonemu w strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia, tymczasowo
aresztowanemu lub odbywającemu karę pozbawienia wolności.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może obejmować małżonka cudzoziemca i jego
małoletnie dzieci.

6. Decyzje w sprawach przyznania pomocy wydaje Szef Urzędu.

Art. 57.

1. Pomoc, o której mowa w art. 56 ust. 1 i 2, obejmuje:

1) umieszczenie cudzoziemca w ośrodku lub
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2) przyznanie cudzoziemcowi świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym
zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej
"świadczeniem pieniężnym", oraz

3) udzielenie opieki medycznej.

2. Pomoc, o której mowa w art. 56 ust. 1, może również obejmować udzielenie pomocy w
dobrowolnym wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 58.

1. Cudzoziemca, o którym mowa w art. 56 ust. 1, 2 i 5, można umieścić w ośrodku, tylko
jeżeli podda się badaniom lekarskim oraz, gdy jest to niezbędne - zabiegom sanitarnym
ciała i odzieży.

2. Szef Urzędu zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego, właściwego ze względu na
miejsce położenia ośrodka, o odmowie poddania się przez cudzoziemca czynnościom, o
których mowa w ust. 1.

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który poddany był badaniom lekarskim i
zabiegom sanitarnym ciała i odzieży na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 2.

Art. 59.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres, szczegółowe warunki i sposób
wykonywania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i odzieży cudzoziemca, o których
mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i art. 58 ust. 1, kierując się w szczególności potrzebą
zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.

Art. 60.

W przypadku gdy wobec małżonków przebywających wraz z małoletnimi dziećmi w ośrodku
prowadzi się odrębne postępowania o nadanie statusu uchodźcy, pobyt żadnego z małżonków
w ośrodku nie może zakończyć się wcześniej, niż po upływie 14 dni od dnia wydania decyzji
ostatecznej w tym postępowaniu, które zakończono później. Przepisy art. 65 ust. 1 pkt 2 i ust.
2 stosuje się.

Art. 61.

1. Cudzoziemcowi umieszczonemu w ośrodku zapewnia się:
1) wyżywienie;

2) bilety na przejazd:

a) w celu wzięcia udziału w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy,

b) w celu stawienia się na badania lekarskie lub szczepienia ochronne,

c) w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach;

3) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych
placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach ponadgimnazjanych
oraz pokrycie kosztów wynikających z opłat za naukę w tych palcówkach, szkołach
lub gminazjach;

4) stałą pomoc pieniężną na:

a) zakup środków higieny osobistej,

b) pokrycie drobnych wydatków osobistych cudzoziemca.

2. Cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1, można zapewnić:
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1) ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie, w przypadku gdy:

a) stan zdrowia cudzoziemca wymaga zastosowania, przez czas określony w
orzeczeniu lekarskim, żywienia dietetycznego, którego ośrodek nie może
zapewnić,

b) przebywa w ośrodku wraz z dziećmi w wieku poniżej 7 lat,

c) małoletnie dziecko cudzoziemca korzysta z nauki i opieki w publicznych
placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych;

2) jednorazową pomoc pieniężną na zakup odzieży i obuwia;

3) bezpłatną naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego
języka.

3. Ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie w przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt
1 lit. b i c, przyznaje się na dzieci cudzoziemca.

Art. 62.

1. Cudzoziemiec umieszczony w ośrodku jest obowiązany przestrzegać regulaminu pobytu w
ośrodku.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, regulamin
pobytu w ośrodku, uwzględniający w szczególności warunki przyjęcia cudzoziemca do
ośrodka oraz odwiedzin osób w nim przebywających, sposób wydawania posiłków,
sposób utrzymywania czystości oraz porządek wewnętrzny ośrodka.

Art. 63.

1. Szef Urzędu zapewnia i organizuje prowadzenie ośrodków.

2. Szef Urzędu może zlecić prowadzenie ośrodków organizacjom społecznym,
stowarzyszeniom lub innym osobom prawnym albo osobom fizycznym.

3. Ośrodki są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

Art. 64.

1. Cudzoziemcowi przyznaje się świadczenie pieniężne, w przypadku gdy pobyt w ośrodku
jest dla niego niewskazany ze względu na:

1) stan zdrowia stwierdzony orzeczeniem lekarskim;

2) konieczność zapewnienia cudzoziemcowi bezpieczeństwa.

2. Cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku, któremu doręczono decyzję o nadaniu
statusu uchodźcy, może być przyznane, na jego wniosek, świadczenie pieniężne w miejsce
dotychczasowej pomocy polegającej na umieszczeniu go w ośrodku, na okres 14 dni od
dnia doręczenia mu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub na okres, na który
przedłużono udzielanie pomocy na podstawie art. 56 ust. 2.

Art. 65.

1. Szef Urzędu, w drodze decyzji, wstrzymuje w całości lub w części pomoc polegającą na
umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku lub przyznaniu świadczenia pieniężnego, jeżeli
cudzoziemiec:

1) posiada własne środki, wystarczające do zaspokojenia jego potrzeb;
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2) po udzieleniu pomocy, niezgodnie z przepisami przekroczył lub usiłował przekroczyć
granicę;

3) podlega tymczasowemu aresztowaniu lub karze pozbawienia wolności.

2. Wstrzymanie pomocy polegającej na umieszczeniu cudzoziemca w ośrodku następuje
także, gdy cudzoziemiec:

1) rażąco naruszył zasady współżycia społecznego w ośrodku;

2) bez podania przyczyny przebywał poza ośrodkiem przez okres dłuższy niż 3 dni.

3. W przypadku gdy wstrzymanie pomocy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt
2 lub ust. 2 pkt 1, Szef Urzędu może, na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji,
jednorazowo przywrócić udzielanie tej pomocy na dotychczasowych zasadach.

4. W przypadku gdy wstrzymanie pomocy nastąpiło z przyczyn, o których mowa w ust. 1 pkt
1 lub 3 lub ust. 2 pkt 2, Szef Urzędu, na wniosek cudzoziemca, przywraca w drodze
decyzji pomoc po ustaniu przyczyn uzasadniających jej wstrzymanie.

5. Decyzjom w sprawie wstrzymania pomocy nadaje się rygor natychmiastowej
wykonalności.

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, decyzję w sprawie wstrzymania pomocy
wywiesza się na tablicy ogłoszeń w ośrodku, który cudzoziemiec opuścił. Decyzję uważa
się za doręczoną w dniu jej wywieszenia.

Art. 66.

Jeżeli wstrzymanie pomocy z przyczyn, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 lub ust. 2 pkt 1,
nastąpiło po raz drugi lub jeżeli cudzoziemca nie można umieścić w ośrodku, gdyż odmówił
poddania się badaniom lekarskim lub zabiegom sanitarnym ciała i odzieży, Szef Urzędu może,
na wniosek cudzoziemca, w drodze decyzji, przyznać mu świadczenie pieniężne w wysokości
jednej trzeciej świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art. 64.

Art. 67.

1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 56 ust. 1, 2 i 5, udziela się opieki medycznej w
zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.
U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

2. Udzielanie cudzoziemcowi opieki medycznej następuje na podstawie umowy zawartej
pomiędzy Szefem Urzędu a świadczeniodawcą w rozumieniu przepisów ustawy, o której
mowa w ust. 1.

3. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 1, z wyłączeniem kosztów określonych w
przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.
U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.), są finansowane z budżetu państwa, z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w
dyspozycji Szefa Urzędu.

Art. 68.

1. Cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 56 ust. 1, który cofnął wniosek o nadanie statusu
uchodźcy, można, na jego wniosek, przyznać pomoc w dobrowolnym wyjeździe z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może obejmować małżonka cudzoziemca i jego
małoletnie dzieci.
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3. Pomoc w dobrowolnym wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej może
obejmować:

1) zakup biletu na przejazd najtańszym środkiem komunikacji publicznej do wybranego
przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu;

2) pokrycie opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz i
zezwoleń;

3) częściowe pokrycie kosztów wyżywienia w podróży.

4. Pomocy w dobrowolnym wyjeździe z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udziela się raz
w ciągu 2 lat.

Art. 69.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
jednorazowej pomocy pieniężnej na zakup odzieży i obuwia, stałej pomocy pieniężnej na
zakup środków higieny osobistej i na pokrycie drobnych wydatków osobistych cudzoziemca
oraz ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, przyznawanych cudzoziemcowi
przebywającemu w ośrodku, a także wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we
własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy na
pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym wyjazdem z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także termin i sposób ich wypłaty oraz wysokość
stawki dziennej wyżywienia w ośrodku, biorąc pod uwagę konieczność zaspokojenia
niezbędnych potrzeb życiowych cudzoziemca. Rozporządzenie może określać, w jakich
przypadkach i do jakiej wysokości może być zwiększona wysokość stałej pomocy pieniężnej na
pokrycie drobnych wydatków osobistych cudzoziemca, biorąc pod uwagę jego działania na
rzecz ośrodka i przebywających w nim osób.

Rozdział 6

Prawa i obowiązki cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy

Art. 70.

Cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodźcy, udziela się pomocy mającej na celu
wspieranie procesu jego integracji. Pomocy tej udziela się w trybie i na zasadach określonych
w ustawie z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej.

Art. 71.

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy, przysługują uprawnienia cudzoziemca,
któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy lub
innych ustaw nie stanowią inaczej.

Art. 72.

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy, nie można wydać decyzji o zobowiązaniu do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani decyzji o wydaleniu bez pozbawienia go
tego statusu, chyba że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 32 lub 33 Konwencji
Genewskiej.

Art. 73.

1. W przypadku gdy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 32 lub 33 Konwencji
Genewskiej, decyzję o wydaleniu cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy, wydaje
Szef Urzędu, z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży



- 25 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej,
komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.

2. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca, który posiada status uchodźcy, nie można nadać
rygoru natychmiastowej wykonalności.

Art. 74.

1. Cudzoziemcowi i jego małżonkowi, którym nadano status uchodźcy, wydaje się dokument
podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej i kartę pobytu.

2. Małoletniemu dziecku cudzoziemca lub jego małżonka, w tym także urodzonemu po
nadaniu im statusu uchodźcy, wydaje się kartę pobytu oraz:

1) wpisuje się jego dane osobowe do dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, wydanego cudzoziemcowi lub jego małżonkowi, o których mowa w ust.
1, albo

2) wydaje się dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej, jeżeli jest to
niezbędne do realizacji praw dziecka.

3. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej jest ważny przez okres jednego
roku.

4. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy, jest ważna przez
okres 2 lat.

5. (uchylony).

6. Okres ważności karty pobytu i dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, wydanych małoletniemu, upływa w tym samym terminie, w którym upływa
okres ważności karty pobytu i dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, wydanych cudzoziemcowi lub jego małżonkowi, o których mowa w ust. 1.

Art. 75.

Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić dokument podróży przewidziany w Konwencji
Genewskiej w przypadku, gdy:

1) uległ on uszkodzeniu w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim lub został
utracony;

2) wyczerpały się możliwości jego dalszego przedłużania.

Art. 76.

1. Cudzoziemiec, który utracił dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej,
jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni od dnia jego utraty.

2. W przypadku znalezienia utraconego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej cudzoziemiec jest obowiązany, w terminie 3 dni od dnia jego znalezienia,
zawiadomić o tym Szefa Urzędu i zwrócić niezwłocznie znaleziony dokument podróży
przewidziany w Konwencji Genewskiej, jeżeli w miejsce utraconego wydano nowy.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się w przypadku utraty karty pobytu.

Art. 77.

1. Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić kartę pobytu i dokument podróży przewidziany w
Konwencji Genewskiej Szefowi Urzędu, niezwłocznie po doręczeniu decyzji o
pozbawieniu statusu uchodźcy lub dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa
polskiego lub obywatelstwa innego państwa.
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2. Cudzoziemiec, który podlega wydaleniu na podstawie decyzji, o której mowa w art. 73,
jest obowiązany zwrócić kartę pobytu komendantowi placówki Straży Granicznej
najpóźniej w chwili przekraczania granicy.

Art. 78.

1. Przedłużenia ważności i wymiany dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej dokonuje się na wniosek cudzoziemca.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera dane cudzoziemca i małoletnich dzieci
towarzyszących cudzoziemcowi, niezbędne do przedłużenia ważności i wymiany
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej oraz do wydania karty
pobytu.

3. Cudzoziemiec jest obowiązany dołączyć do wniosku fotografie osób, których ten wniosek
dotyczy.

Art. 79.

1. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje, wymienia oraz
przedłuża jego ważność Szef Urzędu.

2. Kartę pobytu cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy, wydaje i wymienia Szef
Urzędu.

Art. 80.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzór dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając
postanowienia załącznika do Konwencji Genewskiej;

2) wzór formularza wniosku o przedłużenie ważności lub wymianę dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając dane dotyczące
cudzoziemca i małoletnich dzieci towarzyszących cudzoziemcowi, o których mowa w
art. 8, w zakresie niezbędnym do przedłużenia ważności lub wymiany dokumentu
podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej i do wydania karty pobytu, a także
liczbę fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.

Rozdział 7

Rada do Spraw Uchodźców

Art. 81.

1. Rada do Spraw Uchodźców, zwana dalej "Radą", jest organem administracji publicznej
rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia wydane przez Szefa
Urzędu w sprawach o nadanie lub pozbawienie statusu uchodźcy, z wyjątkiem spraw, o
których mowa w rozdziale 5.

2. Radzie przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
postępowania administracyjnego.

3. Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia,
zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.

4. Do zadań Rady należy ponadto:

1) dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw o nadanie lub pozbawienie
statusu uchodźcy;

2) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;
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3) współpraca z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie
problematyki migracji i uchodźstwa;

4) prowadzenie rejestru złożonych zażaleń i odwołań oraz wydanych przez Radę decyzji
i postanowień.

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Radzie statut organizacyjny i
regulamin czynności wewnętrznych, w którym określa w szczególności sposób
zwoływania i odbywania posiedzeń składów orzekających i posiedzeń plenarnych oraz
tworzenia wewnętrznych zespołów Rady, uwzględniając zakres zadań Rady.

Art. 82.

1. W skład Rady wchodzi 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na
pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą lub doświadczeniem
praktycznym w zakresie problematyki uchodźców. Co najmniej połowa członków Rady
powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.

2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni
praw publicznych.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady po 4 osoby spośród kandydatów
przedstawianych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i Ministra
Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia 8 kandydatów.

4. W przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby spraw o nadanie lub pozbawienie
statusu uchodźcy Prezes Rady Ministrów może, na wniosek przewodniczącego Rady
złożony na podstawie uchwały Rady, powołać dodatkowych członków Rady na okres do
końca danej kadencji. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 83.

1. Pracodawca zatrudniający członka Rady udziela mu, na jego wniosek, urlopu
bezpłatnego na czas sprawowania funkcji w Radzie.

2. Pracownikom urzędów państwowych oraz członkom korpusu służby cywilnej przysługuje,
po zakończeniu sprawowania funkcji w Radzie, prawo powrotu na zajmowane
poprzednio stanowisko, a jeżeli jest to niemożliwe - na stanowisko równorzędne.

3. Członkowie Rady w zakresie wykonywania czynności wynikających z zadań Rady, o
których mowa w art. 81, korzystają z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom
publicznym.

Art. 84.

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji;

3) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy
umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego;

4) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu sprawowanie funkcji lub
wywiązywanie się z obowiązków.

2. W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów uzupełnia
skład Rady, powołując na miejsce opróżnione nowego członka Rady na okres do końca
danej kadencji. Przepisu art. 82 ust. 3 nie stosuje się.
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Art. 85.

1. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród swoich
członków w głosowaniu tajnym, większością głosów w obecności co najmniej dwóch
trzecich jej składu. W tym samym trybie Rada może przegłosować odwołanie z funkcji
przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.

2. Po upływie kadencji Rady dotychczasowy przewodniczący pełni swoje obowiązki do czasu
powołania nowego przewodniczącego.

3. Pierwsze posiedzenie plenarne Rady nowej kadencji zwołuje dotychczasowy
przewodniczący w terminie 30 dni od dnia powołania członków Rady nowej kadencji.

Art. 86.

Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności:

1) ustala plan pracy Rady;

2) zwołuje posiedzenia plenarne Rady;

3) wyznacza składy orzekające;

4) przydziela składom orzekającym sprawy do rozpatrzenia oraz czuwa nad
terminowością ich załatwienia;

5) reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami;

6) reprezentuje Radę w postępowaniu przed sądem administracyjnym lub wyznacza w
tym celu innego członka Rady;

7) powołuje biegłych lub ekspertów do udziału w postępowaniu toczącym się przed
Radą;

8) wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady;

9) może powoływać zespoły tematyczne lub grupy robocze do opracowania zagadnień
oraz dokonania analiz problemów wynikających z działalności Rady;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Art. 87.

1. Rada orzeka w składach trzyosobowych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w
ust. 4 i 5.

2. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może
wstrzymać się od głosu.

3. Członek składu orzekającego, który nie zgodził się z większością głosujących, może przy
podpisywaniu orzeczenia zgłosić zdanie odrębne, podając, w jakiej części i w jakim
zakresie kwestionuje orzeczenie.

4. Przewodniczący Rady może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie jednoosobowym.

5. Rozpoznanie odwołania od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy z powodu
oczywistej bezzasadności wniosku następuje w składzie jednoosobowym.

6. Przy orzekaniu członkowie Rady są związani wyłącznie przepisami prawa.

7. Rada przed wydaniem decyzji o nadaniu statusu uchodźcy lub przed udzieleniem
cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany, gdy odmawia mu nadania statusu uchodźcy,
zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazanie informacji, czy
wobec cudzoziemca zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 1 ust. F Konwencji
Genewskiej, lub czy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi
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zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, gdy z akt sprawy wynika, że Szef
Urzędu nie zwrócił się o udostępnienie takich informacji. Do uzyskiwania informacji
przez Radę stosuje się przepisy art. 28 ust. 3-5.

8. Przewodniczący przekazuje Szefowi Urzędu akta spraw w postępowaniach
administracyjnych w celu archiwizacji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
zakończenia postępowania.

Art. 88.

1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie, a
także diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w
przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących
pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery
budżetowej, z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art.
775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady,
uwzględniając ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady, wynagrodzenie za
udział w składach orzekających oraz za udział w postępowaniach przed sądem
administracyjnym. Wysokość wynagrodzenia uzależnia się od funkcji pełnionych przez
członków Rady.

Art. 89.

1. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów.

2. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady do
Spraw Uchodźców, z części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne i
finansowe wykonywania obsługi Rady, uwzględniając charakter zadań Rady, określonych
w art. 81.]

<Dział II

Status uchodźcy i ochrona uzupełniająca

Rozdział 1

Zasady nadawania, odmowy nadania i pozbawiania statusu uchodźcy oraz udzielania,
odmowy udzielenia i pozbawiania ochrony uzupełniającej

Art. 13.

1. Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy
przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości,
przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może
lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju.

2. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał
status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.

3. Prześladowanie, o którym mowa w ust. 1, musi:

1) ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić poważne naruszenie
praw człowieka, w szczególności praw, których uchylenie jest niedopuszczalne
zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych
wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. Nr
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61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147, poz. 962,
z 2002 r. Nr 127, poz. 1084 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 364), lub

2) być kumulacją różnych działań lub zaniechań, w tym stanowiących naruszenie
praw człowieka, których oddziaływanie jest równie dotkliwe jak
prześladowania, o których mowa w pkt 1.

4. Prześladowanie może polegać w szczególności na:

1) użyciu przemocy fizycznej i psychicznej, w tym przemocy seksualnej;

2) zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych
w sposób dyskryminujący lub o charakterze dyskryminującym;

3) wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób,
który ma charakter nieproporcjonalny lub dyskryminujący;

4) braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym
lub dyskryminującym;

5) wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu
odmowy odbycia służby wojskowej podczas konfliktu zbrojnego, jeżeli
odbywanie służby wojskowej stanowiłoby zbrodnię lub działania, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3;

6) czynach skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub
małoletniość.

Art. 14.

1. Przy ocenie powodów prześladowania bierze się pod uwagę, że:

1) pojęcie rasy obejmuje w szczególności kolor skóry, pochodzenie lub
przynależność do określonej grupy etnicznej;

2) pojęcie religii obejmuje w szczególności:

a) posiadanie przekonań teistycznych, nieteistycznych lub ateistycznych,

b) udział lub powstrzymywanie się od udziału w obrzędach religijnych,
sprawowanych publicznie lub prywatnie, indywidualnie lub zbiorowo,

c) inne akty o charakterze religijnym, wyrażane przekonania lub formy
zachowania indywidualnego lub zbiorowego, wynikające z wierzeń
religijnych lub z nimi związane;

3) pojęcie narodowości nie jest ograniczone do posiadania obywatelstwa lub jego
braku, lecz obejmuje w szczególności przynależność do grupy określonej przez:

a) tożsamość kulturową, etniczną lub językową lub

b) wspólne pochodzenie geograficzne lub polityczne, lub

c) powiązanie z ludnością w innym państwie;

4) pojęcie przekonań politycznych obejmuje w szczególności posiadanie opinii,
myśli lub przekonań w sprawach związanych z podmiotami, o których mowa w
art. 16 ust. 1, dopuszczającymi się prześladowań, oraz w sprawach ich polityki
lub metod działania, bez względu na to, czy osoba, która ubiega się o nadanie
statusu uchodźcy, działała zgodnie z tą opinią, myślą lub przekonaniem;

5) grupa jest uznawana jako określona grupa społeczna, jeżeli w szczególności
posiada odrębną tożsamość w kraju pochodzenia przez postrzeganie jej jako
odrębnej od otaczającego społeczeństwa i jej członkowie mają wspólne cechy
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wrodzone lub wspólne pochodzenie, których nie można zmienić, albo mają
wspólne cechy lub przekonania o takim znaczeniu dla ich tożsamości lub
świadomości, że członek grupy nie może być zmuszony do ich zmiany.

2. W zależności od warunków istniejących w kraju pochodzenia szczególna grupa
społeczna może stanowić grupę, której członkowie mają wspólną orientację
seksualną, przy czym orientacja seksualna nie może obejmować czynów, które
według prawa polskiego są przestępstwami.

3. Uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia może istnieć,
chociażby cudzoziemiec nie posiadał cech powodujących prześladowanie z powodu
rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do szczególnej
grupy społecznej, jeżeli takie cechy są mu przypisywane przez podmioty
dopuszczające się prześladowań.

Art. 15.

Cudzoziemcowi, który nie spełnia warunków do nadania statusu uchodźcy, udziela się
ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić
go na rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez:

1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji,

2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie,

3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z
powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji
międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego

– i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju
pochodzenia.

Art. 16.

1. Podmiotami dopuszczającymi się prześladowań, o których mowa w art. 13, lub
wyrządzającymi poważną krzywdę, o której mowa w art. 15, mogą być:

1) organy władzy publicznej kraju pochodzenia;

2) ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część
jego terytorium;

3) podmioty inne niż określone w pkt 1 i 2, w przypadku gdy podmioty, o których
mowa w pkt 1 i 2, w tym organizacje międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą
zapewnić ochrony przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej
krzywdy.

2. Ochrona przed prześladowaniem lub ryzykiem doznania poważnej krzywdy jest
zapewniona, gdy podmioty, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, w tym organizacje
międzynarodowe, podejmują niezbędne środki w celu zapobieżenia
prześladowaniom lub poważnej krzywdzie, w szczególności przez zapewnienie
skutecznego systemu prawnego w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i
wykrywania czynów stanowiących prześladowania lub poważną krzywdę oraz
karania za takie czyny, i gdy zapewniają osobom prześladowanym lub doznającym
poważnej krzywdy dostęp do takiej ochrony.
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Art. 17.

1. Cudzoziemiec może powoływać się na uzasadnioną obawę przed prześladowaniem
lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy, spowodowane wydarzeniami,
które nastąpiły po opuszczeniu kraju pochodzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, uzasadniona obawa przed prześladowaniem
lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy mogą być spowodowane
działaniem cudzoziemca po opuszczeniu kraju pochodzenia, w szczególności gdy
były one wyrazem i kontynuacją przekonań lub orientacji seksualnych posiadanych
w kraju pochodzenia.

Art. 18.

1. Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności
uzasadniające obawę cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej
krzywdy i istnieje uzasadnione przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie bez
przeszkód mógł zamieszkać na tej części terytorium, uznaje się, że nie istnieje
uzasadniona obawa przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania
poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.

2. Przy ocenie, czy sytuacja na części terytorium kraju pochodzenia jest zgodna z ust.
1, bierze się pod uwagę okoliczności dominujące na tej części terytorium kraju oraz
osobiste uwarunkowania cudzoziemca.

Art. 19.

1. Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, jeżeli:

1) nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia;

2) korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agencji Narodów Zjednoczonych
innych niż Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców,
pod warunkiem że w danych okolicznościach cudzoziemiec ma praktyczną i
prawną możliwość powrotu na terytorium, gdzie taka ochrona lub pomoc jest
dostępna, bez zagrożenia jego życia, bezpieczeństwa osobistego lub wolności;

3) istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:

a) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię
przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego,

b) jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów
Zjednoczonych określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów
Zjednoczonych,

c) popełnił zbrodnię o charakterze innym niż polityczny poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przed złożeniem wniosku o nadanie statusu
uchodźcy;

4) jest uważany przez organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej za osobę mającą
prawa i obowiązki związane z posiadaniem obywatelstwa polskiego.

2. Nadania statusu uchodźcy odmawia się także cudzoziemcowi, który podżegał albo w
inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, o których mowa w ust. 1
pkt 3.

3. Cudzoziemcowi, który złożył kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźcy, można
ponadto odmówić nadania statusu uchodźcy, jeżeli obawa przed prześladowaniem
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jest oparta na okolicznościach, które celowo wytworzył po opuszczeniu terytorium
kraju pochodzenia.

Art. 20.

1. Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli:

1) nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy;

2) istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że:

a) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b,

b) popełnił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnię lub popełnił poza
tym terytorium czyn, który jest zbrodnią według prawa polskiego,

c) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa.

2. Udzielenia ochrony uzupełniającej odmawia się także cudzoziemcowi, który
podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, o
których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b lub w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b.

3. Cudzoziemcowi, który przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
popełnił inny niż określony w ust. 1 pkt 2 lit. b lub w art. 19 ust. 1 pkt 3 lit. a lub b
czyn, który jest przestępstwem według prawa polskiego zagrożonym karą
pozbawienia wolności, można odmówić udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli
opuścił on kraj pochodzenia wyłącznie w celu uniknięcia kary.

Art. 21.

1. Cudzoziemca pozbawia się statusu uchodźcy, jeżeli po nadaniu tego statusu właściwy
organ stwierdził, że cudzoziemiec:

1) dobrowolnie ponownie przyjął ochronę państwa, którego jest obywatelem;

2) utraciwszy obywatelstwo, ponownie dobrowolnie je przyjął;

3) przyjął nowe obywatelstwo i korzysta z ochrony państwa, którego obywatelstwo
przyjął;

4) ponownie dobrowolnie osiedlił się w państwie, które opuścił lub poza którego
granicami przebywał z powodu obawy przed prześladowaniem;

5) nie może dłużej odmawiać korzystania z ochrony państwa, którego jest
obywatelem, z powodu ustania okoliczności, w związku z którymi uzyskał status
uchodźcy, i nie przedstawił  przekonywających powodów związanych z
poprzednimi prześladowaniami, uzasadniających jego odmowę korzystania z
ochrony państwa, którego obywatelstwo posiada;

6) będąc bezpaństwowcem, może powrócić do państwa, w którym miał poprzednio
stałe miejsce zamieszkania, z powodu ustania okoliczności, w związku z którymi
uzyskał status uchodźcy, i nie przedstawił przekonywających powodów
związanych z poprzednimi prześladowaniami, uzasadniających jego odmowę
powrotu do tego państwa;

7) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię
przeciwko ludzkości w rozumieniu prawa międzynarodowego;

8) jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych,
określonymi w Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych;

9) zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe informacje lub
dokumenty o istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy.
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2. Pozbawienie statusu uchodźcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lub 6,
może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zmiana okoliczności ma charakter na tyle
znaczący i długotrwały, że dalsza obawa cudzoziemca przed prześladowaniem nie
jest uzasadniona.

3. Cudzoziemca nie pozbawia się statusu uchodźcy z przyczyny, o której mowa w ust. 1
pkt 9, jeżeli nadal spełnia warunki posiadania tego statusu.

Art. 22.

1. Cudzoziemca pozbawia się ochrony uzupełniającej, w przypadku gdy:

1) okoliczności, z powodu których była udzielona, przestały istnieć lub zmieniły się
w taki sposób, że ochrona nie jest już wymagana;

2) po jej udzieleniu wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3
lit. a lub b lub w art. 20 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c;

3) wyjdzie na jaw, że zataił informacje lub dokumenty albo przedstawił fałszywe
informacje lub dokumenty o istotnym znaczeniu dla udzielenia ochrony
uzupełniającej.

2. Pozbawienie ochrony uzupełniającej w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zmiana okoliczności ma charakter na tyle
znaczący i długotrwały, że dalsza obawa cudzoziemca przed doznaniem poważnej
krzywdy nie jest uzasadniona.

3. Cudzoziemca nie pozbawia się ochrony uzupełniającej z przyczyny, o której mowa w
ust. 1 pkt 3, jeżeli nadal spełnia warunki jej posiadania.

4. Cudzoziemca można pozbawić ochrony uzupełniającej, jeżeli po jej udzieleniu wyjdą
na jaw okoliczności, o których mowa w art. 20 ust. 3.

Rozdział 2

Postępowanie w sprawach nadawania statusu uchodźcy lub udzielania ochrony
uzupełniającej oraz pozbawiania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej

Art. 23.

1. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy wszczyna się na wniosek
cudzoziemca, zwanego dalej „wnioskodawcą”.

2. Wniosek o nadanie statusu uchodźcy rozpatruje się równocześnie jako wniosek o
udzielenie ochrony uzupełniającej.

Art. 24.

1. Wnioskodawca składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy w imieniu
towarzyszących mu jego małoletnich dzieci, pod warunkiem że nie pozostają w
związku małżeńskim i są na jego utrzymaniu.

2. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy obejmuje także dziecko
wnioskodawcy urodzone w okresie od wszczęcia postępowania aż do jego
zakończenia decyzją ostateczną.

3. Do dziecka, o którym mowa w ust. 2, stosuje się przepisy dotyczące osoby, w imieniu
której wnioskodawca występuje.

Art. 25.

1. Wnioskodawca może złożyć wniosek o nadanie statusu uchodźcy w imieniu
towarzyszących mu małżonka pozostającego na jego utrzymaniu i małoletnich dzieci
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małżonka niepozostających w związku małżeńskim, za zgodą małżonka wyrażoną
na piśmie.

2. Wyrażenie zgody przez małżonka na złożenie wniosku w jego imieniu uważa się za
udzielenie wnioskodawcy pełnomocnictwa, w tym także do działania w imieniu
dzieci małżonka.

3. Jeżeli małżonek cofnie zgodę na złożenie wniosku w jego imieniu, postępowanie w
sprawie nadania statusu uchodźcy wobec niego i dzieci tego małżonka umarza się.

Art. 26.

1. W postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy pisma doręcza się
wnioskodawcy, a gdy wnioskodawca działa przez przedstawiciela – temu
przedstawicielowi.

2. Wnioskodawcy, którego miejscem zamieszkania jest ośrodek dla cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, zwany dalej „ośrodkiem”, pisma
doręcza się przez kierownika ośrodka, za potwierdzeniem odbioru.

3. W przypadku gdy na zlecenie Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwanego dalej
„Szefem Urzędu”, ośrodek prowadzi organizacja społeczna, stowarzyszenie lub inna
osoba prawna albo osoba fizyczna, za kierownika ośrodka, o którym mowa w ust. 2,
uważa się osobę działającą w imieniu Szefa Urzędu na podstawie upoważnienia.

4. W razie niemożności doręczenia pisma w sposób określony w ust. 2 pismo
pozostawia się u kierownika ośrodka na okres 3 dni.

5. Kierownik ośrodka umieszcza zawiadomienie o nadejściu pisma, terminie i miejscu
jego odbioru na tablicy ogłoszeń w ośrodku, w języku zrozumiałym dla
cudzoziemca. Pismo uważa się za doręczone po upływie 3 dni od dnia wywieszenia
zawiadomienia.

6. Kierownik ośrodka doręcza nadawcy formularz z pokwitowaniem wnioskodawcy
odbioru pisma lub zawiadamia nadawcę o terminie, w którym nastąpiło doręczenie
pisma w sposób określony w ust. 4 i 5.

Art. 27.

Wniosek o nadanie statusu uchodźcy, zwany dalej „wnioskiem”, składa się na
formularzu, który zawiera:

1) dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania
statusu uchodźcy;

2) określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje;

3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o nadanie
statusu uchodźcy.

Art. 28.

1. Wniosek składa się do Szefa Urzędu za pośrednictwem komendanta oddziału Straży
Granicznej lub komendanta placówki Straży Granicznej, zwanych dalej „organami
przyjmującymi wniosek”. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa
wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.
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2. Wnioskodawca, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, składa
wniosek za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego
terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę.

3. Wnioskodawca, który nie posiada dokumentów uprawniających do przekroczenia
granicy, składa wniosek podczas kontroli granicznej, za pośrednictwem
komendanta placówki Straży Granicznej.

4. Wnioskodawca, który przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu
wydalenia, areszcie śledczym lub zakładzie karnym, składa wniosek za
pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej, obejmującego
terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego ośrodka, aresztu w celu
wydalenia, aresztu śledczego lub zakładu karnego.

Art. 29.

1. Organ przyjmujący wniosek:

1) ustala tożsamość wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje;

2) fotografuje wnioskodawcę i osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje,
oraz pobiera od nich odciski linii papilarnych (dotyczy osób, które ukończyły 14
lat) za pomocą kart daktyloskopijnych lub urządzenia do elektronicznego
pobierania odcisków;

3) uzyskuje informacje dotyczące:

a) kraju pochodzenia,

b) wiz lub zezwoleń na pobyt wydanych wnioskodawcy i osobie, w imieniu
której wnioskodawca występuje, przez organy innych państw,

c) trasy przejazdu do granicy i miejsca przekroczenia granicy,

d) ubiegania się przez wnioskodawcę lub członka jego rodziny o nadanie
statusu uchodźcy w innym państwie,

e) imienia i nazwiska, daty i miejsca urodzenia, adresu miejsca zamieszkania i
stopnia pokrewieństwa członka  rodziny wnioskodawcy, który przebywa na
terytorium innego państwa członkowskiego;

4) ustala, czy wnioskodawca i osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje,
posiadają dokumenty uprawniające do przekroczenia granicy lub czy
przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie;

5) zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów
sanitarnych ciała i odzieży wnioskodawcy i osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje;

6) informuje wnioskodawcę, w języku dla niego zrozumiałym, o:

a) zasadach i trybie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy,

b) przysługujących mu prawach, ciążących na nim obowiązkach i skutkach
prawnych ich niewykonania,

c) możliwości wyrażenia zgody na udzielanie przedstawicielowi Urzędu
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
informacji o przebiegu postępowania oraz przeglądanie akt sprawy i
sporządzanie z nich notatek i odpisów,
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d) organizacjach, do których zadań statutowych należą sprawy uchodźców;

7) informuje małżonka wnioskodawcy, w języku dla niego zrozumiałym, o
skutkach wyrażenia zgody na wystąpienie przez wnioskodawcę w jego imieniu i
w imieniu dzieci tego małżonka.

2. Za członków rodziny, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. d i e, uważa się osoby, o
których mowa w art. 2 lit. i rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.

3. Organ przyjmujący wniosek może dokonać kontroli osobistej wnioskodawcy i osoby,
w imieniu której wnioskodawca występuje, oraz ich bagażu w celu wykluczenia
możliwości popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub w celu ustalenia
tożsamości.

4. Wnioskodawca i osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, są obowiązani
poddać się czynnościom, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3, a także
udzielić informacji, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

5. Organ przyjmujący wniosek zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego,
właściwego ze względu na miejsce złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy, o
odmowie poddania się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym przez
wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje.

Art. 30.

1. Cudzoziemiec, który podaje się za małoletniego, w przypadku wątpliwości co do jego
wieku może być, za swoją zgodą lub za zgodą przedstawiciela ustawowego, poddany
badaniom lekarskim w celu ustalenia rzeczywistego wieku.

2. Wynik badania lekarskiego powinien wskazywać wiek osoby badanej i podawać
dopuszczalną granicę błędu.

3. Cudzoziemca podającego się za małoletniego, w razie braku zgody na
przeprowadzenie badań lekarskich, o których mowa w ust. 1, uważa się za osobę
pełnoletnią.

4. Przeprowadzenie badań lekarskich zapewnia Szef Urzędu, a w przypadku gdy
wątpliwości co do wieku cudzoziemca powstały podczas składania wniosku – organ
przyjmujący wniosek.

Art. 31.

1. Organ przyjmujący wniosek niezwłocznie przekazuje wniosek w celu rozpatrzenia
Szefowi Urzędu.

2. Wniosek złożony przez cudzoziemca, którego umieszcza się lub który przebywa w
strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia, przekazuje się w terminie 48
godzin.

Art. 32.

1. Szef Urzędu pozostawia bez rozpoznania wniosek, który nie zawiera imienia i
nazwiska wnioskodawcy lub określenia kraju pochodzenia i braków tych nie można
było usunąć w wyniku czynności, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust.
3.

2. Przepisu art. 64 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie dotyczącym
obowiązku wezwania do usunięcia braków w terminie 7 dni, z pouczeniem, że
nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania, nie
stosuje się.
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Art. 33.

1. Wszczęcie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy powoduje z mocy
prawa:

1) unieważnienie wizy,

2) wygaśnięcie decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) wstrzymanie wykonania decyzji o wydaleniu do dnia doręczenia cudzoziemcowi
decyzji ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy

 – wydanych wnioskodawcy i osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje.

2. Organ przyjmujący wniosek odnotowuje unieważnienie wizy oraz wygaśnięcie
decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
dokumentach podróży wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje.

3. W toku postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy:

1) nie wydaje się i nie przedłuża wizy;

2) nie wydaje się decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) nie wydaje się decyzji o wydaleniu.

4. Przepisów ust. 1 pkt 3 i ust. 3 pkt 2 i 3 nie stosuje się, w przypadku gdy
wnioskodawca złożył kolejny wniosek, z tym że Szef Urzędu może wstrzymać
wykonanie decyzji o wydaleniu do dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie o
nadanie statusu uchodźcy, jeżeli przemawia za tym słuszny interes strony, nie jest to
sprzeczne z interesem społecznym i złożenie kolejnego wniosku nie stanowi
nadużycia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.

Art. 34.

1. Wniosek złożony przez wnioskodawcę, który:

1) podał inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed prześladowaniem z
powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub przynależności
do określonej grupy społecznej lub nie podał żadnych informacji
o okolicznościach związanych z obawą przed prześladowaniem,

2) pochodzi z bezpiecznego kraju pochodzenia, znajdującego się na wspólnej
minimalnej liście państw trzecich, które państwa członkowskie uznają za
bezpieczne kraje pochodzenia, przyjętej przez Radę Unii Europejskiej, na
wniosek Komisji Europejskiej, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, i
istnieją okoliczności, o których mowa w ust. 3,

3) wprowadził organ rozpatrujący wniosek w błąd przez zatajenie informacji lub
dokumentów albo przedstawienie fałszywych informacji lub dokumentów o
istotnym znaczeniu dla nadania statusu uchodźcy,

4) złożył inny wniosek o nadanie statusu uchodźcy, w którym podał inne dane
osobowe,

5) przedstawił niespójne, sprzeczne, nieprawdopodobne lub niewystarczające
wyjaśnienia na potwierdzenie faktu prześladowania,
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6) złożył wniosek w celu opóźnienia wydania decyzji o wydaleniu lub opóźnienia
lub zakłócenia wykonania takiej decyzji,

7) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego lub
był z tego powodu w przeszłości wydalony z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

– rozpatruje się w pierwszej kolejności jako wniosek oczywiście bezzasadny.

2. Postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy, w przypadku gdy wniosek jest
oczywiście bezzasadny zgodnie z ust. 1, prowadzi się według zasad określonych w
ustawie, z tym że:

1) wnioskodawcy, który podał inne przyczyny złożenia wniosku niż obawa przed
prześladowaniem z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych
lub przynależności do określonej grupy społecznej lub nie podał żadnych
informacji o okolicznościach związanych z obawą przed prześladowaniem, nie
przesłuchuje się;

2) wydanie decyzji powinno nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku;

3) w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy wskazuje się, że wniosek był
rozpatrywany jako wniosek oczywiście bezzasadny;

4) odwołanie od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy wnosi się w terminie
5 dni od dnia jej doręczenia;

5) rozpoznanie odwołania od decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy
następuje w pierwszej kolejności w składzie jednoosobowym.

3. Państwo znajdujące się na liście, o której mowa w ust. 1 pkt 2, jest bezpiecznym dla
wnioskodawcy krajem pochodzenia, jeżeli wnioskodawca posiada obywatelstwo tego
państwa lub jest bezpaństwowcem i uprzednio stale zamieszkiwał w tym państwie
oraz nie podał żadnych poważnych podstaw do nieuznawania tego państwa za
bezpieczny kraj pochodzenia w jego szczególnej sytuacji i w związku ze spełnianiem
przez niego warunków do nadania statusu uchodźcy.

Art. 35.

1. Wydanie decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy, z zastrzeżeniem art. 34 ust.
2 pkt 2, następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

2. W razie niezałatwienia sprawy w terminach, o których mowa w ust. 1 lub w art. 34
ust. 2 pkt 2, stosuje się przepisy art. 36-38 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

Art. 36.

1. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy
nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna niewydania decyzji w
tym terminie nie leży po stronie wnioskodawcy, Szef Urzędu, na wniosek
wnioskodawcy, wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem
tożsamości cudzoziemca stanowi podstawę dla wnioskodawcy i małżonka, w imieniu
którego wnioskodawca występuje, do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99,
poz. 1001, z późn. zm.).
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2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się okres, jaki upłynął od
dnia wszczęcia postępowania, i okoliczność, że przyczyna niewydania decyzji w
terminie 6 miesięcy nie leży po stronie wnioskodawcy, oraz określa się
przewidywany termin zakończenia postępowania w sprawie nadania statusu
uchodźcy.

Art. 37.

1. Wnioskodawca jest obowiązany:

1) przedstawić informacje niezbędne do ustalenia stanu faktycznego sprawy, a w
szczególności dotyczące jego wieku, pochodzenia, tożsamości, obywatelstwa,
krewnych, kraju i miejsc poprzedniego pobytu, wcześniejszych wniosków, trasy
podróży oraz powodów złożenia wniosku;

2) udostępnić posiadane dowody potwierdzające okoliczności wskazane w
uzasadnieniu wniosku;

3) przekazać do depozytu Szefowi Urzędu swój dokument podróży oraz dokument
podróży osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, za pośrednictwem
organu przyjmującego wniosek;

4) stawiać się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie w celu
przesłuchania lub złożenia wyjaśnień;

5) zawiadomić o każdej zmianie swojego miejsca pobytu i miejsca pobytu osoby, w
imieniu której wnioskodawca występuje;

6) przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia doręczenia decyzji
ostatecznej w sprawie o nadanie statusu uchodźcy.

2. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się, w przypadku gdy cudzoziemiec złożył kolejny
wniosek o nadanie statusu uchodźcy, a Szef Urzędu nie wstrzymał wykonania
decyzji o wydaleniu.

3. Wnioskodawca, który składa wniosek podczas pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie się, jest obowiązany przekazać dokument
podróży do depozytu Szefowi Urzędu w dniu, w którym zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony lub zezwolenie na osiedlenie się utraci ważność lub zostanie
cofnięte.

Art. 38.

1. Dokument podróży zwraca się osobie, której został wydany, po zakończeniu
postępowania decyzją ostateczną:

1) w placówce Straży Granicznej, w przypadku gdy cudzoziemiec korzysta z
pomocy w dobrowolnym powrocie na podstawie art. 75;

2) w placówce Straży Granicznej, w której następuje wydalenie cudzoziemca z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego przekazanie na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, albo na granicy państwa, do którego
następuje wydalenie lub przekazanie, albo w porcie lotniczym lub morskim tego
państwa.

2. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 dokument podróży zwraca Szef
Urzędu.
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3. Dokument podróży nieodebrany przez cudzoziemca pozostawia się w aktach sprawy
o nadanie statusu uchodźcy.

Art. 39.

1. Wnioskodawcy i osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zapewnia się
swobodę kontaktowania się z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców oraz z organizacjami, do których
zadań statutowych należą sprawy uchodźców.

2. Przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców zapewnia się możliwość kontaktowania się z wnioskodawcą lub z osobą,
w imieniu której wnioskodawca występuje, w każdym czasie.

3. Organ prowadzący postępowanie udziela przedstawicielowi Urzędu Wysokiego
Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, na jego wniosek i za
pisemną zgodą wnioskodawcy, informacji o przebiegu postępowania oraz umożliwia
przeglądanie akt sprawy i sporządzanie z nich notatek i odpisów, z wyłączeniem akt,
o których mowa w art. 74 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego.

4. W przypadku gdy wnioskodawcą jest małoletni bez opieki, wykonywanie uprawnień
przedstawiciela Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców, o których mowa w ust. 3, nie wymaga zgody kuratora wyznaczonego do
reprezentowania małoletniego w postępowaniu.

5. Przedstawicielowi Urzędu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw
Uchodźców nie przysługuje zażalenie, o którym mowa w art. 74 § 2 Kodeksu
postępowania administracyjnego, ani skarga do sądu administracyjnego.

6. Opinie, dokumenty i materiały sporządzone przez przedstawiciela Urzędu
Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców dołącza się
do akt sprawy.

7. Informacje i dane osobowe, uzyskiwane od wnioskodawcy i organów prowadzących
postępowanie, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów, o których mowa w
art. 35 Konwencji Genewskiej.

8. Organy Rzeczypospolitej Polskiej podejmują wszelkie działania w celu ułatwienia
Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
wypełnienia jego zadań zgodnie z art. 35 Konwencji Genewskiej.

Art. 40.

1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie stwierdzi, że wniosek jest niedopuszczalny,
wydaje decyzję o umorzeniu postępowania z powodu niedopuszczalności wniosku.

2. Wniosek jest niedopuszczalny, gdy:

1) wnioskodawca uzyskał status uchodźcy w innym państwie członkowskim;

2) po otrzymaniu decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu uchodźcy
wnioskodawca złożył nowy wniosek oparty na tych samych podstawach;

3) małżonek, który uprzednio wyraził zgodę na złożenie wniosku przez
wnioskodawcę w jego imieniu, złożył odrębny wniosek, podczas gdy nie
zachodzą okoliczności dotyczące tego małżonka uzasadniające taki wniosek.

Art. 41.

1. Jeżeli w toku postępowania zachodzą okoliczności uzasadniające przekazanie
wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, innemu
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państwu członkowskiemu, odpowiedzialnemu za rozpatrzenie wniosku o nadanie
statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, organ
prowadzący postępowanie wydaje decyzję o ich przekazaniu i o umorzeniu
postępowania.

2. Wnioskodawca i osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, podlegający
przekazaniu mogą być doprowadzeni do granicy lub do granicy państwa, do którego
następuje przekazanie, albo do portu lotniczego lub morskiego tego państwa.

3. Obowiązek doprowadzenia, na wniosek Szefa Urzędu, wykonują:

1) komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu na miejsce pobytu
wnioskodawcy – do granicy;

2) Komendant Główny Straży Granicznej lub komendant oddziału Straży
Granicznej właściwy ze względu na miejsce przekroczenia granicy przez
wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje, od granicy
do granicy państwa, do którego następuje przekazanie, albo do portu lotniczego
lub morskiego tego państwa.

4. Komendant placówki Straży Granicznej informuje niezwłocznie Szefa Urzędu o
przekroczeniu granicy przez cudzoziemca przekazywanego na podstawie
rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 i o opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez wnioskodawcę i osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje,
oraz odnotowuje w rejestrze spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia
Rady (WE) nr 343/2003 miejsce i datę przekroczenia granicy.

5. Koszty doprowadzenia do granicy lub do granicy państwa, do którego następuje
przekazanie, albo do portu lotniczego lub morskiego tego państwa są pokrywane z
budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych, ze środków pozostających w dyspozycji Komendanta Głównego
Policji w zakresie wykonania obowiązku doprowadzenia do granicy oraz w
dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej w pozostałym zakresie.

Art. 42.

1. W przypadku gdy wnioskodawca:

1) złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku,

2) opuścił ośrodek na okres dłuższy niż 7 dni bez usprawiedliwionej przyczyny,

3) opuścił bez zgody Szefa Urzędu miejsce pobytu lub miejscowość, określone w
decyzji, o której mowa w art. 89c, lub nie zgłasza się w określonych odstępach
czasu do organu wskazanego w decyzji,

4) opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

5) nie stawił się na przesłuchanie i nie wykaże w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego na przesłuchanie, że niedopełnienie tego obowiązku było
spowodowane okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności

– organ prowadzący postępowanie wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, jeżeli
umorzenie postępowania nie jest sprzeczne z interesem społecznym.

2. Na wniosek wnioskodawcy, złożony w terminie 2 lat od dnia wydania decyzji o
umorzeniu postępowania, organ, który umorzył postępowanie na podstawie ust. 1,
uchyla decyzję o umorzeniu i podejmuje postępowanie na nowo, przy czym
czynności podjęte w toku postępowania umorzonego pozostają w mocy.
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Art. 43.

1. Organ prowadzący postępowanie przesłuchuje wnioskodawcę w celu wyjaśnienia
faktów istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy oraz przekazuje mu kopię protokołu
przesłuchania.

2. Wnioskodawcy nie przesłuchuje się, jeżeli wydanie decyzji o nadaniu statusu
uchodźcy jest możliwe na podstawie zebranego materiału dowodowego albo
wnioskodawca nie jest zdolny do uczestniczenia w przesłuchaniu lub nie jest w
stanie w nim uczestniczyć z powodu stanu zdrowia lub ze względów
psychologicznych oraz w przypadku, o którym mowa w art. 34 ust. 2 pkt 1.

3. Przesłuchanie odbywa się bez obecności osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje, chyba że organ prowadzący postępowanie uważa jej obecność za
konieczną dla wyjaśnienia sprawy. Do osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje, nie stosuje się przepisu art. 79 Kodeksu postępowania
administracyjnego.

4. Organ prowadzący postępowanie zapewnia podczas przesłuchania, w razie potrzeby,
bezpłatną pomoc tłumacza władającego językiem zrozumiałym dla wnioskodawcy.

5. Organ prowadzący postępowanie może utrwalić przebieg przesłuchania za pomocą
urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, jeżeli wnioskodawca został o tym
poinformowany i względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie.

Art. 44.

Jeżeli wnioskodawca był w przeszłości prześladowany lub doznał poważnej krzywdy lub
był bezpośrednio zagrożony takim prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy,
organ prowadzący postępowanie może stwierdzić, że nie istnieje uzasadniona obawa
przed prześladowaniem lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy, wyłącznie
wtedy, gdy istnieją uzasadnione powody, aby uznać, że prześladowanie lub poważna
krzywda nie będą się powtarzać.

Art. 45.

1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie zamierza nadać cudzoziemcowi status
uchodźcy lub udzielić mu ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany,
zwraca się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby
także do innych organów, o przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub
osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których
mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 lub w art. 97
ust. 1a.

2. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i inne organy przekazują informacje, o
których mowa w ust. 1, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o ich
przekazanie.

3. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 2, nie przekażą informacji w terminie 30 dni,
uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w ust. 3, może
być przedłużony do 3 miesięcy, o czym organ obowiązany do przekazania informacji
zawiadamia organ prowadzący postępowanie.

Art. 46.

1. W decyzji o nadaniu wnioskodawcy statusu uchodźcy orzeka się także o nadaniu
statusu uchodźcy osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje.



- 44 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Jeżeli wobec osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, zachodzą
okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2-4, w decyzji, o której mowa w
ust. 1, orzeka się o odmowie nadania jej statusu uchodźcy.

Art. 47.

1. W decyzji o odmowie nadania wnioskodawcy statusu uchodźcy ze względu na
okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1, orzeka się także o odmowie
nadania statusu uchodźcy osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje.

2. W decyzji o odmowie nadania wnioskodawcy statusu uchodźcy ze względu na
okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 2-4, orzeka się o nadaniu statusu
uchodźcy osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, jeżeli okoliczności te
wobec niej nie zachodzą, a wnioskodawca spełnia warunki określone w art. 13.

Art. 48.

1. W przypadku gdy wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca
występuje, odmawia się nadania statusu uchodźcy, w decyzji orzeka się ponadto o
udzieleniu:

1) ochrony uzupełniającej z przyczyn, o których mowa w art. 15, jeżeli nie
sprzeciwiają się temu okoliczności określone w art. 20, albo

2) zgody na pobyt tolerowany z przyczyn, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1
lub 1a, jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające udzielenie ochrony
uzupełniającej i nie sprzeciwiają się temu okoliczności określone w art. 97 ust.
1a.

2. Jeżeli nie istnieją okoliczności uzasadniające udzielenie ochrony uzupełniającej albo
zgody na pobyt tolerowany, w decyzji, w której odmawia się nadania statusu
uchodźcy wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje,
orzeka się o ich wydaleniu, z wyłączeniem przypadku gdy cudzoziemiec:

1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie
się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
prawo pobytu lub prawo pobytu stałego, zgodnie z ustawą 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) lub zgodę na pobyt tolerowany;

2) jest tymczasowo aresztowany, odbywa karę pozbawienia wolności lub stosuje się
wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3) jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie decyzji o wydaleniu, której wykonanie zostało wstrzymane na
podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 lub ust. 4;

4) jest małżonkiem obywatela polskiego lub małżonkiem cudzoziemca
posiadającego zezwolenie na osiedlenie się albo zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich.

3. Do postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, w części dotyczącej
orzeczenia o wydaleniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.
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4. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o odmowie nadania statusu
uchodźcy, w przypadku gdy:

1) decyzja zawiera orzeczenie o wydaleniu;

2) wykonanie decyzji o wydaleniu zostało wstrzymane na podstawie art. 33 ust. 1
pkt 3 lub ust. 4, a decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy nie zawiera
orzeczenia o udzieleniu ochrony uzupełniającej albo zgody na pobyt tolerowany.

5. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 4, cudzoziemiec
powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu, termin ten
ulega przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien wyjechać z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.

Art. 49.

Organ administracji, który w pierwszej instancji wydał decyzję o wydaleniu, której
wykonanie zostało wstrzymane na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 3 lub ust. 4, stwierdza jej
wygaśnięcie, jeżeli decyzja o nadaniu statusu uchodźcy lub udzieleniu ochrony
uzupełniającej stała się ostateczna.

Art. 50.

Organ wydający decyzję w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy
informuje wnioskodawcę na piśmie, w języku dla niego zrozumiałym, o wyniku tego
postępowania oraz trybie i terminie wniesienia środków zaskarżenia.

Art. 51.

1. Postępowanie w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
wszczyna się z urzędu.

2. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, organ prowadzący postępowanie
przesłuchuje cudzoziemca w celu wyjaśnienia faktów istotnych dla rozstrzygnięcia
sprawy, zapewniając, w razie potrzeby, bezpłatną pomoc tłumacza władającego
językiem zrozumiałym dla cudzoziemca i doręcza mu protokół przesłuchania lub
umożliwia złożenie wyjaśnień na piśmie.

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się, w przypadku gdy pozbawienie statusu uchodźcy
następuje w związku z nabyciem obywatelstwa polskiego.

4. W postępowaniu w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy cudzoziemcowi zapewnia
się swobodę kontaktowania się z przedstawicielem Urzędu Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców oraz z organizacjami, do których
zadań statutowych należą sprawy uchodźców.

5. Przepisy art. 39 ust. 2-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 52.

1. W decyzji o pozbawieniu statusu uchodźcy i w decyzji o pozbawieniu ochrony
uzupełniającej określa się termin, z którym następuje utrata tego statusu lub
ochrony.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wyznacza się przy uwzględnieniu konieczności
załatwienia przez cudzoziemca niezbędnych spraw osobistych, rodzinnych i
majątkowych, związanych z opuszczeniem terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 53.

1. Decyzje w sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, wydaje Szef Urzędu.

2. Od decyzji Szefa Urzędu w sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale,
przysługuje odwołanie do Rady do Spraw Uchodźców.

3. Rada do Spraw Uchodźców może orzec o udzieleniu ochrony uzupełniającej, jeżeli w
wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy
stwierdzi, że wnioskodawca lub osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje,
nie mogą powrócić do kraju pochodzenia z przyczyn, o których mowa w art. 15.

Art. 54.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór
formularza wniosku o nadanie statusu uchodźcy, uwzględniając dane, o których mowa
w art. 8, dotyczące cudzoziemca, który składa wniosek, oraz osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje, w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania w
sprawie nadania statusu uchodźcy, oraz informację, o której mowa w art. 27 pkt 3.

Rozdział 3

Tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca

Art. 55.

1. Organ przyjmujący wniosek wydaje wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego
wnioskodawca złożył wniosek, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca,
zwane dalej „zaświadczeniem tożsamości”, ważne przez okres 30 dni.

2. Szef Urzędu, po upływie okresu ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości,
wydaje kolejne zaświadczenia tożsamości, ważne przez okresy nie dłuższe niż 6
miesięcy, do czasu zakończenia postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy.

3. Dane małoletniego dziecka, w imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek,
wpisuje się do zaświadczenia tożsamości rodziców.

4. Szef Urzędu, po upływie okresu ważności pierwszego zaświadczenia tożsamości, na
wniosek rodzica, może wydać małoletniemu dziecku, w wieku powyżej 7 lat, w
imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, odrębne zaświadczenie tożsamości.

5. W przypadku gdy wnioskodawcą jest małoletni bez opieki, zaświadczenie tożsamości
wydaje się temu małoletniemu.

6. Zaświadczenie tożsamości, w okresie swojej ważności, potwierdza tożsamość osoby,
której zostało wydane, i uprawnia tę osobę oraz małoletnie dzieci, których dane
zostały tam wpisane, do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Organ przyjmujący wniosek informuje Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego i
Szefa Służby Wywiadu Wojskowego o wydaniu wnioskodawcy i małżonkowi, w
imieniu którego wnioskodawca złożył wniosek, zaświadczenia tożsamości.
Informacja obejmuje dane, o których mowa w art. 56.

Art. 56.

1. W zaświadczeniu tożsamości zamieszcza się nazwę organu wydającego, datę
wydania i termin ważności oraz następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) imiona rodziców;
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3) datę urodzenia lub wiek;

4) miejsce i kraj urodzenia;

5) obywatelstwo;

6) imiona i nazwiska oraz daty urodzenia małoletnich dzieci, w imieniu których
wnioskodawca występuje.

2. Zaświadczenie tożsamości zawiera ponadto fotografię i podpis jego posiadacza.

3. Zaświadczenie tożsamości może zawierać zakodowany zapis danych, o których
mowa w ust. 1.

Art. 57.

1. Cudzoziemiec, który otrzymał zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany wymienić
je w przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

2) urodzenia się dziecka;

3) upływu terminu ważności;

4) uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim;

5) zaistnienia innej okoliczności niż określona w pkt 4, utrudniającej ustalenie
tożsamości.

2. W przypadku utraty zaświadczenia tożsamości wydaje się nowe zaświadczenie.

3. Wymiany zaświadczenia tożsamości i wydania nowego w miejsce utraconego
zaświadczenia tożsamości dokonuje Szef Urzędu.

Art. 58.

1. Pierwsze zaświadczenie tożsamości wydaje się z urzędu.

2. Wydanie kolejnego zaświadczenia tożsamości i wymiana zaświadczenia następują na
wniosek cudzoziemca, złożony na formularzu zawierającym dane, o których mowa
w art. 56 ust. 1.

3. Do wniosku dołącza się fotografie.

4. Cudzoziemiec, który utracił zaświadczenie tożsamości, jest obowiązany zawiadomić
o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni.

5. W razie znalezienia własnego zaświadczenia tożsamości, w miejsce którego wydano
już nowe zaświadczenie, należy niezwłocznie zwrócić znalezione zaświadczenie
Szefowi Urzędu.

Art. 59.

1. Cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy, jest obowiązany zwrócić zaświadczenie tożsamości organowi, który je
wydał.

2. Jeżeli cudzoziemiec, który otrzymał decyzję ostateczną w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy, opuszcza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwraca zaświadczenie
tożsamości komendantowi placówki Straży Granicznej przy przekraczaniu granicy.

Art. 60.

1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzory:
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1) tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, wydawanego przez organ
przyjmujący wniosek, oraz tymczasowego zaświadczenia tożsamości
cudzoziemca, wydawanego przez Szefa Urzędu, uwzględniając dane, które
powinny być w nich zawarte, określone w art. 56 ust. 1;

2) formularza wniosku o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia
tożsamości cudzoziemca, uwzględniając dane, o których mowa w art. 8,
dotyczące cudzoziemca oraz towarzyszących cudzoziemcowi małoletnich dzieci,
w zakresie niezbędnym do wydania lub wymiany tymczasowego zaświadczenia
tożsamości cudzoziemca, a także liczbę i wymogi dotyczące fotografii
dołączanych do wniosku.

2. W przypadku zmiany wzorów tymczasowego zaświadczenia tożsamości
cudzoziemca, w rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, można określić termin
ważności dotychczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca wydanych na
blankietach dotychczasowego wzoru oraz termin, do którego mogą być stosowane
blankiety dotychczasowego wzoru.

Rozdział 4

Postępowanie z udziałem małoletnich bez opieki i cudzoziemców, których stan
psychofizyczny stwarza domniemanie, że byli poddani przemocy

albo są niepełnosprawni

Art. 61.

1. Organ przyjmujący wniosek o nadanie statusu uchodźcy złożony przez małoletniego
bez opieki występuje niezwłocznie do sądu opiekuńczego właściwego ze względu na
miejsce pobytu małoletniego, z wnioskiem o ustanowienie kuratora do
reprezentowania małoletniego w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy
i umieszczenie małoletniego w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

2. Jeżeli okoliczność, że wnioskodawcą jest małoletni bez opieki, wyjdzie na jaw w toku
postępowania, z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, występuje Szef Urzędu.

3. Szef Urzędu, w miarę możliwości, uwzględniając art. 9, podejmuje działania mające
na celu odnalezienie krewnych małoletniego bez opieki.

Art. 62.

1. Organ przyjmujący wniosek doprowadza małoletniego bez opieki do zawodowej
niespokrewnionej z dzieckiem rodziny zastępczej o charakterze pogotowia
rodzinnego lub placówki opiekuńczo-wychowawczej.

2. Małoletni bez opieki przebywa w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem rodzinie
zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej, do czasu wydania orzeczenia przez sąd opiekuńczy.

Art. 63.

Koszty pobytu małoletniego bez opieki w zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem
rodzinie zastępczej o charakterze pogotowia rodzinnego lub placówce opiekuńczo-
wychowawczej oraz koszty opieki medycznej, do zakończenia postępowania w sprawie
nadania statusu uchodźcy decyzją ostateczną, są finansowane z budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków
będących w dyspozycji Szefa Urzędu.
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Art. 64.

1. Szef Urzędu zawiadamia kuratora małoletniego bez opieki o terminie i miejscu
przesłuchania.

2. Zawiadomienie powinno być doręczone kuratorowi w terminie umożliwiającym mu
poinformowanie małoletniego bez opieki o znaczeniu i możliwych skutkach
przesłuchania oraz o sposobie przygotowania się do przesłuchania, nie później niż 7
dni przed terminem przesłuchania.

Art. 65.

1. Szef Urzędu przed przesłuchaniem poucza małoletniego bez opieki o okolicznościach
faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na wynik postępowania w sprawie
nadania statusu uchodźcy, oraz o możliwości zgłoszenia żądania, aby przesłuchanie
odbyło się w obecności wskazanej przez małoletniego osoby dorosłej.

2. Przesłuchanie odbywa się w języku zrozumiałym dla małoletniego bez opieki, w
sposób dostosowany do jego wieku, stopnia dojrzałości i rozwoju umysłowego, z
uwzględnieniem okoliczności, że może mieć on ograniczoną wiedzę o faktycznej
sytuacji w kraju pochodzenia.

3. Małoletniego bez opieki przesłuchuje się w obecności:

1) kuratora;

2) wskazanej przez niego osoby dorosłej, jeżeli nie utrudni to postępowania;

3) psychologa lub pedagoga, który sporządza opinię o stanie psychofizycznym
małoletniego.

4. Podczas przesłuchania kurator może zadawać pytania lub zgłaszać uwagi.

5. Organ prowadzący postępowanie informuje kuratora o możliwości utrwalenia
przebiegu przesłuchania za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk.

Art. 66.

Czynności w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy z udziałem
małoletniego bez opieki może dokonywać osoba, która spełnia co najmniej jeden z
następujących warunków:

1) ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunku prawo i posiada 2-letni staż
pracy w instytucjach, których zakres działania obejmuje opiekę nad dzieckiem;

2) ukończyła studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe i posiada 2-letni
staż pracy w administracji publicznej oraz odbyła przeszkolenie w zakresie
prowadzenia postępowań w sprawie nadania statusu uchodźcy z udziałem
małoletnich;

3) ukończyła studia wyższe magisterskie na kierunkach: pedagogika, psychologia
lub socjologia oraz posiada 2-letni staż pracy w administracji publicznej.

Art. 67.

1. Małoletniego bez opieki, wobec którego w decyzji o odmowie nadania statusu
uchodźcy orzeczono o wydaleniu, pozostawia się w placówce opiekuńczo-
wychowawczej do czasu przekazania go organom lub organizacjom kraju
pochodzenia, do których zadań statutowych należą sprawy małoletnich.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, koszty pobytu małoletniego bez opieki w
placówce opiekuńczo-wychowawczej i koszty opieki medycznej są finansowane z
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budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw
wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży
Granicznej.

Art. 68.

1. Cudzoziemcowi, który informuje organ prowadzący postępowanie, że był poddany
przemocy, jest niepełnosprawny, lub którego stan psychofizyczny stwarza
domniemanie, że był poddany przemocy, Szef Urzędu zapewnia przeprowadzenie
badań lekarskich lub psychologicznych w celu potwierdzenia tych okoliczności.

2. W przypadku gdy badanie lekarskie lub psychologiczne potwierdzi, że cudzoziemiec
był poddany przemocy lub jest niepełnosprawny, w postępowaniu w sprawie
nadania statusu uchodźcy wykonywanie czynności następuje:

1) w warunkach zapewniających cudzoziemcowi swobodę wypowiedzi, w sposób
szczególnie taktowny i dostosowany do jego stanu psychofizycznego;

2) w terminie dostosowanym do jego stanu psychicznego i fizycznego,
wyznaczonym przy uwzględnieniu terminów korzystania przez cudzoziemca ze
świadczeń zdrowotnych;

3) z udziałem psychologa lub lekarza oraz, w miarę potrzeby, z udziałem tłumacza
płci wskazanej przez cudzoziemca.

3. W szczególnych przypadkach, gdy uzasadnia to stan zdrowia cudzoziemca,
wykonywanie czynności w postępowaniu w sprawie  nadania statusu uchodźcy
odbywa się w miejscu pobytu cudzoziemca.

4. Cudzoziemcowi przebywającemu w ośrodku, jeżeli wymaga tego jego stan fizyczny
lub psychiczny, zapewnia się przewóz w celu złożenia zeznań i oświadczeń w
postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy lub skorzystania ze świadczeń
zdrowotnych.

Art. 69.

W stosunku do cudzoziemca, którego badanie lekarskie potwierdziło, że był poddany
przemocy lub jest niepełnosprawny, czynności w postępowaniu w sprawie nadania
statusu uchodźcy oraz związane z udzielaniem pomocy w ośrodku mogą być
wykonywane przez osobę płci wskazanej przez cudzoziemca, która odbyła szkolenie
przygotowujące do pracy z osobami poszkodowanymi na skutek przestępstwa lub
poddanymi przemocy i z osobami niepełnosprawnymi.

Rozdział 5

Pomoc dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy

Art. 70.

1. Wnioskodawcy oraz osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zapewnia się
pomoc socjalną i opiekę medyczną oraz można zapewnić pomoc w dobrowolnym
powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu, zwaną dalej „pomocą w
dobrowolnym powrocie”.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca, który:

1) korzysta z ochrony uzupełniającej,

2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt
tolerowany
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– po upływie okresów, o których mowa w art. 74 ust. 1;

3) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

4) przebywa w placówce opiekuńczo-wychowawczej;

5) przebywa w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia;

6) jest tymczasowo aresztowany lub odbywa karę pozbawienia wolności.

3. Wniosek cudzoziemca, o którym mowa w ust. 2, o udzielenie pomocy socjalnej,
medycznej lub w dobrowolnym powrocie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Cudzoziemcowi, który przed upływem 2 lat od dnia udzielenia mu pomocy w
dobrowolnym powrocie złożył kolejny wniosek o nadanie statusu uchodźcy,
przysługuje wyłącznie pomoc medyczna oraz pomoc socjalna w postaci świadczenia
pieniężnego w wysokości jednej trzeciej świadczenia pieniężnego udzielanego w
przypadkach, o których mowa w art. 72.

5. Jeżeli w toku postępowania prowadzonego w związku z kolejnym wnioskiem o
nadanie statusu uchodźcy okaże się, że zaistniały  nowe okoliczności dotyczące
prześladowania w stosunku do wskazywanych przez cudzoziemca w poprzednim
postępowaniu, Szef Urzędu, w drodze decyzji, przyznaje cudzoziemcowi pomoc na
zasadach ogólnych.

Art. 71.

1. Pomoc socjalna obejmuje:

1) pomoc udzielaną w ośrodku, w tym:

a) zakwaterowanie,

b) całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za
wyżywienie,

c) kieszonkowe na drobne wydatki osobiste,

d) stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej,

e) jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i
obuwia,

f) naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego
języka,

g) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w
publicznych placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach
ponadgimnazjalnych,

h) pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-
sportowych dzieci,

i) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego:

– w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie nadania statusu
uchodźcy,

– w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym,

– w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach albo
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2) pomoc udzielaną poza ośrodkiem, polegającą na wypłacie świadczenia
pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem kosztów opieki medycznej, zwaną
dalej „świadczeniem pieniężnym”.

2. Całodzienne wyżywienie zbiorowe, z którego korzysta małoletnie dziecko
cudzoziemca, powinno być dostosowane do jego wieku.

3. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przysługuje w zamian za
wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 3 lat lub dziecka uczęszczającego do
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Art. 72.

1. Pomoc socjalna może być udzielana w postaci świadczenia pieniężnego, w przypadku
gdy wymagają tego względy organizacyjne albo jest to niezbędne do:

1) zapewnienia bezpieczeństwa cudzoziemcowi, z uwzględnieniem szczególnej
sytuacji samotnych kobiet;

2) ochrony porządku publicznego;

3) ochrony i utrzymania więzi rodzinnych;

4) przygotowania cudzoziemca do prowadzenia samodzielnego życia poza
ośrodkiem, po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy albo decyzji o
odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono ochrony uzupełniającej
lub zgody na pobyt tolerowany.

2. Decyzję w sprawie udzielania pomocy socjalnej w postaci świadczenia pieniężnego
wydaje, na wniosek cudzoziemca lub z urzędu, Szef Urzędu.

3. Szef Urzędu stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzielaniu pomocy socjalnej w postaci
świadczenia pieniężnego, w przypadku gdy:

1) ustały okoliczności, które uzasadniały jej udzielanie;

2) istnieją okoliczności, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3-6.

Art. 73.

1. Opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim
osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
przysługuje prawo do świadczeń na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr
210, poz. 2135, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego.

2. Opieka medyczna jest wykonywana na podstawie umów cywilnoprawnych
zawartych między Szefem Urzędu a świadczeniodawcami w rozumieniu przepisów
ustawy, o której mowa w ust. 1.

Art. 74.

1. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie postępowania w sprawie
nadania statusu uchodźcy i przez okres 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji
ostatecznej w tej sprawie, a w przypadku gdy postępowanie w sprawie nadania
statusu uchodźcy zostało umorzone – przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji
ostatecznej o umorzeniu postępowania.

2. W przypadku gdy wnioskodawca powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze
dobrowolnego powrotu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega
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przedłużeniu do dnia, w którym wnioskodawca i osoba, w imieniu której
wnioskodawca występuje, powinni opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.

3. Jeżeli w stosunku do małżonków przebywających w ośrodku toczą się odrębne
postępowania w sprawach nadania statusu uchodźcy, okresy pomocy udzielanej
małżonkom i towarzyszącym im małoletnim dzieciom kończą się jednocześnie z
upływem okresu udzielania pomocy, który jest dłuższy.

Art. 75.

1. Pomoc w dobrowolnym powrocie można zapewnić wnioskodawcy, który zawiadomi
na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego powrotu, nie później niż przed
upływem terminu, do którego jest on obowiązany opuścić terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pomoc w dobrowolnym powrocie można zapewnić także osobom objętym decyzją o
umorzeniu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy lub decyzją o
wydaleniu.

3. Pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje pokrycie:

1) kosztów zakupu biletu na przejazd najtańszym środkiem komunikacji
publicznej do wybranego przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo
wjazdu;

2) opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem niezbędnych wiz i zezwoleń;

3) części kosztów wyżywienia w podróży.

4. Decyzję w sprawie przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie wydaje, na
wniosek wnioskodawcy, Szef Urzędu.

5. Dobrowolny powrót wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje, odbywa się w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.

Art. 76.

1. Cudzoziemca, który rażąco naruszył zasady współżycia społecznego w ośrodku,
pozbawia się pomocy socjalnej.

2. Decyzję w sprawie pozbawienia pomocy socjalnej wydaje Szef Urzędu i nadaje jej
rygor natychmiastowej wykonalności.

3. Do doręczenia decyzji, o której mowa w ust. 2, stosuje się przepisy art. 26 ust. 2-6.

Art. 77.

W przypadku gdy cudzoziemiec korzystający z pomocy socjalnej w ośrodku przebywa
poza tym ośrodkiem przez okres dłuższy niż 3 dni, udzielanie tej pomocy wstrzymuje się
z mocy prawa do czasu jego powrotu.

Art. 78.

1. Udzielanie pomocy socjalnej, której cudzoziemiec został pozbawiony na podstawie
decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 2, może być jednorazowo przywrócone na
dotychczasowych zasadach.

2. Jeżeli cudzoziemiec powtórnie został pozbawiony pomocy socjalnej na podstawie
decyzji, o której mowa w art. 76 ust. 2, ponowne udzielenie tej pomocy może
nastąpić wyłącznie przez wypłatę świadczenia pieniężnego w wysokości jednej
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trzeciej świadczenia pieniężnego udzielanego w przypadkach, o których mowa w
art. 72.

3. Szef Urzędu wydaje decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, na wniosek
cudzoziemca.

Art. 79.

1. Szef Urzędu zapewnia i organizuje prowadzenie ośrodków.

2. Szef Urzędu może zlecić prowadzenie ośrodków organizacjom społecznym,
stowarzyszeniom lub innym osobom prawnym albo osobom fizycznym.

Art. 80.

1. Cudzoziemca, o którym mowa w art. 70 ust. 1, przyjmuje się do ośrodka na
podstawie zaświadczenia tożsamości, po wpisaniu jego danych osobowych do
ewidencji mieszkańców ośrodka.

2. Do ewidencji mieszkańców ośrodka wpisuje się następujące dane osobowe
cudzoziemca:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) płeć;
3) imię ojca;

4) datę urodzenia;

5) obywatelstwo.

Art. 81.

1. Cudzoziemiec, który podczas przyjmowania wniosku nie podlegał badaniom
lekarskim lub zabiegom sanitarnym ciała i odzieży, jest obowiązany poddać się im
przed przyjęciem do ośrodka.

2. Szef Urzędu zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i zabiegów sanitarnych
ciała i odzieży, o których mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec nie wyraża zgody na badania lekarskie lub
niezbędne zabiegi sanitarne ciała i odzieży, Szef Urzędu zawiadamia o tym
państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce położenia
ośrodka i wydaje decyzję w sprawie udzielenia pomocy socjalnej w postaci
świadczenia pieniężnego w wysokości jednej trzeciej świadczenia pieniężnego
udzielanego w przypadkach, o których mowa w art. 72.

4. Szef Urzędu stwierdza wygaśnięcie decyzji, o której mowa w ust. 3, w przypadku
gdy:

1) cudzoziemiec poddał się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym ciała i
odzieży;

2) istnieją okoliczności, o których mowa w art. 70 ust. 2 pkt 3-6.

5. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres, szczegółowe
warunki i sposób wykonywania badań lekarskich i zabiegów sanitarnych ciała i
odzieży cudzoziemca, o których mowa w ust. 1 i w art. 29 ust. 1 pkt 5, uwzględniając
w szczególności potrzebę zapobiegania rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych.
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Art. 82.

1. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany przestrzegać regulaminu
pobytu w ośrodku.

2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,
regulamin pobytu w ośrodku, uwzględniający w szczególności warunki przyjęcia
cudzoziemca do ośrodka oraz odwiedzin osób w nim przebywających, sposób
wydawania posiłków, sposób utrzymywania czystości oraz porządek wewnętrzny
ośrodka.

Art. 83.

1. Cudzoziemiec jest obowiązany opuścić ośrodek:

1) w następnym dniu po upływie okresu udzielania pomocy, o którym mowa w art.
74;

2) po doręczeniu decyzji o pozbawieniu pomocy socjalnej.

2. Do egzekucji obowiązku opuszczenia ośrodka, o którym mowa w ust. 1, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, z późn. zm.), dotyczące
obowiązków o charakterze niepieniężnym.

Art. 84.

1. Osobie, która pokryła koszty pogrzebu cudzoziemca zmarłego przed zakończeniem
postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, a w przypadku śmierci
cudzoziemca korzystającego z pomocy socjalnej – w okresie, o którym mowa w art.
74, przysługuje zasiłek pogrzebowy w wysokości kosztów rzeczywiście poniesionych,
nie większej jednak niż kwota zasiłku pogrzebowego wypłacana na podstawie
ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U z 2004 r. Nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

2. Jeżeli pogrzeb cudzoziemca odbywa się za granicą, zasiłek pogrzebowy obejmuje
wyłącznie zwrot kosztów transportu zwłok do granicy.

3. W przypadku gdy zwłoki cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1, nie zostały
pochowane przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 31
stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r. Nr 23, poz.
295, z późn. zm.), pogrzeb cudzoziemca organizuje Szef Urzędu i pokrywa jego
koszty z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do
spraw wewnętrznych, ze środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, tryb
wypłaty zasiłków pogrzebowych oraz warunki pokrywania kosztów pogrzebu
cudzoziemca ze środków budżetu państwa, z uwzględnieniem w szczególności:

1) dokumentów wymaganych do wypłaty zasiłku pogrzebowego;

2) rodzaju kosztów pogrzebu, które mogą być pokrywane ze środków budżetu
państwa;

3) wysokości kwot na pokrycie tych kosztów.

Art. 85.

Koszty pomocy socjalnej, opieki medycznej, z wyłączeniem kosztów określonych w
przepisach ustawy z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakażeniach (Dz.
U. Nr 126, poz. 1384, z późn. zm.), zasiłku pogrzebowego, pomocy w dobrowolnym
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powrocie i prowadzenia ośrodków są finansowane z budżetu państwa, z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków będących w
dyspozycji Szefa Urzędu.

Art. 86.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość
jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na zakup odzieży i
obuwia, wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej,
kieszonkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie, związanych z
pobytem w ośrodku, a także wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym
zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pomocy na pokrycie
kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży w związku z dobrowolnym powrotem do
kraju, do którego cudzoziemiec ma prawo wjazdu, a także termin i sposób ich wypłaty
oraz wysokość stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku, biorąc pod uwagę
konieczność zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych cudzoziemca. Rozporządzenie
może określać, w jakich przypadkach i do jakiej wysokości może być zwiększona
wysokość kieszonkowego, ze względu na działania cudzoziemca na rzecz ośrodka i
przebywających w nim osób.

Rozdział 6

Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku lub zastosowanie
aresztu w celu wydalenia w postępowaniu w sprawie nadania statusu uchodźcy lub

udzielenia ochrony uzupełniającej

Art. 87.

1. Wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, nie
zatrzymuje się, chyba że istnieje konieczność:

1) ustalenia ich tożsamości;

2) zapobieżenia nadużyciu postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy;

3) zapobieżenia zagrożeniu dla bezpieczeństwa, zdrowia, życia lub własności
innych osób;

4) ochrony obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i
porządku publicznego.

2. Zatrzymania można dokonać także w przypadku, gdy:

1) wnioskodawca lub osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, nielegalnie
przekroczyli lub usiłowali przekroczyć granicę, chyba że przybyli bezpośrednio
z terytorium, na którym istnieją okoliczności uzasadniające ich obawę przed
prześladowaniem w rozumieniu art. 13 lub doznaniem poważnej krzywdy w
rozumieniu art. 15, i wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przebywają na tym terytorium bez zezwolenia, pod warunkiem że wniosek o
nadanie statusu uchodźcy zostanie złożony niezwłocznie i przedstawione będą
wiarygodne przyczyny nielegalnego wjazdu lub pobytu;

2) zachowanie wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca
występuje, zagraża bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych cudzoziemców
przebywających w ośrodku lub pracownikom ośrodka.

3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, Straż Graniczna lub Policja
zatrzymuje wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje, na
wniosek Szefa Urzędu.
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Art. 88.

1. Wnioskodawcę lub osobę, w imieniu której wnioskodawca występuje, w
przypadkach, o których mowa w art. 87, umieszcza się w strzeżonym ośrodku lub
areszcie w celu wydalenia, z tym że areszt w celu wydalenia stosuje się, gdy z
okoliczności ustalonych przez organ Straży Granicznej lub Policji wynika, że jest to
niezbędne ze względu na obronność lub bezpieczeństwo państwa albo
bezpieczeństwo i porządek publiczny.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do małoletniego bez opieki i do cudzoziemca, którego
stan psychofizyczny stwarza domniemanie, że był poddany przemocy albo jest
niepełnosprawny, z wyłączeniem przypadku gdy zachowanie cudzoziemca zagraża
bezpieczeństwu, zdrowiu lub życiu innych cudzoziemców przebywających w
ośrodku lub pracownikom ośrodka.

Art. 89.

1. Sąd wydaje postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu
której wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu
wydalenia, na okres od 30 do 60 dni.

2. W przypadku gdy wnioskodawcą jest cudzoziemiec przebywający w strzeżonym
ośrodku lub areszcie w celu wydalenia wskutek wykonania postanowienia sądu,
wydanego na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, sąd
przedłuża okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia o 90
dni, przy czym pierwszym dniem przedłużonego okresu pobytu jest dzień złożenia
wniosku o nadanie statusu uchodźcy.

3. Jeżeli decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której orzeczono o wydaleniu,
zostanie doręczona wnioskodawcy przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 1 i
2, okres pobytu w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia może być
przedłużony na czas określony, niezbędny do wydania decyzji ostatecznej o
odmowie nadania statusu uchodźcy i do wykonania wydalenia. Okres pobytu w
strzeżonym ośrodku i areszcie w celu wydalenia nie może przekroczyć roku.

4. Postanowienie o umieszczeniu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje, w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia w
przypadku, o którym mowa w art. 87 ust. 2 pkt 2, wydaje, na wniosek Szefa Urzędu,
sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba tego organu.

5. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w strzeżonym ośrodku lub
areszcie w celu wydalenia wydaje, na wniosek Szefa Urzędu, organu Straży
Granicznej lub Policji, sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się siedziba organu
składającego wniosek.

Art. 89a.

1. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiedzialny za
funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia umożliwia wnioskodawcy lub osobie, w
imieniu której wnioskodawca występuje, umieszczonym w strzeżonym ośrodku lub
wobec których zastosowano areszt w celu wydalenia:

1) kontakt korespondencyjny lub telefoniczny z organizacjami, do których zadań
statutowych należą sprawy uchodźców;

2) kontakt osobisty z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do Spraw Uchodźców lub organizacji, do której zadań
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statutowych należą sprawy uchodźców, oraz z podmiotem świadczącym pomoc
prawną.

2. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za
funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia ograniczy lub całkowicie wyłączy
możliwość osobistego kontaktu wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje, z przedstawicielem Wysokiego Komisarza Narodów
Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, organizacją, do której zadań statutowych
należą sprawy uchodźców, lub z podmiotem świadczącym pomoc prawną, gdy
wymaga tego konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego lub
przestrzegania postanowień regulaminu organizacyjno-porządkowego pobytu w
strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia. Rozstrzygnięcie kierownika
strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusza odpowiadającego za funkcjonowanie
aresztu w celu wydalenia jest ostateczne.

3. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za
funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia informują o zastosowaniu środka, o
którym mowa w ust. 2, Szefa Urzędu oraz przedstawiciela Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców.

Art. 89b.

1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 107 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach, cudzoziemiec umieszczony w strzeżonym ośrodku lub areszcie
w celu wydalenia może być zwolniony na podstawie decyzji Szefa Urzędu, jeżeli
podstawą jego umieszczenia w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia,
były okoliczności wskazane w art. 87 ust. 1 pkt 2.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu może wydać decyzję o
zwolnieniu ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia, z urzędu lub na
wniosek wnioskodawcy, jeżeli z zebranego w sprawie materiału dowodowego
wynika, że wnioskodawca i osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, z
dużym prawdopodobieństwem spełniają warunki nadania statusu uchodźcy,
określone w art. 13, lub udzielenia ochrony uzupełniającej, określone w art. 15, a ich
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie stanowi zagrożenia dla
obronności lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku
publicznego i nie istnieją okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 lub ust.
2, lub art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3.

3. Od decyzji Szefa Urzędu o odmowie uwzględnienia wniosku o zwolnienie ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia wnioskodawcy przysługuje
odwołanie w terminie 7 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się do sądu
rejonowego właściwego ze względu na siedzibę Szefa Urzędu, za pośrednictwem
kierownika strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusza odpowiadającego za
funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia.

4. Kierownik strzeżonego ośrodka lub funkcjonariusz odpowiadający za
funkcjonowanie aresztu w celu wydalenia przekazuje odwołanie w terminie 2 dni
sądowi, który rozpoznaje je niezwłocznie.

5. Do postępowania w sprawie odwołania od decyzji, o której mowa w ust. 3, stosuje się
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) o postępowaniu w sprawie zażalenia na
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postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego, przy czym funkcję
oskarżyciela publicznego wykonuje Szef Urzędu.

Art. 89c.

Wnioskodawcy lub osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zwolnionym ze
strzeżonego ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia na podstawie decyzji, o której mowa
w art. 89b ust. 1 i 2, albo nieumieszczonym w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu
wydalenia z przyczyn określonych w art. 103 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, Szef Urzędu może, w drodze decyzji, nakazać przebywanie w
określonym miejscu pobytu lub miejscowości, których bez jego zezwolenia nie mogą
opuszczać, do dnia wydania decyzji ostatecznej w postępowaniu w sprawie nadania
statusu uchodźcy oraz zobowiązać do zgłaszania się w określonych odstępach czasu do
organu wskazanego w decyzji.

Rozdział 7

Prawa i obowiązki cudzoziemca, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony
uzupełniającej

Art. 89d.

Szef Urzędu informuje niezwłocznie na piśmie cudzoziemca, któremu nadano status
uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, o jego prawach i obowiązkach.

Art. 89e.

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej,
udziela się pomocy w celu wspierania procesu jego integracji ze społeczeństwem, w
trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.

Art. 89f.

Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony uzupełniającej,
przysługują uprawnienia cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, o ile przepisy ustawy lub innych ustaw nie stanowią inaczej.

Art. 89g.

1. Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony
uzupełniającej, nie można wydać decyzji o zobowiązaniu do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ani decyzji o wydaleniu, bez pozbawienia tego statusu lub
ochrony.

2. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub
art. 33 ust. 2 Konwencji Genewskiej.

Art. 89h.

1. W przypadku gdy istnieją okoliczności, o których mowa w art. 32 ust. 1 lub art. 33
ust. 2 Konwencji Genewskiej, decyzję o wydaleniu cudzoziemca, który posiada
status uchodźcy, wydaje Szef Urzędu, z urzędu lub na wniosek Szefa Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby
Wywiadu Wojskowego, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji
Wywiadu, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Głównego
Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki Straży
Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.



- 60 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

2. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca, który posiada status uchodźcy, nie można nadać
rygoru natychmiastowej wykonalności.

Art. 89i.

1. Cudzoziemcowi, któremu nadaje się status uchodźcy, wydaje się dokument podróży
przewidziany w Konwencji Genewskiej i kartę pobytu ważną przez okres 3 lat od
dnia wydania.

2. Cudzoziemcowi, któremu udziela się ochrony uzupełniającej, wydaje się kartę
pobytu ważną przez okres 2 lat od dnia wydania. 

3. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej jest ważny przez okres 2
lat od dnia wydania.

4. Cudzoziemiec, któremu doręczono decyzję o nadaniu statusu uchodźcy lub
udzieleniu ochrony uzupełniającej, jest obowiązany dostarczyć Szefowi Urzędu 3
fotografie.

Art. 89j.

1. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej podlega wymianie w
przypadku:

1) zmiany danych w nim zamieszczonych;

2) uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim lub zaistnienia innej
okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby;

3) upływu terminu ważności.

2. Poza przypadkami, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach, cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu także po
upływie okresu jej ważności.

Art. 89k.

1. Cudzoziemiec, który utracił dokument podróży przewidziany w Konwencji
Genewskiej, jest obowiązany zawiadomić o tym Szefa Urzędu w terminie 3 dni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Szef Urzędu wydaje nowy dokument
podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej.

3. W razie znalezienia własnego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, w miejsce którego wydano już nowy dokument, należy niezwłocznie
zwrócić znaleziony dokument Szefowi Urzędu.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się w przypadku utraty karty pobytu.

Art. 89l.

1. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony statusu uchodźcy, jest obowiązany zwrócić
Szefowi Urzędu kartę pobytu i dokument podróży przewidziany w Konwencji
Genewskiej niezwłocznie po doręczeniu decyzji ostatecznej w tej sprawie.

2. Cudzoziemiec, który podlega wydaleniu na podstawie decyzji, o której mowa w art.
89h, jest obowiązany zwrócić kartę pobytu komendantowi placówki Straży
Granicznej przy przekraczaniu granicy.

3. Cudzoziemiec, który zostaje pozbawiony ochrony uzupełniającej, jest obowiązany
zwrócić Szefowi Urzędu kartę pobytu niezwłocznie po doręczeniu decyzji
ostatecznej w tej sprawie.
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Art. 89m.

Wymiana lub wydanie nowego dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej następuje na wniosek cudzoziemca.  Do wniosku należy dołączyć fotografie.

Art. 89n.

1. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje i wymienia Szef
Urzędu.

2. Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony
uzupełniającej, kartę pobytu wydaje i wymienia Szef Urzędu.

Art. 89o.

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia wzór:

1) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając
postanowienia załącznika do Konwencji Genewskiej;

2) formularza wniosku o wymianę lub wydanie nowego dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej, uwzględniając dane, o których mowa
w art. 8, dotyczące cudzoziemca i małoletnich dzieci towarzyszących
cudzoziemcowi, w zakresie niezbędnym do wymiany lub wydania nowego
dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, a także liczbę
fotografii i wymogi dotyczące fotografii dołączanych do wniosku.

Rozdział 8

Rada do Spraw Uchodźców

Art. 89p.

1. Rada do Spraw Uchodźców, zwana dalej „Radą”, jest organem administracji
publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji i zażalenia na postanowienia
wydane przez Szefa Urzędu w sprawach prowadzonych na podstawie przepisów
niniejszego działu, z wyjątkiem spraw, o których mowa w rozdziale 5.

2. Radzie przysługują uprawnienia organu wyższego stopnia w rozumieniu przepisów
Kodeksu postępowania administracyjnego.

3. Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania,
uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych decyzji lub postanowień.

4. Do zadań Rady należy ponadto:

1) dokonywanie analiz orzecznictwa w zakresie spraw o nadanie lub pozbawienie
statusu uchodźcy;

2) gromadzenie informacji o krajach pochodzenia cudzoziemców;

3) współpraca z organami oraz instytucjami krajowymi i zagranicznymi w
zakresie problematyki migracji i uchodźstwa;

4) prowadzenie rejestru złożonych zażaleń i odwołań oraz wydanych przez Radę
decyzji i postanowień.

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, nadaje Radzie statut
organizacyjny i regulamin czynności wewnętrznych, w którym określa w
szczególności sposób zwoływania i odbywania posiedzeń składów orzekających i
posiedzeń plenarnych oraz tworzenia wewnętrznych zespołów Rady, uwzględniając
zakres zadań Rady.
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Art. 89r.

1. W skład Rady wchodzi 12 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów
na pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą lub
doświadczeniem praktycznym w zakresie problematyki uchodźców. Co najmniej
połowa członków Rady powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.

2. Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie, która nie została
skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe oraz korzystająca z pełni
praw publicznych.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady po 4 osoby spośród kandydatów
przedstawianych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych i Ministra
Sprawiedliwości. Każdy z ministrów przedstawia 8 kandydatów.

4. W przypadku uzasadnionym istotnym wzrostem liczby spraw o nadanie lub
pozbawienie statusu uchodźcy Prezes Rady Ministrów może, na wniosek
przewodniczącego Rady złożony na podstawie uchwały Rady, powołać dodatkowych
członków Rady na okres do końca danej kadencji. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.

Art. 89s.

1. Pracodawca zatrudniający członka Rady udziela mu, na jego wniosek, urlopu
bezpłatnego na czas sprawowania funkcji w Radzie.

2. Pracownikom urzędów państwowych oraz członkom korpusu służby cywilnej
przysługuje, po zakończeniu sprawowania funkcji w Radzie, prawo powrotu na
zajmowane poprzednio stanowisko, a jeżeli jest to niemożliwe – na stanowisko
równorzędne.

3. Członkowie Rady w zakresie wykonywania czynności wynikających z zadań Rady, o
których mowa w art. 89p, korzystają z ochrony prawnej przysługującej
funkcjonariuszom publicznym.

Art. 89t.

1. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku:

1) złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia funkcji;

2) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie przez niego funkcji;

3) skazania go prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo popełnione z
winy umyślnej, ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe;

4) zaistnienia innych okoliczności uniemożliwiających mu sprawowanie funkcji lub
wywiązywanie się z obowiązków.

2. W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów
uzupełnia skład Rady, powołując nowego członka Rady na okres do końca danej
kadencji. Przepisu art. 89r ust. 3 nie stosuje się.

Art. 89u.

1. Rada dokonuje wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego spośród swoich
członków w głosowaniu tajnym, większością głosów w obecności co najmniej dwóch
trzecich jej składu. W tym samym trybie Rada może przegłosować odwołanie z
funkcji przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady.
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2. Po upływie kadencji Rady dotychczasowy przewodniczący pełni swoje obowiązki do
czasu powołania nowego przewodniczącego.

3. Pierwsze posiedzenie plenarne Rady nowej kadencji zwołuje dotychczasowy
przewodniczący w terminie 30 dni od dnia powołania członków Rady nowej
kadencji.

Art. 89w.

Przewodniczący kieruje pracami Rady, w szczególności:

1) ustala plan pracy Rady;

2) zwołuje posiedzenia plenarne Rady;

3) wyznacza składy orzekające;

4) przydziela składom orzekającym sprawy do rozpatrzenia oraz czuwa nad
terminowością ich załatwienia;

5) reprezentuje Radę przed innymi organami i instytucjami;

6) reprezentuje Radę w postępowaniu przed sądem administracyjnym lub
wyznacza w tym celu innego członka Rady;

7) powołuje biegłych lub ekspertów do udziału w postępowaniu toczącym się przed
Radą;

8) wyznacza członkom Rady zadania związane z działalnością Rady;

9) może powoływać zespoły tematyczne lub grupy robocze do opracowania
zagadnień oraz dokonania analiz problemów wynikających z działalności Rady;

10) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

Art. 89z.

1. Rada orzeka w składach trzyosobowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w
art. 34 ust. 2 pkt 5.

2. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może
wstrzymać się od głosu.

3. Członek składu orzekającego, który nie zgodził się z większością głosujących, może
przy podpisywaniu orzeczenia zgłosić zdanie odrębne, podając, w jakiej części i w
jakim zakresie kwestionuje orzeczenie.

4. Przewodniczący Rady może zarządzić rozpoznanie sprawy w składzie
jednoosobowym.

5. Przy orzekaniu członkowie Rady są związani wyłącznie przepisami prawa.

6. Jeżeli Rada zamierza nadać cudzoziemcowi status uchodźcy lub udzielić ochrony
uzupełniającej albo zgody na pobyt tolerowany, zwraca się do Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów, o
przekazanie informacji, czy wobec wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której
wnioskodawca występuje, zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 19 ust. 1
pkt 3 lub ust. 2, art. 20 ust. 1 pkt 2, ust. 2 lub 3 lub w art. 97 ust. 1a, gdy z akt
sprawy wynika, że Szef Urzędu nie zwrócił się o udostępnienie takich informacji. Do
uzyskiwania informacji przez Radę stosuje się przepisy art. 45 ust. 2-4.

7. Przewodniczący przekazuje Szefowi Urzędu akta spraw w postępowaniach
administracyjnych w celu archiwizacji, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia
zakończenia postępowania.
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Art. 89za.

1. Przewodniczący, wiceprzewodniczący i członkowie Rady otrzymują wynagrodzenie,
a także diety, zwrot kosztów podróży i zakwaterowania na zasadach określonych w
przepisach dotyczących wysokości oraz warunków ustalania należności
przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych
na podstawie art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wysokość wynagrodzenia
przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz pozostałych członków Rady,
uwzględniając ryczałt miesięczny za udział w posiedzeniach Rady, wynagrodzenie
za udział w składach orzekających oraz za udział w postępowaniach przed sądem
administracyjnym. Wysokość wynagrodzenia uzależnia się od funkcji pełnionych
przez członków Rady.

Art. 89zb.

1. Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady
Ministrów.

2. Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady
do Spraw Uchodźców, z części dotyczącej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, warunki organizacyjne i
finansowe wykonywania obsługi Rady, uwzględniając charakter zadań Rady,
określonych w art. 89p.>

Dział III

Inne rodzaje ochrony udzielanej cudzoziemcom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Rozdział 1

Azyl

Art. 90.

1. Cudzoziemcowi można, na jego wniosek, udzielić azylu w Rzeczypospolitej Polskiej, gdy
jest to niezbędne do zapewnienia mu ochrony oraz gdy przemawia za tym ważny interes
Rzeczypospolitej Polskiej.

<1a. Wniosek o udzielenie azylu zawiera:

1) dane wnioskodawcy i osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania o udzielenie azylu;

2) określenie kraju pochodzenia wnioskodawcy i osoby, w imieniu której
wnioskodawca wstępuje;

3) określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.>

2. Cudzoziemcowi, któremu udzielono azylu, udziela się zezwolenia na osiedlenie się.

Art. 91.

1. Cudzoziemca pozbawia się azylu, jeżeli:

1) ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony;
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2) prowadzi on działalność skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu
państwa lub bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu.

[2. W decyzji o pozbawieniu azylu nakazuje się cudzoziemcowi przebywającemu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuścić to terytorium w terminie w niej określonym.

3. Do postępowania w sprawie pozbawienia azylu, w części dotyczącej nakazu opuszczenia
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.]

<2. W decyzji o pozbawieniu azylu orzeka się o wydaleniu.

3. Do postępowania w sprawie pozbawienia azylu, w części dotyczącej orzeczenia o
wydaleniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach
dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.>

Art. 93.

[1. Do postępowania w sprawie o udzielenie azylu stosuje się odpowiednio przepisy art. 17,
18, art. 27 ust. 1 pkt 1-3, art. 28, art. 29 ust. 1 i działu II rozdział 4.]

<1. Do postępowania w sprawie udzielenia azylu stosuje się odpowiednio przepisy art.
23 ust. 1, art. 24, art. 25, art. 35, art. 37 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 48 ust. 4.>

2. Do małoletniego bez opieki w postępowaniu o udzielenie azylu stosuje się odpowiednio
przepisy działu II rozdziały 3 i 5.

Rozdział 2

[Pobyt tolerowany]

<Zgoda na pobyt tolerowany>

Art. 97.

1. Cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, jeżeli jego wydalenie:

1) mogłoby nastąpić jedynie do kraju, w którym zagrożone byłoby jego prawo do życia,
wolności i bezpieczeństwa osobistego, w którym mógłby zostać poddany torturom
albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu lub być zmuszony do
pracy lub pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukarany bez
podstawy prawnej w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i
podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z
1993 r. Nr 61, poz. 284 i 285, z 1995 r. Nr 36, poz. 175, 176 i 177, z 1998 r. Nr 147,
poz. 962 oraz z 2002 r. Nr 127, poz. 1084);

<1a) naruszałoby prawo do życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie
praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4
listopada 1950 r., lub naruszałoby prawa dziecka określone w Konwencji o
prawach dziecka, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz
z 2000 r. Nr 2, poz. 11), w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi
psychofizycznemu;>
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2) jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o
wydaleniu lub od cudzoziemca.

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się w przypadku, gdy dalszy pobyt cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagrożenie obronności lub
bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.>

2. Cudzoziemcowi można udzielić zgody na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli jego wydalenie mogłoby nastąpić jedynie do kraju, do
którego wydanie cudzoziemca jest niedopuszczalne na podstawie orzeczenia sądu o
niedopuszczalności wydania cudzoziemca albo na podstawie rozstrzygnięcia Ministra
Sprawiedliwości o odmowie jego wydania, uwzględniając przyczynę, z powodu której
odmówiono wydania cudzoziemca, oraz interes Rzeczypospolitej Polskiej.

[Art. 100.

Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić kartę pobytu niezwłocznie po doręczeniu dokumentu
potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego, decyzji o cofnięciu zgody na pobyt
tolerowany, decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie
się lub w dniu zawiadomienia Szefa Urzędu o zrzeczeniu się prawa do korzystania ze zgody
na pobyt tolerowany.]

<Art. 100.

Cudzoziemiec jest obowiązany zwrócić kartę pobytu niezwłocznie po doręczeniu
dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego, decyzji ostatecznej o
cofnięciu zgody na pobyt tolerowany, decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, decyzji o
udzieleniu ochrony uzupełniającej, decyzji o udzieleniu zezwolenia na osiedlenie się lub
w dniu zawiadomienia Szefa Urzędu o zrzeczeniu się prawa do korzystania ze zgody na
pobyt tolerowany.>

Art. 102.

1. Zgodę na pobyt tolerowany cofa się, jeżeli:

1) ustanie przyczyna, dla której została ona udzielona;

2) cudzoziemiec dobrowolnie zwrócił się o ochronę do władz kraju pochodzenia;

3) cudzoziemiec opuścił na stałe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) dalsze jej obowiązywanie mogłoby spowodować poważne zagrożenie dla obronności
lub bezpieczeństwa państwa albo bezpieczeństwa i porządku publicznego.

[2. W decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany nakazuje się cudzoziemcowi
przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opuszczenie tego terytorium w
terminie określonym w decyzji, nie dłuższym niż 14 dni od dnia, kiedy decyzja stanie się
ostateczna, chyba że przed wydaniem decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany
cudzoziemcowi wydano decyzję o wydaleniu, która nie została wykonana.

3. Do postępowania w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany, w części dotyczącej
nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, stosuje się przepisy ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.

4. Decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany, udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1 pkt
2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.]
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<2. W decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany orzeka się o wydaleniu i określa
termin opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie dłuższy niż 14 dni,
chyba że przed wydaniem decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany
cudzoziemcowi wydano decyzję o wydaleniu, która nie została wykonana.

3. Do postępowania w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany, w części
dotyczącej orzeczenia o wydaleniu, stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach dotyczące postępowania w sprawie wydalenia.

4. Decyzji o cofnięciu zgody na pobyt tolerowany, udzielonej na podstawie art. 97 ust. 1
pkt 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.>

Art. 103.

Zgoda na pobyt tolerowany wygasa z mocy prawa z dniem:

[1) nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy;]

<1) nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony
uzupełniającej;>

2) nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego;

3) zawiadomienia przez cudzoziemca, na piśmie, Szefa Urzędu o zrzeczeniu się prawa
do korzystania ze zgody na pobyt tolerowany;

4) uzyskania zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na
osiedlenie się.

Art. 104.

1. Zgody na pobyt tolerowany udziela:

1) wojewoda:

[a) z urzędu, w decyzji o odmowie wydalenia, gdy w postępowaniu w sprawie o
wydalenie cudzoziemca stwierdzi, że zachodzi którakolwiek z okoliczności, o
których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo w odrębnej decyzji, gdy okoliczności te
ujawniły się po wydaniu decyzji o wydaleniu,]

<a) z urzędu, w decyzji o odmowie wydalenia, gdy w postępowaniu w sprawie
o wydalenie cudzoziemca stwierdzi, że istnieje którakolwiek z okoliczności,
o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, albo w odrębnej decyzji,
gdy okoliczności te ujawniły się po wydaniu decyzji o wydaleniu,>

b) na wniosek organu zobowiązanego do wykonania decyzji o wydaleniu, gdy
wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu
wykonującego decyzję o wydaleniu lub od cudzoziemca;

[2) Szef Urzędu:

a) z urzędu, w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, pozbawieniu statusu
uchodźcy lub pozbawieniu azylu, jeżeli zachodzi którakolwiek z okoliczności, o
których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, albo w odrębnej decyzji, gdy okoliczności te
ujawniły się po wydaniu decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy
zawierającej nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, decyzji o
pozbawieniu statusu uchodźcy lub pozbawieniu azylu,
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b) na wniosek cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w sprawie którego sąd wydał orzeczenie o niedopuszczalności wydania
lub Minister Sprawiedliwości rozstrzygnął o odmowie jego wydania,

c) na wniosek organu zobowiązanego do wykonania decyzji o odmowie nadania
statusu uchodźcy zawierającej nakaz opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, decyzji o pozbawieniu statusu uchodźcy lub pozbawieniu azylu, gdy
wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu
wykonującego decyzję lub od cudzoziemca;

3) Rada, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie o nadanie statusu
uchodźcy stwierdzi, że zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art.
97 ust. 1 pkt 1.]

<2) Szef Urzędu:

a) z urzędu, w decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy i odmowie
udzielenia ochrony uzupełniającej lub w decyzji o pozbawieniu azylu, jeżeli
istnieje którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1
lub pkt 1a, lub w odrębnej decyzji, gdy okoliczności, o których mowa w art.
97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, powstały po wydaniu tych decyzji,

b) na wniosek cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w sprawie którego sąd wydał orzeczenie o niedopuszczalności
wydania lub Minister Sprawiedliwości rozstrzygnął o odmowie jego
wydania,

c) na wniosek organu zobowiązanego do wykonania decyzji o odmowie
nadania statusu uchodźcy i udzielenia ochrony uzupełniającej, która
zawiera orzeczenie o wydaleniu, lub w decyzji o pozbawieniu azylu, gdy
wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od
organu wykonującego decyzję lub od cudzoziemca;

3) Rada, gdy w wyniku rozpatrzenia odwołania od decyzji w sprawie o nadanie
statusu uchodźcy stwierdzi, że istnieje którakolwiek z okoliczności, o których
mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a.>

[1a. Decyzję w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany w przypadkach, gdy
okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1, ujawniły się po wydaniu decyzji o
wydaleniu lub gdy wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od
organu wykonującego decyzję o wydaleniu lub od cudzoziemca, wydaje wojewoda, który
wydał decyzję o wydaleniu.]

<1a. Decyzję w sprawie udzielenia zgody na pobyt tolerowany w przypadkach, gdy
okoliczności, o których mowa w art. 97 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1a, ujawniły się po
wydaniu decyzji o wydaleniu lub gdy wydalenie cudzoziemca jest niewykonalne z
przyczyn niezależnych od organu wykonującego decyzję o wydaleniu lub od
cudzoziemca, wydaje wojewoda, który wydał decyzję o wydaleniu;>

2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego w
stosunku do wojewody w sprawach, o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest Szef Urzędu.

3. Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany wydaje organ, który jej udzielił,
z tym że gdy decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany wydała Rada, decyzję w
sprawie jej cofnięcia wydaje Szef Urzędu.
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[4. Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 102 ust. 1 pkt
4 wydaje się z urzędu lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Komendanta Głównego Straży
Granicznej, Komendanta Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej,
komendanta placówki Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.]

<4. Decyzję w sprawie cofnięcia zgody na pobyt tolerowany na podstawie art. 102 ust. 1
pkt 4 wydaje się z urzędu lub na wniosek Szefa Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefa Agencji Wywiadu, Szefa Centralnego Biura
Antykorupcyjnego, Szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Szefa Służby
Wywiadu Wojskowego, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta
Głównego Policji, komendanta oddziału Straży Granicznej, komendanta placówki
Straży Granicznej lub komendanta wojewódzkiego Policji.>

5. Kartę pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt tolerowany, wydaje i
wymienia organ, który udzielił zgody na ten pobyt, z tym że jeżeli zgody udzieliła Rada,
czynności tych dokonuje Szef Urzędu.

Art. 119.

1. Rejestry w sprawach cudzoziemców, którym udzielana jest ochrona, prowadzi się w
systemie informatycznym w formie następujących zbiorów:

[1) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;]

<1) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej
oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu
uchodźcy;>

2) rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;

3) rejestru spraw o udzielenie azylu;

4) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

5) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

6) rejestrów odcisków linii papilarnych pobranych od cudzoziemca, który:

a) złożył wniosek o nadanie statusu uchodźcy,

b) złożył wniosek o udzielenie azylu,

c) uzyskał zgodę na pobyt tolerowany,

d) korzysta z ochrony czasowej[.]<;>

<7) rejestru spraw prowadzonych na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr
343/2003.>

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie dotyczącym cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy, którym udzielono pomocy, może być
prowadzony także w systemie kartotecznym.

Art. 120.

Rejestry, o których mowa w art. 119:
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[1) w pkt 1, prowadzi komendant oddziału Straży Granicznej, obejmującego
terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę, komendant placówki Straży
Granicznej, Szef Urzędu i Rada, każdy w zakresie swojego działania;

2) w pkt 2, 3 i 5, prowadzi Szef Urzędu;]

<1) w pkt 1, prowadzi komendant oddziału Straży Granicznej, komendant
placówki Straży Granicznej, Szef Urzędu i Rada, każdy w zakresie swojego
działania;

2) w pkt 2, 3, 5 i 7, prowadzi Szef Urzędu;>

3) w pkt 4, prowadzi Szef Urzędu, wojewoda i Rada, każdy w zakresie swojego
działania;

4) w pkt 6, prowadzi Komendant Główny Policji.

Art. 121.

W rejestrach, o których mowa w art. 119:

[1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadczeniach tożsamości, kartach
pobytu i dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej oraz dane,
o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o
których mowa w pkt 1;]

<1) w pkt 1, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, zaświadczeniach tożsamości,
kartach pobytu i dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji
Genewskiej, informację czy cudzoziemiec jest małoletnim bez opieki oraz dane,
o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o
których mowa w pkt 1;>

2) w pkt 2, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu
oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, o których mowa w
pkt 2;

3) w pkt 3, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych postanowieniach,
decyzjach administracyjnych i wyrokach sądu, kartach pobytu oraz dane, o których
mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców objętych postępowaniami, o których mowa
w pkt 3;

4) w pkt 4, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych, wyrokach sądu i
kartach pobytu oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców
objętych postępowaniami, o których mowa w pkt 4;

5) w pkt 5, przechowuje się informacje o decyzjach administracyjnych i kartach pobytu
oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące cudzoziemców, którym udzielono
ochrony czasowej;

6) w pkt 6, przechowuje się informacje o podstawie prawnej i dacie pobrania odcisków
linii papilarnych, informacje o kartach daktyloskopijnych lub o pobraniu odcisków
linii papilarnych za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania odcisków oraz
dane osobowe cudzoziemca dotyczące:

a) imienia (imion) i nazwiska,

b) daty i miejsca urodzenia,



- 71 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

c) obywatelstwa[.]<;>

<7) w pkt 7, przechowuje się informacje o wnioskach, wydanych decyzjach,
miejscu i dacie przekroczenia granicy przez wnioskodawcę lub osobę, w imieniu
której wnioskodawca występuje, przekazywane na podstawie rozporządzenia
Rady (WE) nr 343/2003, oraz dane, o których mowa w art. 8, dotyczące
wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje.>

Art. 126.

1. Kto:

[1) opuszcza bez zezwolenia miejsce pobytu lub miejscowość wyznaczoną mu do
przebywania na podstawie art. 45,

2) nie zawiadamia o utracie zaświadczenia tożsamości w terminie, o którym mowa w
art. 36 ust. 1, lub o utracie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej w terminie, o którym mowa w art. 76 ust. 1,]

<1) opuszcza bez zezwolenia miejsce pobytu lub miejscowość wyznaczoną mu do
przebywania na podstawie art. 89c,

2) nie zawiadamia o utracie zaświadczenia tożsamości w terminie, o którym mowa
w art. 58 ust. 4, lub o utracie dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji
Genewskiej w terminie, o którym mowa w art. 89k ust. 1,>

3) nie zwraca znalezionego zaświadczenia tożsamości lub dokumentu podróży
przewidzianego w Konwencji Genewskiej w przypadku, gdy wydano mu nowe
zaświadczenie tożsamości lub nowy dokument podróży przewidziany w Konwencji
Genewskiej,

4) uchyla się od obowiązku wymiany zaświadczenia tożsamości lub dokumentu
podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej,

5) nie wykonuje obowiązku poddania się pobraniu odcisków linii papilarnych, o którym
mowa w art. 105 ust. 1

- podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w ust. 1, następuje w trybie przepisów
Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Wyrok nakazowy wydany w postępowaniu nakazowym jest natychmiast wykonalny.
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USTAWA z dnia 10 kwietnia 1974 r. O EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODACH

OSOBISTYCH (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 i Nr 144, poz. 1043 oraz z 2007 r. Nr 21,

poz. 125)

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, statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany albo zezwolenie na
osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgody
na pobyt tolerowany.]

<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.>

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 lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich bądź decyzję o udzieleniu zgody na pobyt
tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej.]

<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
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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.

Art. 44a.

1. Ewidencję ludności prowadzi się w systemie informatycznym na podstawie danych
osobowych zgłoszonych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego oraz zgłoszeń, o
których mowa w art. 14 oraz w art. 17, w formie:

1) zbiorów meldunkowych jako:

a) zbioru danych stałych mieszkańców,

b) zbioru danych byłych mieszkańców,

c) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt
czasowy trwający ponad 3 miesiące,

d) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt
czasowy trwający do 3 miesięcy,

2) zbioru danych osobowych PESEL, zwanego dalej "zbiorem PESEL", uzyskanych w
związku z nadawaniem numeru PESEL na podstawie zbiorów meldunkowych, o
których mowa w pkt 1 lit. a-c.

2. W zbiorze danych stałych mieszkańców gromadzone są następujące ich dane:

1) nazwisko i imiona;

2) nazwisko rodowe;

3) nazwiska i imiona poprzednie;

4) imiona i nazwiska rodowe rodziców;

5) data i miejsce urodzenia;

6) stan cywilny;

7) numer aktu urodzenia i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;

8) płeć;
9) numer PESEL;
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10) obywatelstwo (data nabycia obywatelstwa polskiego, data utraty obywatelstwa
polskiego);

11) imię i nazwisko rodowe małżonka oraz jego numer PESEL;

12) data zawarcia związku małżeńskiego, numer aktu małżeństwa i oznaczenie urzędu
stanu cywilnego, który ten akt sporządził, data rozwiązania związku małżeńskiego,
sygnatura akt i oznaczenie sądu, który rozwiązał małżeństwo, data zgonu małżonka,
numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który ten akt sporządził;

13) adres i data zameldowania na pobyt stały;

14) poprzednie adresy zameldowania na pobyt stały wraz z określeniem okresu
zameldowania;

15) adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące wraz z
określeniem okresu zameldowania;

16) tryb wymeldowania;

17) stopień wojskowy, nazwa, seria i numer wojskowego dokumentu osobistego oraz
oznaczenie wojskowej komendy uzupełnień, w której ewidencji osoba pozostaje, lub
potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji przedpoborowych;

18) seria i numer aktualnego dowodu osobistego oraz serie i numery poprzednich
dowodów osobistych, daty ich wydania i daty ważności oraz oznaczenie organów
wydających;

[19) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej, data jej wydania, data ważności oraz oznaczenie organu,
który ją wydał;]

<19) seria i numer karty pobytu wydanej 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, data jej wydania, data
ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał,>

20) seria i numer dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu, data wydania, data
ważności oraz oznaczenie organu, który go wydał,

21) seria i numer karty stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał.

3. W zbiorze danych byłych mieszkańców gromadzone są:
1) ich dane, o których mowa w ust. 2;

2) data wymeldowania;

3) data zgonu oraz numer aktu zgonu i oznaczenie urzędu stanu cywilnego, który akt
sporządził.

4. W zbiorze danych osób, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, gromadzone są:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1-6, 9-11, 13, 15 i 17-21;

[2) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony lub zgody na pobyt tolerowany, data jej wydania,
data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał;]
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<2) seria i numer karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, data jej wydania, data ważności oraz
oznaczenie organu, który ją wydał,>

3) data wydania, seria i numer zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej oraz oznaczenie organu, który je wydał,

4) seria i numer karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, data
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który ją wydał,

5) seria i numer tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca, data jego
wydania, data ważności oraz oznaczenie organu, który je wydał.

5. W zbiorze danych, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, gromadzone są:
1) dane, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 5, 13, 18, 19-21 i w ust. 4 pkt 2-5;

2) adres pobytu czasowego oraz zamierzony czas jego trwania.

6. W zbiorze meldunkowym, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d, zamieszcza się także datę
przekroczenia granicy zgłoszoną przez cudzoziemca przy dopełnianiu obowiązku
meldunkowego.

7. W zbiorze PESEL gromadzone są dane, o których mowa w ust. 2, ust. 3 pkt 3 i ust. 4 pkt
2-5.

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. O UBEZPIECZENIU SPOŁECZNYM ROLNIKÓW

(Dz. U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.)

Art. 1.

1. Ubezpieczenie społeczne rolników, zwane dalej "ubezpieczeniem", obejmuje, na
zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy:

1) posiadają obywatelstwo polskie lub

[2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt
tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu
uchodźcy, lub]

<2) przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub >

3) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej.

1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przepisy Unii
Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią
inaczej.
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2. W ubezpieczeniu wyodrębnia się:
1) ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie,

2) ubezpieczenie emerytalno-rentowe.

USTAWA z dnia 7 września 1991 r. O SYSTEMIE OŚWIATY (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

2572, z późn. zm.)

Art. 94a.

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki w publicznych
przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu korzystają z nauki i opieki w
publicznych szkołach podstawowych, gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych
oraz w placówkach, w tym placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących
obywateli polskich.

2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z nauki w publicznych
szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych publicznych szkołach
ponadpodstawowych, publicznych szkołach artystycznych, publicznych zakładach
kształcenia nauczycieli i publicznych placówkach:

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;

2) osoby pochodzenia polskiego w rozumieniu przepisów o repatriacji;

3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

3a) osoby posiadające ważną Kartę Polaka;

4) osoby, dla których uprawnienie takie wynika z umów międzynarodowych;

5) osoby, którym nadano status uchodźcy;

6) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;

<6a) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej;>

7) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

8) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;
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9) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53
ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr
128, poz. 1175, z późn. zm.);

10) dzieci osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy,

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.

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.

3. Osoby niebędące obywatelami polskimi, niewymienione w ust. 2, mogą korzystać z nauki
w publicznych szkołach, zakładach kształcenia nauczycieli i placówkach, o których
mowa w ust. 2:

1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra właściwego do
spraw oświaty i wychowania;

2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ prowadzący szkołę,
zakład kształcenia nauczycieli lub placówkę, dyrektora szkoły, zakładu kształcenia
nauczycieli lub placówki;

3) na warunkach odpłatności.

4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu, które nie
znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do korzystania z
nauki, mają prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę
języka polskiego dla tych osób organizuje gmina właściwa ze względu na ich miejsce
zamieszkania.

5. Dla osób niebędących obywatelami polskimi, podlegających obowiązkowi szkolnemu,
placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich pochodzenia działająca w Polsce albo
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w szkole, w
porozumieniu z dyrektorem szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i
kultury kraju pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce
dydaktyczne.

6. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, określi, w drodze
rozporządzenia:

1) warunki i tryb przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, w tym szkół artystycznych, zakładów kształcenia
nauczycieli i placówek, uwzględniając w szczególności rodzaje dokumentów
potwierdzających poziom wykształcenia i stan zdrowia, a także sposób
kwalifikowania do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr;

2) wysokość odpłatności za naukę w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych,
dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych, szkołach artystycznych, zakładach
kształcenia nauczycieli i placówkach oraz sposób wnoszenia opłat, uwzględniając
przewidywane koszty kształcenia oraz możliwość całkowitego lub częściowego
zwolnienia z tej odpłatności;
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3) sposób organizacji dodatkowej nauki języka polskiego oraz języka i kultury kraju
pochodzenia, o których mowa w ust. 4 i 5, z uwzględnieniem minimalnej liczby
osób, dla których organizuje się tę naukę, i wymiaru godzin zajęć;

4) wysokość stypendium dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, oraz przypadki, w
których stypendium może być obniżone lub zawieszone, kierując się wysokością
świadczeń pomocy materialnej przyznawanej uczniom na warunkach i w trybie
określonych na podstawie art. 91 ust. 2.

USTAWA z dnia 9 listopada 2000 r. O REPATRIACJI (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 532, z

2005 r. Nr 94, poz. 788, z 2006 r. Nr 249, poz. 1828 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 818)

Art. 2.

Ilekroć w przepisach ustawy jest mowa o:

1) konsulu - oznacza to konsula w rozumieniu ustawy z dnia 13 lutego 1984 r. o
funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 215, poz. 1823);

2) najbliższej rodzinie repatrianta - oznacza to małżonka repatrianta i małoletniego
pozostającego pod władzą rodzicielską co najmniej jednego z małżonków;

[3) karcie pobytu - oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, status
uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany.]

<3) karcie pobytu - oznacza to dokument wydany cudzoziemcowi, który uzyskał
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy w
Rzeczypospolitej Polskiej.>

USTAWA 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)

Art. 64.

1. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:

1) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na osiedlenie się,
urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
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2) pozostaje w związku małżeńskim, zawartym z obywatelem polskim co najmniej 3
lata przed złożeniem wniosku i bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał
nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez 2 lata na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony;

[3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na
pobyt tolerowany lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;]

<3) bezpośrednio przed złożeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na
podstawie zgody na pobyt tolerowany, 7 lat w związku z udzieleniem ochrony
uzupełniającej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy;>

4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władzą rodzicielską.
[2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z

uzyskaniem statusu uchodźcy lub zgody na pobyt tolerowany udzielonej w związku z
rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu uchodźcy zalicza się do okresu nieprzerwanego
pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, także okres pobytu w czasie postępowania o
nadanie statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec był w tym okresie umieszczony w
strzeżonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.]

<2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt
tolerowany udzielonej w związku z rozpatrzeniem wniosku o nadanie statusu
uchodźcy, zalicza się do okresu nieprzerwanego pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt
3, także okres pobytu w czasie postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy,
choćby cudzoziemiec był w tym okresie umieszczony w strzeżonym ośrodku lub
areszcie w celu wydalenia.>

3. Do postępowania o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcowi małżonkowi
obywatela polskiego stosuje się art. 55.

4. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za nieprzerwany, gdy żadna z
przerw w nim nie była dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyła łącznie 10 miesięcy w
okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba że przerwa była spowodowana:

1) wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego
siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub
świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1;

3) (uchylony);

4) leczeniem cudzoziemca.

5. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony.

6. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania przez cudzoziemca
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.
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Art. 65.

1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się cudzoziemcowi
przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpośrednio przed złożeniem
wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej przez 5 lat, który posiada:

1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów utrzymania
siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

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

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

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

[2) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w
Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystającego z ochrony czasowej;]

<2) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w
Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystającego z ochrony uzupełniającej lub
ochrony czasowej;>

3) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;

4) pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi
transgraniczne;

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;

6) o którym mowa w art. 110.

3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 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.

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

1) zatrzymanego, umieszczonego w strzeżonym ośrodku, w areszcie w celu wydalenia,
w stosunku do którego został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu
opuszczania kraju lub pozbawionego wolności na podstawie orzeczeń wydanych na
podstawie ustaw;

2) jako pracownika "au pair", sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w celu
transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcy świadczącego usługi
transgraniczne;

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;

4) jako szefa, członka personelu misji dyplomatycznej, kierownika urzędu konsularnego
i członka personelu konsularnego państwa obcego oraz innej osoby zrównanej z nimi
na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów
międzynarodowych.
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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.

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

7. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas nieoznaczony.

Art. 72.

1. Kartę pobytu wydaje się cudzoziemcowi, który uzyskał:

1) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony;

2) zezwolenie na osiedlenie się;
3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE;

4) status uchodźcy;

5) zgodę na pobyt tolerowany[.]<;>

<6) ochronę uzupełniającą.>

2. Karta pobytu, w okresie jej ważności, potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia, wraz z dokumentem
podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy.

3. Karta pobytu wydana cudzoziemcowi, który uzyskał:

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

2) zezwolenie na osiedlenie się, jest ważna 10 lat;

3) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE, jest ważna 5 lat.

Art. 73.

[1. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się na wniosek cudzoziemca, który
posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
WE lub zgodę na pobyt tolerowany, jeżeli utracił on dokument podróży albo gdy jego
dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a uzyskanie przez cudzoziemca
nowego dokumentu podróży nie jest możliwe.]

<1. Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się na wniosek cudzoziemca,
który posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE lub korzysta z ochrony uzupełniającej, jeżeli utracił on
dokument podróży albo gdy jego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił
ważność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży nie jest
możliwe.>

2. Polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia, w okresie jego ważności, do
wielokrotnego przekraczania granicy.

3. Polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres do 1 roku.
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4. Posiadanie polskiego dokumentu podróży nie zwalnia cudzoziemca od obowiązku
podjęcia działań w celu uzyskania dokumentu podróży.

Art. 75.

[1. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi
posiadającemu zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE lub zgodę na pobyt tolerowany, który podczas pobytu za granicą
utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź
utracił ważność, zamierzającemu powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy
uzyskanie przez niego innego dokumentu podróży nie jest możliwe.]

<1. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi
posiadającemu zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE lub zgodę na pobyt tolerowany, posiadającemu status
uchodźcy lub korzystającemu z ochrony uzupełniającej, który podczas pobytu za
granicą utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ
zniszczeniu bądź utracił ważność, zamierzającemu powrócić na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, gdy uzyskanie przez niego innego dokumentu podróży nie
jest możliwe.>

2. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca może być wydany
cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który nie
posiada dokumentu podróży kraju pochodzenia albo którego dokument podróży uległ
zniszczeniu bądź utracił ważność, zamierzającemu opuścić to terytorium, gdy uzyskanie
przez niego innego dokumentu podróży nie jest możliwe.

3. Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca następuje na
wniosek cudzoziemca, z tym że wydanie tego dokumentu cudzoziemcowi, o którym
mowa w ust. 2, może nastąpić także z urzędu.

4. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia cudzoziemca, o
którym mowa:

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

2) w ust. 2 - do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca jest ważny przez okres w nim
oznaczony, nie dłuższy jednak niż 7 dni.

Art. 83.

1. Kartę pobytu, polski dokument podróży dla cudzoziemca, polski dokument tożsamości
cudzoziemca oraz tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się i
wymienia po uiszczeniu należnej opłaty.

2. Opłaty nie ponosi się za wydanie:

1) karty pobytu i innych dokumentów, o których mowa w ust. 1, jeżeli poprzednio
wydane zawierały wady techniczne;

2) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, jeżeli jest wydawany
cudzoziemcowi podlegającemu wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej:
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a) status uchodźcy,

b) zezwolenie na osiedlenie się jako członek najbliższej rodziny repatrianta,

c) zgodę na pobyt tolerowany;

<d) ochronę uzupełniającą.>

4) polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca, jeżeli jest wydawany z urzędu.

3. Dochody z opłat za wydanie i wymianę karty pobytu i innych dokumentów, o których
mowa w ust. 1, stanowią dochód budżetu państwa.

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłat
pobieranych w Rzeczypospolitej Polskiej za wydanie i wymianę karty pobytu, polskiego
dokumentu podróży dla cudzoziemca i polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca
oraz za wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, oraz
tryb ich uiszczania.

5. W rozporządzeniu należy uwzględnić:
1) jednostkowe koszty wytworzenia i wydania lub wymiany karty pobytu, polskiego

dokumentu podróży dla cudzoziemca i polskiego dokumentu tożsamości
cudzoziemca oraz wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla
cudzoziemca;

2) możliwość podwyższenia opłat za wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu
podróży dla cudzoziemca i polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca w
przypadku zawinionej ich utraty albo zniszczenia, w zależności od ilości zdarzeń
powodujących konieczność wydania nowej karty pobytu lub dokumentu;

3) przypadki, w których będzie pobierana opłata ulgowa za wymianę karty pobytu,
polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca i polskiego dokumentu tożsamości
cudzoziemca, ze wskazaniem dokumentów wymaganych do uzyskania ulg.

Art. 89.

1. Decyzji o wydaleniu cudzoziemca nie wydaje się, a wydanej nie wykonuje, jeżeli:

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

2) cudzoziemiec jest małżonkiem obywatela polskiego albo cudzoziemca posiadającego
zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego
WE i jego dalszy pobyt nie stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa
państwa lub bezpieczeństwa i porządku publicznego, chyba że związek małżeński
został zawarty w celu uniknięcia wydalenia;

[3) wobec cudzoziemca toczy się postępowanie o nadanie statusu uchodźcy.]

[2. Wojewoda stwierdza wygaśnięcie decyzji o wydaleniu cudzoziemca wydanej przed
wszczęciem postępowania o nadanie statusu uchodźcy, gdy decyzja o nadaniu
cudzoziemcowi statusu uchodźcy stanie się ostateczna.]

3. Do postępowania w sprawie wydalenia cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
stosuje się odpowiednio art. 55.
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Art. 107.

1. Postanowienie o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub aresztu w celu
wydalenia wydaje się w przypadku:

1) ustania przyczyn uzasadniających stosowanie tych środków;

2) stwierdzenia, że zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 103;

3) stwierdzenia innych okoliczności niż określone w art. 103, uniemożliwiających
stosowanie tych środków;

4) uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji o wydaleniu cudzoziemca z
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

[5) nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy lub udzielenia azylu;]

<5) nadania cudzoziemcowi statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej
lub udzielenia azylu;>

6) udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt tolerowany;

7) zastosowania wobec cudzoziemca tymczasowego aresztowania albo innego środka
prawnego skutkującego pozbawieniem wolności.

2. Postanowienie o zwolnieniu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 7, wydaje, na
wniosek cudzoziemca lub organu, któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt w celu
wydalenia, sąd rejonowy właściwy ze względu na siedzibę tego organu.

3. Postanowienie o zwolnieniu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4-6, wydaje
organ, który wydał decyzję ostateczną.

4. Cudzoziemca umieszczonego w strzeżonym ośrodku albo w areszcie w celu wydalenia
zwalnia się w przypadku:

1) upływu okresu pobytu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 106 ust.
1 i 2;

2) wydania postanowienia o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka albo z
aresztu w celu wydalenia;

3) wykonania decyzji o wydaleniu.

5. O zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu w celu wydalenia organ,
któremu podlega strzeżony ośrodek lub areszt w celu wydalenia, niezwłocznie informuje
sąd, który wydał postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strzeżonym ośrodku albo
o zastosowaniu wobec niego aresztu w celu wydalenia.

Art. 132.

1. Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców tworzy oraz prowadzi w systemie
teleinformatycznym krajowy zbiór rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach
cudzoziemców o nazwie "System Pobyt".

2. System Pobyt składa się z:

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

2) ewidencji, o której mowa w art. 124 pkt 3;

3) wykazu, o którym mowa w art. 124 pkt 4;
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[4) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom
ubiegającym się o nadanie statusu uchodźcy;]

<4) rejestru spraw o nadanie statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej
oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom ubiegającym się o nadanie statusu
uchodźcy;>

5) rejestru spraw o wydalenie osób posiadających status uchodźcy;

6) rejestru spraw o udzielenie azylu;

7) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt tolerowany;

8) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

<8a) rejestru spraw prowadzonych na podstawie 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);>

9) rejestru pobytu obywatela Unii Europejskiej;

10) rejestru kart pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

11) rejestru dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu;

12) rejestru kart stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

13) rejestrów wniosków, wydanych postanowień i decyzji w sprawach:

a) o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji,

b) o udzielenie pomocy repatriantom ze środków budżetu państwa,

c) o uznanie za repatrianta;

14) ewidencji osób ubiegających się o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji i
członków ich rodzin, nieposiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego
lokalu mieszkalnego lub źródła utrzymania;

15) centralnego rejestru danych o nabyciu i utracie obywatelstwa polskiego.

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. O RENCIE SOCJALNEJ (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z

późn. zm.)

Art. 2.

Prawo do renty socjalnej przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

[2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
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długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego 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. Nr 128, poz. 1175, z
późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy,]

<2) cudzoziemcom zamieszkującym i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego 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 2008 r. Nr …, poz. …) lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony
uzupełniającej;>

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;

- jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. O ŚWIADCZENIACH RODZINNYCH (Dz. U. z 2006

r. Nr 139, poz. 992 i Nr 222, poz. 1630 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 105, poz. 720, Nr

109, poz. 747, Nr 192, poz. 1378 i Nr 200, poz. 1446)

Art. 1.

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady
ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń.

2. Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;

2) cudzoziemcom:

a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,

b) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o
zabezpieczeniu społecznym,
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[c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego 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), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy, jeżeli zamieszkują z członkami
rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.]

<c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego 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 2008 r.  Nr …, poz. …) lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.>

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują
świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym
stanowią inaczej.

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. O POMOCY SPOŁECZNEJ (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z

późn. zm.)

Art. 5.

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeżeli umowy międzynarodowe nie stanowią
inaczej, przysługuje:

1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania i
przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

[2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego 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. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;]

<2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej:
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a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego 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 2008 r.  Nr …, poz. …) lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej,

b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;>

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. 7.

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa
domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe
placówki opiekuńczo-wychowawcze;

[11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;]

<11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;>

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu lub narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.
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Art. 9.

1. Kryteria dochodowe podlegają weryfikacji co 3 lata, z uwzględnieniem wyniku badań
progu interwencji socjalnej. Badania progu interwencji socjalnej dokonuje Instytut Pracy
i Spraw Socjalnych.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, sposób ustalania progu interwencji socjalnej, zakres potrzeb niezbędnych
do egzystencji, minimalny zakres wydatków, okres oraz źródło danych, z jakiego
przyjmuje się wysokość cen towarów i usług, uwzględniając poziom wydatków
gospodarstw domowych z I kwintyla rozkładu dochodów, których wydatki należy
uwzględnić w badaniu progu interwencji socjalnej.

3. W roku, w którym przeprowadza się weryfikację, Rada Ministrów do dnia 15 maja
przedstawia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych:

1) propozycję kwot kryteriów dochodowych;

2) informację o realizacji świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej za okres od
poprzedniej weryfikacji, obejmującą liczbę świadczeniobiorców, liczbę świadczeń i
ogólną kwotę wydatków na świadczenia.

4. Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych uzgadnia kryteria dochodowe
w terminie do dnia 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

[5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz pomocy
pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie
w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na
utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców, a
także maksymalna kwota zasiłku stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji
kryteriów dochodowych o 50 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.]

<5. Kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na częściowe
pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej oraz
pomocy pieniężnej na usamodzielnienie, na kontynuowanie nauki i pomocy na
zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego
świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej
status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także maksymalna kwota zasiłku
stałego ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50%
sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i
kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.>

6. Kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego ulega zmianie w terminach weryfikacji
kryteriów dochodowych o 25 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby
samotnie gospodarującej i kryterium dochodowe na osobę w rodzinie.

7. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego ogłasza, w drodze
obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski",
zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, do dnia 15
lipca w roku, w którym przeprowadza się weryfikację.

8. W przypadku gdy Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-Gospodarczych nie uzgodni
w przewidzianym terminie kryteriów dochodowych, Rada Ministrów ustala, nie niższe



- 90 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

niż w przedstawionej propozycji, kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust.
5 i 6, w drodze rozporządzenia, w terminie do dnia 15 lipca danego roku.

8a. Zweryfikowane kryteria dochodowe oraz kwoty, o których mowa w ust. 5 i 6, obowiązują
od dnia 1 października roku, w którym jest przeprowadzana weryfikacja.

9. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przedkłada corocznie do dnia 15
kwietnia Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych informację o
wysokości minimum egzystencji ustalonego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Jeśli w danym roku kalendarzowym kwota kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej i kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie będzie równa lub
niższa niż minimum egzystencji, Trójstronna Komisja do Spraw Społeczno-
Gospodarczych może wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o zweryfikowanie kwot
kryteriów dochodowych. W takim przypadku ust. 1-8 stosuje się odpowiednio.

Art. 18.

1. Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu
zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z
klęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób
z zaburzeniami psychicznymi;

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a[.]<;>

<8) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia,
posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.>

2. Środki na realizację i obsługę zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

Art. 19.

Do zadań własnych powiatu należy:

1) opracowanie i realizacja powiatowej strategii rozwiązywania problemów
społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej,
wspierania osób niepełnosprawnych i innych, których celem jest integracja osób i
rodzin z grup szczególnego ryzyka - po konsultacji z właściwymi terytorialnie
gminami;

2) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa;
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3) organizowanie opieki w rodzinach zastępczych, udzielanie pomocy pieniężnej na
częściowe pokrycie kosztów utrzymania umieszczonych w nich dzieci oraz
wypłacanie wynagrodzenia z tytułu pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka
albo świadczonej opieki i wychowania niespokrewnionym z dzieckiem zawodowym
rodzinom zastępczym;

4) zapewnienie opieki i wychowania dzieciom całkowicie lub częściowo pozbawionym
opieki rodziców, w szczególności przez organizowanie i prowadzenie ośrodków
adopcyjno-opiekuńczych, placówek opiekuńczo-wychowawczych, dla dzieci i
młodzieży, w tym placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym, a także
tworzenie i wdrażanie programów pomocy dziecku i rodzinie;

5) pokrywanie kosztów utrzymania dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w
całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych,
również na terenie innego powiatu;

6) przyznawanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki
osobom opuszczającym całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze typu
rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze;

7) pomoc w integracji ze środowiskiem osób mających trudności w przystosowaniu się
do życia, młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze
typu rodzinnego i socjalizacyjnego, domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży
niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w
ciąży, rodziny zastępcze oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze,
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze,
młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe
ośrodki wychowawcze, mających braki w przystosowaniu się;

[8) pomoc osobom mającym trudności w integracji ze środowiskiem, które otrzymały
status uchodźcy;]

<8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze
środowiskiem;>

9) (uchylony);

10) prowadzenie i rozwój infrastruktury domów pomocy społecznej o zasięgu
ponadgminnym oraz umieszczanie w nich skierowanych osób;

11) prowadzenie mieszkań chronionych dla osób z terenu więcej niż jednej gminy oraz
powiatowych ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i
kobiet w ciąży, z wyłączeniem środowiskowych domów samopomocy i innych
ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie ośrodków interwencji kryzysowej;

13) udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach;

14) szkolenie i doskonalenie zawodowe kadr pomocy społecznej z terenu powiatu;
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15) doradztwo metodyczne dla kierowników i pracowników jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej z terenu powiatu;

16) podejmowanie innych działań wynikających z rozeznanych potrzeb, w tym tworzenie
i realizacja programów osłonowych;

17) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie,
również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;

18) sporządzanie bilansu potrzeb powiatu w zakresie pomocy społecznej;

19) utworzenie i utrzymywanie powiatowego centrum pomocy rodzinie, w tym
zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

Art. 20.

1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy:

[1) pomoc uchodźcom w zakresie indywidualnego programu integracji oraz opłacanie
za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;]

<1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w zakresie indywidualnego programu
integracji, oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia;>

2) prowadzenie i rozwój infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami
psychicznymi;

3) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej,
mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz
rozwój specjalistycznego wsparcia;

4) udzielanie cudzoziemcom, o których mowa w art. 5a, pomocy w zakresie interwencji
kryzysowej;

5) finansowanie pobytu w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych
oraz w rodzinach zastępczych dzieciom cudzoziemców niewymienionych w art. 5;

6) realizacja zadań z dziedziny przysposobienia międzynarodowego dzieci, w tym
zlecanie realizacji tych zadań podmiotom prowadzącym niepubliczne ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze wyznaczone przez ministra właściwego do spraw
zabezpieczenia społecznego.

2. Środki na realizację zadań, o których mowa w ust. 1, zapewnia budżet państwa.

3. Do zlecania realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie stosuje się przepisów
dotyczących otwartego konkursu ofert.

Art. 22.

Do zadań wojewody należy:

1) ustalanie sposobu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego;

2) stwierdzenie zgodności programów naprawczych w zakresie osiągania standardów w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz ocena stopnia ich realizacji;



- 93 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

3) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie domów
pomocy społecznej oraz wydawanie i cofanie zezwoleń na prowadzenie placówek
zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym
lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o
działalności gospodarczej;

3a) wydawanie i cofanie zezwoleń lub zezwoleń warunkowych na prowadzenie
całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych;

4) prowadzenie rejestru domów pomocy społecznej, placówek zapewniających
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w
podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności
gospodarczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych i ośrodków adopcyjno-
opiekuńczych;

[5) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status uchodźcy, w
szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania uchodźcy;]

<5) koordynowanie działań w zakresie integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, w
szczególności w zakresie wskazania im miejsca zamieszkania;>

6) wyznaczanie, w uzgodnieniu ze starostami powiatów prowadzących ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze, ośrodka prowadzącego bank danych o dzieciach
oczekujących na przysposobienie i kandydatach zakwalifikowanych do pełnienia
funkcji rodziny zastępczej oraz o rodzinach zgłaszających gotowość przysposobienia
dziecka;

7) realizacja lub zlecanie jednostkom samorządu terytorialnego lub podmiotom
niepublicznym zadań wynikających z programów rządowych;

8) nadzór nad realizacją zadań samorządu gminnego, powiatowego i województwa, w
tym nad jakością działalności jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz
nad jakością usług, dla których minister właściwy do spraw zabezpieczenia
społecznego określił standardy, w tym standardy opieki i wychowania, a także nad
zgodnością zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej z wymaganymi kwalifikacjami;

8a) nadzór pedagogiczny w odniesieniu do wychowawców i innych pracowników
pedagogicznych zatrudnionych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i
ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26
stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112, z późn.
zm.);

9) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez podmioty
niepubliczne na podstawie umowy z organami administracji rządowej i
samorządowej;

9a) kontrola jakości usług, o których mowa w pkt 8, wykonywanych przez domy pomocy
społecznej prowadzone nie na zlecenie organu jednostki samorządu terytorialnego
przez podmioty niepubliczne, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2-4;

10) kontrola placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na
podstawie przepisów o działalności gospodarczej, w zakresie standardów usług
socjalno-bytowych i przestrzegania praw tych osób;
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11) ocena stanu i efektywności pomocy społecznej, z uwzględnieniem bilansu potrzeb
sporządzonego przez samorząd województwa;

12) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego, również w wersji elektronicznej, z
zastosowaniem systemu informatycznego;

13) realizacja zadań określanych przez ministra właściwego do spraw zabezpieczenia
społecznego w zakresie utrzymania i rozwoju systemu informatycznego w
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w województwie oraz
współfinansowanie i sprawowanie nadzoru nad jego funkcjonowaniem;

14) finansowe wspieranie programów w określonym przez wojewodę obszarze pomocy
społecznej, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego lub podmioty
uprawnione, o których mowa w art. 25 ust. 1; do wyboru programów stosuje się
odpowiednio art. 25, 26, 28-35.

Art. 36.

Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pieniężne:

a) zasiłek stały,

b) zasiłek okresowy,

c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,

d) zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,

e) pomoc dla rodzin zastępczych,

f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,

[g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla uchodźców;]

<g) świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;>

2) świadczenia niepieniężne:

a) praca socjalna,

b) bilet kredytowany,

c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,

d) składki na ubezpieczenia społeczne,

e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,

f) sprawienie pogrzebu,

g) poradnictwo specjalistyczne,

h) interwencja kryzysowa,

i) schronienie,

j) posiłek,

k) niezbędne ubranie,
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l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy,

m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach
wsparcia,

n) mieszkanie chronione,

o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,

p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczo-
wychowawczej,

q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w
mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie - w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,

r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez ośrodki
adopcyjno-opiekuńcze.

Art. 53.

[1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub
chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie wymaga
usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w szczególności
osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę zastępczą,
całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek wychowawczy,
zakład dla nieletnich, uchodźcy, może być przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.]

<1. Osobie, która ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub
chorobę potrzebuje wsparcia w funkcjonowaniu w codziennym życiu, ale nie
wymaga usług w zakresie świadczonym przez jednostkę całodobowej opieki, w
szczególności osobie z zaburzeniami psychicznymi, osobie opuszczającej rodzinę
zastępczą, placówkę opiekuńczo-wychowawczą, młodzieżowy ośrodek
wychowawczy, zakład dla nieletnich, a także cudzoziemcowi, który uzyskał w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, może być
przyznany pobyt w mieszkaniu chronionym.>

2. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą osoby tam
przebywające, pod opieką specjalistów, do prowadzenia samodzielnego życia lub
zastępującą pobyt w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Mieszkanie chronione
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną.

3. Mieszkanie chronione może być prowadzone przez każdą jednostkę organizacyjną
pomocy społecznej lub organizację pożytku publicznego.

Rozdział 5

[Integracja uchodźców]

<Integracja cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą>
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[Art. 91.

1. Uchodźcy udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji.

2. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela starosta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania uchodźcy.

3. Pomocy, o której mowa w ust. 1, udziela się na wniosek uchodźcy złożony w terminie 60
dni od dnia doręczenia ostatecznej decyzji o nadaniu statusu uchodźcy.

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, obejmuje małoletnie dzieci uchodźcy oraz jego
małżonka, jeżeli posiadają status uchodźcy.

5. Wniosek powinien zawierać:
1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego województwa;

2) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem uchodźca nie zwrócił się na terenie
innego województwa;

3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu
integracji.

6. Do wniosku należy dołączyć kopie:

1) decyzji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców lub decyzji Rady do Spraw
Uchodźców o nadaniu statusu uchodźcy;

2) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wydanego przez Szefa
Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

4) innych dokumentów, którymi dysponuje uchodźca, mogących pomóc w opracowaniu
programu integracji.

7. Pomoc, o której mowa w ust. 1, przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w
którym uchodźca wystąpił z wnioskiem o jej udzielenie.

8. Pomoc, o której mowa w ust. 1, nie przysługuje uchodźcy będącemu małżonkiem
obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.]

<Art. 91.

1. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale „cudzoziemcem”,
udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego integracji, zwanej dalej
„pomocą dla cudzoziemca”.

2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania cudzoziemca.

3. Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złożony do starosty, za
pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie 60 dni od dnia
uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej.

4. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małżonka, jeżeli uzyskali
w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.

5. Wniosek powinien zawierać:
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1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego
województwa;

2) pisemne oświadczenie, że z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił się
na terenie innego województwa;

3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego programu
integracji.

6. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy, do wniosku należy dołączyć kopie:

1) decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;

2) dokumentu podróży przewidzianego w Konwencji Genewskiej;

3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy.

7. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej ochronę
uzupełniającą, do wniosku należy dołączyć kopie:

1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono cudzoziemcowi
ochrony uzupełniającej;

2) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.

8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku także inne dokumenty będące w jego posiadaniu,
które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.

9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego, w
którym cudzoziemiec złożył wniosek.

10. Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców ubiegających
się o nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od miesiąca kalendarzowego,
w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

11. Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu małżonkiem
obywatela polskiego.>

<Art. 91a.

1. Pomoc małoletniemu cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez przedstawiciela ustawowego, który uzyskał w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zapewnia
starosta właściwy ze względu na miejsce pobytu małoletniego.

2. Dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej zawiadamia właściwy sąd opiekuńczy o
udzielaniu pomocy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 1.>

[Art. 92.

1. Pomocy, o której mowa w art. 91 ust. 1, udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy
i obejmuje ona:

1) świadczenia pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka
polskiego, w wysokości od 420 zł do 1.149 zł miesięcznie na osobę;

2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w przepisach o
powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) specjalistyczne poradnictwo.
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2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia,
ramowe programy kursów nauki języka polskiego dla uchodźców, uwzględniając różnice
kulturowe między różnymi grupami uchodźców.

Art. 93.

1. Pomoc, o której mowa w art. 91 ust. 1, jest realizowana w ramach indywidualnego
programu integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a
uchodźcą, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od
indywidualnej sytuacji życiowej uchodźcy i jego rodziny, oraz zobowiązania:

1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do:

a) udzielania uchodźcy informacji dotyczącej pomocy określonej w programie oraz
warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,

b) współdziałania z uchodźcą oraz wspierania go w kontaktach ze środowiskiem
lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca zamieszkania
uchodźcy ośrodkiem pomocy społecznej,

c) pomocy w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości w
mieszkaniu chronionym,

d) prowadzenia z uchodźcą pracy socjalnej,

e) innych uzgodnionych z uchodźcą działań wynikających z indywidualnej sytuacji
życiowej uchodźcy,

f) wskazania pracownika, zwanego dalej "realizatorem programu", uzgadniającego
z uchodźcą program oraz wspierającego uchodźcę w okresie realizacji tego
programu;

2) uchodźcy do:

a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,

b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w
programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,

c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy
zachodzi taka potrzeba,

d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w ustalonych
terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,

e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego
indywidualnej sytuacji życiowej,

f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z uchodźcą
program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.

3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego realizację.
Art. 94.

1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała w sprawie pomocy uchodźcy w
uzyskaniu możliwości zamieszkania z właściwym wojewodą i gminą, uwzględniając w
miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez uchodźcę.

2. Uchodźca zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej sprawie
w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą.
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3. Rezygnacja przez uchodźcę ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach danego
województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu integracji
oznacza rezygnację uchodźcy z realizacji programu.

4. Zmianę miejsca zamieszkania przez uchodźcę w okresie 12 miesięcy trwania
indywidualnego programu integracji dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.

Art. 95.

1. W przypadku niezrealizowania przez uchodźcę zobowiązań uzgodnionych w
indywidualnym programie integracji, w szczególności braku aktywnego działania ze
strony uchodźcy na rzecz jego integracji, realizacja pomocy może zostać ograniczona lub
wstrzymana.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb udzielania pomocy uchodźcom, wysokość
świadczeń pieniężnych, formy i zakres pomocy, metody i sposoby monitorowania
postępów uchodźców w ich integracji, dopuszczalne sytuacje pozwalające na zmianę
miejsca zamieszkania w okresie trwania indywidualnego programu integracji, tryb
postępowania w tych sprawach oraz warunki wstrzymania pomocy lub jej odmowy,
uwzględniając konieczność dostosowania form i zakresu pomocy do sytuacji oraz potrzeb
uchodźcy i jego rodziny.]

<Art. 92.

1. Pomocy dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy i
obejmuje ona:

1) świadczenia pieniężne w wysokości od 446 zł do 1.175 zł miesięcznie na osobę
przeznaczone na:

a) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież,
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,

b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;

2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych;

3) pracę socjalną;

4) poradnictwo specjalistyczne, w tym poradnictwo prawne, psychologiczne i
rodzinne;

5) udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w
szczególności z instytucjami rynku pracy, ze środowiskiem lokalnym oraz
organizacjami pozarządowymi;

6) inne działania wspierające proces integracji cudzoziemca.

2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia,
ramowe programy kursów nauki języka polskiego dla cudzoziemców, uwzględniając
różnice kulturowe między różnymi grupami cudzoziemców.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być pokrywane w uzgodnieniu z
cudzoziemcem bezpośrednio przez powiatowe centrum pomocy rodzinie.
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Art. 93.

1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach indywidualnego programu
integracji, uzgodnionego między powiatowym centrum pomocy rodzinie a
cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i formy pomocy, w zależności od
indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny, oraz zobowiązania:

1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do:

a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w
programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,

b) współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze
środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla
miejsca zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej,

c) pomocy w uzyskaniu możliwości zamieszkania, w tym w miarę możliwości
w mieszkaniu chronionym,

d) prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej,

e) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z
indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca,

f) wskazania pracownika, zwanego dalej „realizatorem programu”,
uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca
w okresie realizacji tego programu;

2) cudzoziemca do:

a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,

b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w
programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,

c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy
zachodzi taka potrzeba,

d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w
ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niż 2 razy w miesiącu,

e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego
indywidualnej sytuacji życiowej,

f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.

2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z
cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.

3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na jego
realizację.

Art. 94.

1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała z właściwym wojewodą i gminą w
sprawie pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu możliwości zamieszkania,
uwzględniając w miarę możliwości wybór miejsca zamieszkania dokonany przez
cudzoziemca.

2. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę działającego w tej
sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie oraz gminą.
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3. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w granicach
danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania indywidualnego programu
oznacza rezygnację cudzoziemca z realizacji programu.

4. Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca w okresie 12 miesięcy trwania
indywidualnego programu dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
w szczególności:

1) podjęcia pracy z możliwością zamieszkania na terenie innego powiatu;

2) uzyskania mieszkania na terenie innego powiatu;

3) łączenia rodzin cudzoziemców, jeżeli istnieje możliwość wspólnego
zamieszkania;

4) konieczności zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego zmiany
miejsca zamieszkania cudzoziemca lub członka jego rodziny.

5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4, cudzoziemiec jest
obowiązany złożyć w powiatowym centrum pomocy rodzinie realizującym program
oświadczenie i dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.

6. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania realizację programu przejmuje powiat
właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca.

7. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze zmianą powiatu w
ramach tego samego województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe
miejsce zamieszkania cudzoziemca zawiadamia o tym starostę właściwego ze
względu na nowe miejsce zamieszkania cudzoziemca oraz przekazuje realizowany
program, a także informuje o tym właściwego wojewodę.

8. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania cudzoziemca jest związana ze
zmianą województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe miejsce
zamieszkania cudzoziemca informuje o tym właściwych wojewodów.

Art. 95.

1. Pomoc dla cudzoziemca może zostać wstrzymana w przypadku:

1) uporczywego, zawinionego niewykonywania przez cudzoziemca zobowiązań
przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach
nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;

2) wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została
przyznana – przez okres do 30 dni;

3) udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji
życiowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;

4) upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu
opuszczenia przez niego zakładu;

5) wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.

2. Realizator programu występuje do kierownika centrum pomocy o przywrócenie
wstrzymanej pomocy niezwłocznie po powzięciu informacji o ustaniu przesłanek
wstrzymujących pomoc.

3. W przypadku gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały przyczyny, o
których mowa w ust. 1, odmawia się udzielania pomocy.
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4. Odmowa udzielania pomocy następuje ponadto w przypadku, gdy:

1) cudzoziemiec, wobec którego jest kontynuowana uprzednio wstrzymana pomoc,
ponownie dopuszcza się działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;

2) cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie;

3) cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub cofnięto mu ochronę
uzupełniającą.

5. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia:

1) obowiązki powiatowego centrum pomocy rodzinie związane z przygotowaniem
indywidualnego programu integracji,

2) wysokość świadczeń pieniężnych dla cudzoziemców posiadających status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w celu wspierania procesu ich integracji i
termin ich wypłaty,

3) rodzaje dokumentów i oświadczeń potwierdzających konieczność zmiany przez
cudzoziemców miejsca zamieszkania w okresie trwania indywidualnego
programu integracji,

4) metody i sposoby monitorowania postępów cudzoziemców w ich integracji,
odpowiednie do osiągnięcia celów integracji

- uwzględniając sytuację osobistą i potrzeby cudzoziemca i jego rodziny oraz liczbę
członków rodziny.>

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH

RYNKU PRACY (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, 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.

3. Ustawa ma zastosowanie do:
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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. Nr 128, poz.
1175, z późn. zm.),

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,
którym po upływie roku od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy
nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłużenia
postępowania nie leży po ich stronie;]

<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 dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1695),>

<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;

5) cudzoziemców, którym właściwy organ udzielił zezwolenia na pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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[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 i, j, oraz
cudzoziemcom - członkom rodzin obywateli polskich.]

<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. 2.

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji
zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę
wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności:

a) dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i
możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

b) zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk
zawodowych,

c) prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych
znalezieniem pracy,

d) pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne
miejsca pracy oraz staże zawodowe,

e) pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy;

2) [bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub i,
j, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia w
pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo
innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i gotową do
podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą
się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do
egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej gdzie studiuje w
formie studiów niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca
zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:] <bezrobotnym – oznacza to
osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g lub lit. i, j, l, lub
cudzoziemca – członka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnioną i
niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia
zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym
zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej, albo jeżeli jest osobą
niepełnosprawną, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w
połowie tego wymiaru czasu pracy, nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej
się w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z
zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej w systemie wieczorowym, zaocznym lub
eksternistycznym, zarejestrowaną we właściwym dla miejsca zameldowania
stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli:>

a) ukończyła 18 lat,
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b) nie ukończyła 60 lat - kobieta lub 65 lat - mężczyzna,

c) nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty
szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej
połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej
pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie
pobiera zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego,
świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego
lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego,

d) nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości
rolnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w gospodarstwie rolnym o powierzchni użytków rolnych
przekraczającej 2 ha przeliczeniowe,

e) nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem
dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z
działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku
dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego
dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha
przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na
podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom
emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub
domownik w takim gospodarstwie,

f) nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej albo nie podlega, na
podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z
wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników,

g) nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia
wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem
karnym w systemie dozoru elektronicznego,

h) nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę
minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych
z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych
zgromadzonych na rachunkach bankowych,

i) nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego,

j) nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia
pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego
wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek
upływu ustawowego okresu jego pobierania,

k) nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa
w art. 70 ust. 6;

2a) bezrobotnym bez doświadczenia zawodowego - oznacza to bezrobotnego, który
wykonywał zatrudnienie oraz inną pracę zarobkową przez łączny okres poniżej 6
miesięcy;
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3) bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku
życia;

4) bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu
zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co
najmniej 50 rok życia;

5) bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze
powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie
ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania
zawodowego w miejscu pracy;

6) bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego
nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu
poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej
lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;

7) cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego;

8) członku rodziny - oznacza to:

a) osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub
pozostającego na jego utrzymaniu;

9) dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc
bezrobotnym posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku
skierowania przez powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową;

10) dodatku szkoleniowym - oznacza to kwotę wypłacaną bezrobotnemu w okresie
szkolenia;

10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe
usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia
bezrobotnego lub poszukującego pracy;

11) innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na
podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie
członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub
spółdzielni usług rolniczych;

12) koszcie szkolenia - oznacza to:

a) uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej,

b) koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,

c) koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w
miejscowości innej niż miejsce zameldowania stałego lub czasowego,

d) koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach
odrębnych,

e) koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów,
zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych
oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu;
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13) nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to:

a) zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w
wymaganym terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków,

b) niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do
ubezpieczenia społecznego,

c) podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub
działalności bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy,

d) zatrudnienie lub powierzenie wykonywania innej pracy zarobkowej
bezrobotnemu bez zawiadomienia właściwego powiatowego urzędu pracy,

e) powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposiadającemu zezwolenia
na pracę wydanego przez właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców
zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia,
lub powierzenie wykonywania pracy na innym stanowisku lub na innych
warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę,

f) wykonywanie pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę wydanego przez
właściwy organ, z wyjątkiem cudzoziemców zwolnionych na podstawie art. 87 z
obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na innym stanowisku lub na
innych warunkach niż określone w zezwoleniu na pracę;

14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie
pracy przez cudzoziemca bez zezwolenia na pracę, z wyjątkiem cudzoziemców
zwolnionych na podstawie art. 87 z obowiązku posiadania takiego zezwolenia, lub na
innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę,
niezgodnie z deklarowanym celem pobytu oraz bez zawarcia wymaganych umów o
pracę lub umów cywilnoprawnych;

15) (uchylony);

16) odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które
podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma
wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po
uprzednim szkoleniu, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny
czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie
przekracza 3 godzin;

17) organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz
wojewodów, marszałków województw i starostów;

18) organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów
publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu
osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej,
utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z
wyjątkiem partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji;

19) osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co
najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób
fizycznych;

20) osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi
pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie
ubezpieczeń społecznych;
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21) osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek
stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą
usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym
gospodarstwie domowym;

21a) partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w
regionach przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone przez Komisję
Europejską na podstawie odrębnych procedur, realizowane na podstawie umowy
przez służby zatrudnienia, związki zawodowe i organizacje pracodawców z państw,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;

22) poszukującym pracy - oznacza to osobę niezatrudnioną, o której mowa w art. 1 ust. 3
pkt 1-3, lub cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukującą
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz osobę zatrudnioną zgłaszającą zamiar i
gotowość podjęcia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wyższym wymiarze
czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
zarejestrowaną w powiatowym urzędzie pracy;

23) pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu
przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych;

23a) pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez
bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę,
organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej,
organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub
na rzecz społeczności lokalnej;

24) przychodach - oznacza to przychody z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca
zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych;

25) pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała
osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej
jednego pracownika;

26) pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę,
które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób
będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, o których mowa w art. 49;

26a) projektach - oznacza to projekty w rozumieniu art. 5 pkt 9 ustawy z dnia 6 grudnia
2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227, poz. 1658 oraz z
2007 r. Nr 140, poz. 984) realizujące działania w zakresie promocji zatrudnienia, w
tym przeciwdziałania bezrobociu, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej bezrobotnych wynikające z programów operacyjnych
współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu
Pracy;

27) pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną bezrobotnemu na
sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego
urzędu pracy na to szkolenie;

28) przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim
kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej "Monitor Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998
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r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr
39, poz. 353, z późn. zm.);

29) przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to:

a) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących
pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z
pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy
lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej
niż 20 pracowników,

b) rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia
upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z
przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo
technologicznych,

c) wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci
pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy
lub stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na
innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych
warunków pracy i płacy;

30) przyrzeczeniu - oznacza to przyrzeczenie wydania cudzoziemcowi zezwolenia na
pracę pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony albo zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej bądź karty pobytu członka rodziny obywatela Unii
Europejskiej;

31) przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza to zdobywanie nowych
kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań
zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego
pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym;

32) robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym
niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje
pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury,
oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy
społecznej, a także spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub
dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy
celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków;

33) sieci EURES - oznacza to sieć europejskich służb zatrudnienia;

34) stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do
wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania
stosunku pracy z pracodawcą;

35) stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu w okresie
odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy lub w okresie odbywania
szkolenia, stażu u pracodawcy oraz w okresie nauki w szkole ponadpodstawowej,
ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów
niestacjonarnych;

36) staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu,
sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy;
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37) szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie
lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych
do wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia;

38) składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia
emerytalne, rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych
składek;

39) usługach EURES - oznacza to usługi rynku pracy realizowane przez publiczne służby
zatrudnienia oraz związki zawodowe i organizacje pracodawców, obejmujące w
szczególności pośrednictwo pracy wraz z doradztwem z zakresu mobilności na rynku
pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit.
a-c;

40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie
innej pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które
uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym
Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji;

41) zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych;

42) zajęciach aktywizacyjnych - oznacza to zajęcia dla bezrobotnych i poszukujących
pracy, które mają na celu przygotowanie ich do samodzielnego poszukiwania i
podjęcia zatrudnienia oraz innej pracy zarobkowej;

43) zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku
służbowego oraz umowy o pracę nakładczą;

44) zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku
służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są
świadczone usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia
stosunku pracy lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem;

45) żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej w
wyniku restrukturyzacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które nie nabyły
uprawnień do świadczeń emerytalnych lub rentowych w pełnej wysokości; status
żołnierza rezerwy przysługuje przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia z
zawodowej służby wojskowej.

2. Wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na
zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego, jeżeli
wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z
korzystającym.

3. Koszty badań lekarskich mających na celu stwierdzenie zdolności bezrobotnego do
wykonywania pracy, odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
wykonywania prac społecznie użytecznych, przeprowadzanych na wniosek powiatowego
urzędu pracy, są finansowane z Funduszu Pracy.

Art. 87.

1. Cudzoziemiec może wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
posiada zezwolenie na pracę wydane przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę
pracodawcy. Z obowiązku tego są zwolnieni cudzoziemcy:

1) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
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<1a) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej;>

2) posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczypospolitej Polskiej;

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
10, 11, 13 i 16-18 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach;

2b) posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;

2c) posiadający ważną Kartę Polaka;

3) posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;

4) korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;

5) członkowie rodziny obywatela polskiego będący obywatelami państw, o których
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c;

5a) małżonek obywatela polskiego niebędący obywatelem państwa, o którym mowa w
art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, jeżeli posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z
zawarciem związku małżeńskiego;

5b) zstępni, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub
cudzoziemca - małżonka obywatela polskiego, o którym mowa w pkt 1-4 i 5a,
niebędący obywatelami państwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, jeżeli
posiadają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

6) członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-4:

a) będący małżonkiem tego cudzoziemca posiadającym zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego,

[b) 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z
późn. zm.) lub będący zstępnymi cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt
tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskali zezwolenie
na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
będący zstępnymi cudzoziemca korzystającego z ochrony czasowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]

<b) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub pkt
14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr
234, poz. 1694 oraz z 2008 r. Nr …, poz. …) lub będący zstępnymi
cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt tolerowany lub cudzoziemca,
któremu udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub będący zstępnymi cudzoziemca
korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeżeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>
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<6a) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy i ich małżonkowie, w imieniu
których występowali z wnioskiem 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;>

7) zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie odrębnych
przepisów;

8) cudzoziemcy:

a) będący obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej,

b) będący obywatelami państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienależących do Unii Europejskiej,

c) będący obywatelami 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) członkowie rodzin cudzoziemców, o których mowa w lit. a-c, a także zstępni
małżonka tych cudzoziemców, w wieku do 21 lat lub pozostający na utrzymaniu
tych cudzoziemców lub ich małżonka oraz wstępni tych cudzoziemców lub ich
małżonka, pozostający na utrzymaniu tych cudzoziemców lub ich małżonka.

2. W stosunku do cudzoziemców, o których mowa w ust. 1 pkt 8, jest możliwe zastosowanie
ograniczeń w dostępie do rynku pracy, jeżeli możliwość taka wynika z umów
międzynarodowych.

3. Ograniczeń w dostępie do rynku pracy nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec, o którym
mowa w ust. 1 pkt 8, posiada prawo stałego pobytu.

Art. 88.

1. Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec:

1) wykonuje pracę w podmiocie mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

2) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej;

3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany przez niego do
podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres
przekraczający 30 dni w roku w celu wykonania zadania określonego przez
delegującego w innym trybie niż realizacja usługi eksportowej; przepis ten nie
narusza przepisów, o których mowa w art. 90 ust. 2, dotyczących trybu zatrudniania
cudzoziemców przy realizacji usług eksportowych świadczonych przez
pracodawców zagranicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Warunkiem wydania zezwolenia na pracę jest wcześniejsze uzyskanie przez pracodawcę
przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca:

1) odpowiedniej wizy lub

2) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub
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3) zaświadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, lub

4) karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.

3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada:

1) odpowiednią wizę lub

2) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, lub

3) zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej, lub

4) kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, lub

[5) tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca i zaświadczenie, o którym mowa
w art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176, z późn.
zm.)]

- wydaje się decyzję w sprawie zezwolenia na pracę bez konieczności uprzedniego
wydania przyrzeczenia. Decyzję w sprawie zezwolenia na pracę wydaje się także na
podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu
potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 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).

4. Przepisów ust. 1-3 nie stosuje się w przypadku, gdy pracodawca powierza cudzoziemcowi
wykonywanie pracy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. O zezwolenie na pracę cudzoziemców:

1) pełniących funkcję w zarządach - występuje podmiot upoważniony do reprezentacji;

2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 - występuje pracodawca zagraniczny; decyzję w
sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu
na miejsce realizacji usługi eksportowej;

3) o których mowa w ust. 1 pkt 3 - występuje pracodawca zagraniczny lub podmiot, u
którego będzie wykonywane zadanie określone przez delegującego; decyzję w
sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu
na siedzibę podmiotu, u którego będzie wykonywane zadanie.

6. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca w jednostkach podległych ministrowi
właściwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ministrowi
właściwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, ministrowi właściwemu do spraw nauki,
ministrowi właściwemu do spraw turystyki, ministrowi właściwemu do spraw
szkolnictwa wyższego, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, ministrowi
właściwemu do spraw oświaty i wychowania oraz Prezesowi Polskiej Akademii Nauk
wydaje wojewoda, jeżeli zostały spełnione warunki określone w przepisach ustawy oraz
w odrębnych przepisach.

7. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę wydaje pracodawcy wojewoda, uwzględniając
sytuację na lokalnym rynku pracy oraz kryteria, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2.
Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć
rodzaj pracy do czynności zarządzających i reprezentacji podmiotu. Wojewoda może
także uwzględnić przydatność podmiotu dla rynku pracy i gospodarki.
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8. Przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca są wydawane na wniosek pracodawcy,
na czas określony, dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, na określone stanowisko
lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwolenie wydaje się na warunkach określonych w
przyrzeczeniu, na okres nie dłuższy niż:

1) czas pobytu określony w odpowiedniej wizie lub

2) okres ważności zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub

3) okres ważności karty pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej, lub

4) okres wskazany w zaświadczeniu wydanym na podstawie art. 30a ust. 1 ustawy z
dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku gdy przyrzeczenie zostało wydane, zezwolenie wydaje się po uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpoczęcia wykonywania pracy przez
cudzoziemca. Data rozpoczęcia wykonywania pracy przez cudzoziemca nie może być
wcześniejsza niż data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na pracę. Na wniosek
pracodawcy można przedłużyć przyrzeczenie i zezwolenie na pracę cudzoziemca.

9. Na wniosek naczelnika właściwego urzędu skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub konsula wojewoda przekazuje kopie wydanych decyzji.

10. Jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, pracodawca zatrudnia cudzoziemca lub
zawiera z nim umowę o wykonywanie innej pracy zarobkowej na czas udzielonego
zezwolenia na pracę.

11. Jeżeli odrębne przepisy uzależniają możliwość zajmowania określonego stanowiska,
wykonywania zawodu lub prowadzenia innej działalności od uzyskania zgody
właściwego organu, pracodawca przed wystąpieniem do wojewody jest obowiązany
uzyskać taką zgodę.

12. Przyrzeczenie lub zezwolenie na pracę podlegają uchyleniu przez wojewodę, jeżeli:

1) cudzoziemiec wykonuje pracę nielegalnie;

2) cudzoziemiec utracił uprawnienia do wykonywania pracy;

3) uległy zmianie okoliczności lub dowody odnoszące się do wydanej decyzji;

4) ustała przyczyna, dla której zostało udzielone zezwolenie na pracę;
5) cudzoziemiec wykonujący za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną

czynności w sprawach z zakresu prawa pracy narusza to prawo; uchylenie
przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę w przypadku naruszenia przepisów prawa
pracy następuje na wniosek właściwego organu Państwowej Inspekcji Pracy.

13. Uchylenie przyrzeczenia lub zezwolenia na pracę zobowiązuje pracodawcę do
niezwłocznego rozwiązania umowy z cudzoziemcem. W przypadku cudzoziemca
delegowanego pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego odwołania go z delegacji.

14. (uchylony).

15. Minister właściwy do spraw pracy, urząd obsługujący ministra właściwego do spraw
pracy oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy gromadzą i przetwarzają dane
dotyczące cudzoziemców, wydawania zezwoleń na pracę, kontroli przestrzegania
przepisów ustawy i toczących się w tych sprawach postępowań, w zakresie niezbędnym
do realizacji przepisów ustawy.
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16. Przepisy ust. 1-13 i 15 stosuje się odpowiednio do jednostek organizacyjnych, choćby nie
posiadały osobowości prawnej, a także do osób fizycznych, zamierzających powierzyć
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.

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

U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 i Nr 180, poz. 1280)

Art. 13.

1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej oraz państw niebędących
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, które mogą korzystać ze
swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i wykonywać
działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

2. Cudzoziemcy, 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 oraz z
2007 r. Nr 120, poz. 818),

d) zgodę na pobyt tolerowany,

e) status uchodźcy,

<f) ochronę uzupełniającą;>

2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,

2a) posiadają ważną Kartę Polaka,

3) są członkami 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 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.

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

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ

FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z późn.

zm.)

Art. 3.

1. Ubezpieczonymi są:
1) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub

państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
zamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),

[2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej
w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego
Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub posiadające status uchodźcy
nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystające z ochrony czasowej na jej
terytorium,]

<2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej
lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym przebywające
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu
wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia
na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, lub osoby, które uzyskały w
Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, lub ochronę uzupełniającą albo
korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,>

3) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
legalnie zamieszkujące na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA)

- jeżeli podlegają zgodnie z art. 66 obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego albo
ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;

4) osoby posiadające obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
niezamieszkujące na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
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państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
jeżeli podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i są objęte:

a) ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi na podstawie przepisów ustawy z
dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2007
r. Nr 11, poz. 74, z późn. zm.),

b) ubezpieczeniem społecznym rolników na podstawie przepisów ustawy z dnia 20
grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z późn. zm.).

2. Ubezpieczonymi są także:

1) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich, którzy studiują w Rzeczypospolitej
Polskiej, oraz absolwenci, którzy odbywają w Rzeczypospolitej Polskiej
obowiązkowy staż, nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) i niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3,

[2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych,
postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy nieposiadający
obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa
członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i niebędący
osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany lub
posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej albo korzystający z
ochrony czasowej na jej terytorium,]

<2) członkowie zakonów oraz alumni wyższych seminariów duchownych i
teologicznych, postulanci, nowicjusze i junioryści zakonów i ich odpowiednicy
nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i niebędący
osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3, a przebywający na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt tolerowany, lub
osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą albo korzystają z ochrony czasowej na jej terytorium,>

3) odbywający staż adaptacyjny,

4) odbywający kursy języka polskiego oraz kursy przygotowawcze do podjęcia nauki w
języku polskim, o których mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym,
nieposiadający obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i
niebędący osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 3

- jeżeli ubezpieczają się dobrowolnie na zasadach określonych w art. 68;

5) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zamieszkujący na
terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), jeżeli nie są osobami
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podlegającymi obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66
ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66 ust. 2 i 3, ani nie są osobami uprawnionymi do
świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji;

6) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujący na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nie są osobami podlegającymi obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z zastrzeżeniem art. 66
ust. 2 i 3.

Art. 66.

1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub

ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,

b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu
społecznym rolników,

c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi
współpracującymi,

d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy

zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami
Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub osobami z nimi
współpracującymi,

f) osobami duchownymi,

g) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, spółdzielni kółek rolniczych
lub członkami ich rodzin,

h) osobami pobierającymi świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu oraz
osobami pobierającymi zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania
zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia, a także osobami
pobierającymi wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystania ze
świadczenia górniczego albo w okresie korzystania ze stypendium na
przekwalifikowanie, wynikające z odrębnych przepisów lub układów
zbiorowych pracy,

i) osobami pobierającymi świadczenie szkoleniowe wypłacane po ustaniu
zatrudnienia;

2) żołnierze odbywający zasadniczą służbę wojskową, przeszkolenie wojskowe,
ćwiczenia wojskowe, o ile nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu,
oraz pełniący służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, a
także kandydaci na żołnierzy zawodowych;

3) poborowi odbywający służbę zastępczą;
4) poborowi pełniący służbę w Policji, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu;

5) żołnierze zawodowi oraz żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę
wojskową i służbę okresową;

6) policjanci;
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7) funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

8) funkcjonariusze Agencji Wywiadu;

8a) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

8b) funkcjonariusze Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

8c) funkcjonariusze Służby Wywiadu Wojskowego;

9) funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu;

10) funkcjonariusze Straży Granicznej;

11) funkcjonariusze Służby Celnej;

12) funkcjonariusze Służby Więziennej;

13) funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej;

14) posłowie pobierający uposażenia poselskie, posłowie do Parlamentu Europejskiego
wybrani w Rzeczypospolitej Polskiej, pobierający z tego tytułu uposażenie oraz
senatorowie pobierający uposażenie senatorskie;

15) sędziowie i prokuratorzy;

15a) ławnicy sądowi niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

16) osoby pobierające emeryturę lub rentę, osoby w stanie spoczynku pobierające
uposażenie lub uposażenie rodzinne oraz osoby pobierające uposażenie po
zwolnieniu ze służby lub świadczenie pieniężne o takim samym charakterze;

17) uczniowie oraz słuchacze zakładów kształcenia nauczycieli w rozumieniu przepisów
o systemie oświaty niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;

18) dzieci przebywające w placówkach pełniących funkcje resocjalizacyjne,
wychowawcze lub opiekuńcze lub w domach pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego nieprzebywające w
placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeżeniem art. 81 ust. 8 pkt 3;

20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których mowa w
art. 3 ust. 2 pkt 1;

21) alumni wyższych seminariów duchownych i teologicznych, postulanci, nowicjusze i
junioryści zakonów męskich i żeńskich i ich odpowiedników, z wyłączeniem osób, o
których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 2;

22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej;

23) osoby pobierające stypendium sportowe po ukończeniu 15. roku życia niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

24a) osoby pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub
przygotowania zawodowego w miejscu pracy, na które zostały skierowane przez
podmiot inny niż powiatowy urząd pracy, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
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25) osoby pobierające zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne oraz
osoby niepobierające zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego
z przyczyn określonych w art. 27 ust. 1 pkt 3-6 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia
1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz.
514, z późn. zm.) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;

26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

[27) uchodźcy objęci indywidualnym programem integracji na podstawie przepisów o
pomocy społecznej niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego
tytułu;]

<27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracji na podstawie
przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;>

28) osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego z
tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych
na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, przyznane na podstawie
przepisów o świadczeniach rodzinnych, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

29) osoby bezdomne wychodzące z bezdomności niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

30) osoby objęte indywidualnym programem zatrudnienia socjalnego, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

31) kombatanci i osoby represjonowane niepodlegający ubezpieczeniom społecznym w
Rzeczypospolitej Polskiej lub niepobierający emerytury lub renty;

31a) cywilne niewidome ofiary działań wojennych, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

32) osoby korzystające z urlopu wychowawczego niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;

33) osoby uprawnione do świadczeń alimentacyjnych na podstawie ugody sądowej lub
prawomocnego orzeczenia sądu niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia
zdrowotnego z innego tytułu;

34) rolnicy i ich domownicy, którzy nie podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników
z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego na podstawie pkt 1-33 i 35;

35) członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;

36) aplikanci Krajowego Centrum Szkolenia Kadr Sądów Powszechnych i Prokuratury.

2. Status członka rodziny osoby ubezpieczonej oraz status członka rodziny będącego osobą
uprawnioną do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji
zwalnia z obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 17-
20, 26-28, 30 i 33.
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3. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do małżonków, wobec których orzeczono separację
prawomocnym wyrokiem sądu.

USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM (Dz. U. Nr

164, poz. 1365, z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043 i Nr 227,

poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 120, poz. 818, Nr 176, poz. 1238 i 1240 i Nr 180,

poz. 1280)

Art. 43.

1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej "cudzoziemcami", mogą
podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie oraz inne formy kształcenia, a także
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych na zasadach określonych w
ustawie, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i odbywać
kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których
mowa w ust. 1:

1) cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się;
1a) posiadacze ważnej Karty Polaka;

2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;

3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;

4) pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli
mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich;

6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której mowa w art.
53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.),

<6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;>

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.
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3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 5, mogą podejmować i
odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych,
o których mowa w ust. 1, na podstawie:

1) umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2) umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach
określonych w tych umowach;

3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego lub odpowiedniego
ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;

4) decyzji rektora uczelni.

4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać kształcenie oraz
uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1:

1) jako stypendyści strony polskiej;

2) na zasadach odpłatności;

3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;

4) jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę;
5) jako stypendyści uczelni.

5. Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin oraz osoby,
które posiadają ważną Kartę Polaka, 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.

7. Cudzoziemcy, którzy spełniają wymagania określone w art. 5 ust. 1-3 ustawy 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) i studiujący w kraju swojego zamieszkania, mogą być stypendystami, o których
mowa w ust. 4 pkt 1.

8. Stypendystom, o których mowa w ust. 4 pkt 1 i ust. 7, stypendia przyznaje oraz ustala ich
wysokość minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego lub, odpowiednio, minister
wskazany w art. 33 ust. 2.

9. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego oraz odpowiednio ministrowie
wskazani w art. 33 ust. 2 podają do wiadomości w wydawanych przez siebie dziennikach
urzędowych limit stypendiów dla osób, do których ma zastosowanie ust. 3 pkt 1 i 3, w
tym, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zagranicznych, limit stypendiów
dla osób określonych w ust. 7.


