
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy
do ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. 

 o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

(druk nr 1312)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1472, z późn. zm.)

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, z późn. zm.2));
2) (uchylony);
3) (uchylony);
4) cudzoziemiec - cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o

cudzoziemcach;
4a) dane biometryczne - wizerunek twarzy i odciski linii papilarnych pobrane w celu

umieszczenia w dokumentach podróży przewidzianych w Konwencji Genewskiej w formie
elektronicznej;

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 2009 r. Nr 12, poz. 67);

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
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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";

<9c) przesiedlenie – przeniesienie z kraju trzeciego na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uchodźcy mandatoryjnego w celu nadania mu na tym terytorium statusu
uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej;

9d) relokacja – przemieszczenie z państwa członkowskiego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemca objętego ochroną międzynarodową w ramach
podziału odpowiedzialności i solidarności między państwami członkowskimi;>

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

11) (uchylony).
<12) uchodźca mandatoryjny – cudzoziemca uznanego za uchodźcę przez Wysokiego

Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, zgodnie z jego mandatem
wynikającym z Konwencji Genewskiej oraz Statutu Biura Wysokiego Komisarza
Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców zatwierdzonego rezolucją
Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych 428(V) z dnia 14
grudnia 1950 r.>

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 kraju pochodzenia, 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;]

<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 prześladowaniami,
w związku z którymi uzyskał ten status, lub innych powodów uzasadnionej obawy
przed prześladowaniem, 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  prześla-
dowaniami, w związku z którymi uzyskał ten status, lub innych powodów
uzasadnionej obawy przed prześladowaniem, uzasadniających jego odmowę powrotu
do tego państwa;>
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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.

[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.]

<2.Pozbawienie statusu uchodźcy w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 5 lub 6,
może nastąpić w przypadku:
1) zmian okoliczności mających charakter na tyle znaczący i długotrwały, że dalsza

obawa cudzoziemca przed prześladowaniem nie jest uzasadniona;
2) gdy organy władzy publicznej kraju pochodzenia cudzoziemca, jak również

ugrupowania lub organizacje, w tym organizacje międzynarodowe, kontrolujące
ten kraj lub znaczną część jego terytorium, podjęły niezbędne środki w celu
zapobieżenia prześladowaniom, w szczególności przez zapewnienie skutecznego
systemu prawnego w  zakresie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania czynów
stanowiących prześladowania oraz karania za takie czyny, i zapewniają osobom
prześladowanym dostęp do takich środków.>

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. 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[;]<,>

<e) adresie ośrodka, w którym musi się on stawić;>
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,
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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,

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. 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. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.4)).

[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.]

<2. W zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza się okres, jaki upłynął od
dnia wszczęcia postępowania, oraz okoliczność, że przyczyna niewydania decyzji
w terminie 6 miesięcy nie leży po stronie wnioskodawcy.>

<3. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ważne do dnia, w którym decyzja
w sprawie o nadanie statusu uchodźcy stanie się ostateczna.>

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

<3a) stawić się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ
przyjmujący 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.

<1a. Przepisu ust. 1 pkt 3a nie stosuje się do cudzoziemca, o  którym mowa w art. 70 ust.
2.>

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.
3. Dokument podróży nieodebrany przez cudzoziemca pozostawia się w aktach sprawy o

nadanie statusu uchodźcy.]
<Art. 38.

1. Po zakończeniu postępowania decyzją ostateczną cudzoziemiec odbiera osobiście
dokument podróży w siedzibie Szefa Urzędu.

2. W przypadku niemożności osobistego odbioru dokumentu podróży z powodu
choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody albo w
razie korzystania z pomocy w dobrowolnym powrocie, odbioru dokumentu podróży
może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do
odbioru dokumentu.

3. W przypadku wydalenia cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
przekazania na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003, odbiór
dokumentu podróży następuje w placówce Straży Granicznej albo na granicy
państwa, do którego następuje wydalenie lub przekazanie, albo w porcie lotniczym
lub morskim tego państwa.

4. Dokument podróży nieodebrany przez cudzoziemca przechowuje Szef Urzędu.>
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Art. 41.
[1. Jeżeli w toku postępowania zachodzą okoliczności uzasadniające przekazanie

wnioskodawcy lub osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje, innemu 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.]

<1. Jeżeli w toku postępowania inne państwo członkowskie, odpowiedzialne za
rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady
(WE) nr 343/2003, wyrazi zgodę na przejęcie wnioskodawcy lub osoby, w imieniu
której wnioskodawca występuje, 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 oddziału Straży Granicznej 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 portu lotniczego albo morskiego
państwa, do którego następuje przekazanie.

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 portu lotniczego albo morskiego państwa, do
którego następuje przekazanie, są pokrywane z budżetu państwa, z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków pozostających w
dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Art. 42.
1. W przypadku gdy wnioskodawca:

1) złożył oświadczenie o cofnięciu wniosku,
<1a) nie stawił się w ośrodku w terminie 2 dni od dnia przyjęcia wniosku przez organ

przyjmujący wniosek,>
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
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umorzeniu i podejmuje postępowanie na nowo, przy czym czynności podjęte w toku
postępowania umorzonego pozostają w mocy.

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, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 oraz 2008 r. Nr 216, poz. 1367), 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;]

<3) jest obowiązany do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie decyzji o  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.

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.

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.]

<2) obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynika
z wcześniejszej decyzji o wydaleniu, która nie została wykonana, 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
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przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien wyjechać z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu.

<Art. 53a.
Koszty wydalenia cudzoziemca, wobec którego postępowanie w sprawie nadania statusu
uchodźcy zakończyło się orzeczeniem o wydaleniu, są finansowane z budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.>

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.]

<1. Małoletniego bez opieki, któremu odmówiono nadania statusu uchodźcy,  udzielenia
ochrony uzupełniającej i zgody na pobyt tolerowany, 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 budżetu państwa z
części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, ze środków
będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.

3. Koszty opieki medycznej, o której mowa w ust. 2 nie obejmują kosztów określonych w
przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i
chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 oraz z 2009 r. Nr 76, poz. 641).

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".]

<1.Wnioskodawcy oraz osobie, w imieniu której wnioskodawca występuje, zapewnia się
pomoc socjalną i  opiekę medyczną oraz można zapewnić:

1) pomoc w dobrowolnym powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu,
zwaną dalej „pomocą w  dobrowolnym powrocie”;

2) pomoc w przypadku przeniesienia cudzoziemca do innego państwa
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu
uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.>

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
- 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.
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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 lub wniosek, o którym mowa
w art. 42 ust. 2, 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 lub
nowe okoliczności związane z ryzykiem wystąpienia poważnej krzywdy 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

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.]

<3.Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b:
1) przysługuje w zamian za wyżywienie dziecka do ukończenia przez nie 6 lat lub

ucznia szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej;
2) może być przyznany, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne.>

<4. Cudzoziemcom otrzymującym pomoc socjalną w  postaci świadczenia
pieniężnego przysługuje:

1) pomoc w formie nauki języka polskiego i  podstawowych materiałów
niezbędnych do nauki tego języka;
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2) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z  nauki i opieki w publicznych
placówkach, szkołach podstawowych, gimnazjach lub szkołach
ponadgimnazjalnych;

3) pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-
sportowych dzieci.>

[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. 72.
1. Świadczenie pieniężne może przysługiwać, 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. Świadczenie pieniężne nie przysługuje za okres, kiedy cudzoziemiec przebywał poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Decyzję w sprawie udzielania świadczenia pieniężnego wydaje, na wniosek
cudzoziemca lub z  urzędu, Szef Urzędu.

4. Szef Urzędu stwierdza wygaśnięcie decyzji w  sprawie udzielania 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;
3) cudzoziemiec mimo otrzymywania świadczenia pieniężnego nadal przebywa

w ośrodku.
5. Szef Urzędu orzeka w decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o udzielaniu
świadczenia pieniężnego o przywróceniu pomocy udzielanej w  ośrodku, gdy
cudzoziemiec jest uprawniony do otrzymywania pomocy socjalnej.

6. Decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji o  udzielaniu świadczenia pieniężnego
nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.>
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[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 cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze
dobrowolnego powrotu, okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega
przedłużeniu do dnia, w którym cudzoziemiec powinien 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. 74.
1. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w  okresie:

1) postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy, począwszy od dnia zgłoszenia
się cudzoziemca w ośrodku, z tym że w sytuacjach szczególnych, związanych
z zagrożeniem życia lub zdrowia cudzoziemca, opieka medyczna przysługuje od
dnia złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu uchodźcy;

2) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie nadania statusu
uchodźcy albo przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o
umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie w sprawie nadania
statusu uchodźcy zostało umorzone.

2. Pomocy socjalnej i opieki medycznej nie udziela się po upływie:
1) 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o  umorzeniu postępowania,

w przypadku gdy postępowanie w sprawie nadania statusu uchodźcy zostało
umorzone;

2) terminu wykonania obowiązku opuszczenia przez cudzoziemca terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej po wydaniu decyzji o odmowie nadania statusu
uchodźcy, udzielenia ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt tolerowany;

3) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w pozostałych przypadkach.
3. Okres udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej ulega przedłużeniu do dnia,

w którym cudzoziemiec powinien opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
sposób zorganizowany przez Szefa Urzędu, w przypadku:
1) gdy cudzoziemiec powiadomił na piśmie Szefa Urzędu o zamiarze dobrowolnego

powrotu;
2) przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za

rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na podstawie rozporządzenia
Rady (WE) nr 343/2003.

4. Jeżeli w stosunku do małżonków lub ich małoletnich dzieci, przebywających
w ośrodku, toczą się odrębne postępowania w sprawach nadania statusu uchodźcy,
okresy pomocy udzielanej małżonkom i ich małoletnim dzieciom kończą się
jednocześnie z upływem okresu udzielania pomocy, który jest dłuższy.>
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Art. 75.
1. Pomoc w dobrowolnym powrocie można zapewnić cudzoziemcowi, 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 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.]

<2. Pomoc w dobrowolnym powrocie obejmuje pokrycie:
1) kosztów zakupu biletu na przejazd środkiem komunikacji publicznej do

wybranego przez cudzoziemca kraju, do którego ma prawo wjazdu, lub do
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie
statusu uchodźcy;

2) opłat administracyjnych związanych z uzyskaniem wiz i  zezwoleń;
3) kosztów wyżywienia w podróży.>

3. Decyzję w sprawie przyznania pomocy w dobrowolnym powrocie wydaje, na wniosek
cudzoziemca, Szef Urzędu.

4. Dobrowolny powrót cudzoziemca odbywa się w sposób zorganizowany przez Szefa
Urzędu.

<Art. 75a.
1. Pomoc związaną z przeniesieniem cudzoziemca do innego państwa

członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu
uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr  343/2003 można zapewnić
cudzoziemcowi, który otrzymał decyzję o przekazaniu do innego państwa
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu
uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 oraz o umorzeniu
postępowania o nadanie statusu uchodźcy i nie podlega przekazaniu w trybie
określonym w art. 41 ust. 2.

2. Do pomocy, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 75 ust. 2–4.>

[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. 77. 
W przypadku gdy cudzoziemiec korzystający z  pomocy socjalnej w ośrodku przebywa

poza tym ośrodkiem przez okres dłuższy niż 2 dni, udzielanie tej pomocy wstrzymuje
się z mocy prawa do czasu jego powrotu.>

<Art. 80a.
Cudzoziemca przyjmowanego do ośrodka informuje się w zrozumiałym dla niego języku
o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach oraz umożliwia mu
zapoznanie się z przepisami regulującymi udzielanie pomocy dla cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy i regulaminem pobytu w ośrodku.>

[Art. 82.
1. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany przestrzegać regulaminu pobytu w

ośrodku.
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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. 82.
1. Cudzoziemiec przebywający w ośrodku jest obowiązany:

1) przestrzegać regulaminu pobytu w ośrodku;
2) stosować się do poleceń personelu ośrodka;
3) dbać o higienę osobistą i czystość pomieszczeń;
4) poddawać się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym, zaleconym przez

lekarza sprawującego opiekę medyczną w ośrodku;
5) w przypadku wystąpienia objawów choroby lub zaistnienia zdarzenia grożącego

powstaniem szkody w mieniu ośrodka niezwłocznie powiadomić o tym personel
ośrodka;

6) przenieść się do innego ośrodka, jeżeli wymagają tego względy organizacyjne.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia,

regulamin pobytu w  ośrodku, obejmujący warunki wstępu na teren ośrodka oraz
odwiedzin, sposób organizacji posiłków, przepisy porządkowe oraz sposób
przyjmowania wniosków i skarg, uwzględniając w szczególności potrzeby cudzo-
ziemców przebywających w ośrodku, a także konieczność zapewnienia bezpiecznych
warunków pobytu na terenie ośrodka oraz sprawnego jego funkcjonowania.>

<Art. 82a.
Cudzoziemiec przyjęty do ośrodka ma prawo do:
1) podtrzymywania zwyczajów, tradycji narodowych i kulturowych oraz wykonywania

praktyk religijnych;
2) swobodnego poruszania się po terenie ośrodka, z  wyłączeniem miejsc objętych

zakazem wstępu;
3) dostępu do informacji o podmiotach udzielających bezpłatnej pomocy prawnej

w sprawach o nadanie statusu uchodźcy;
4) dostępu do informacji o organizacjach pozarządowych lub międzynarodowych, do

których zadań statutowych należą sprawy uchodźców;
5) dostępu do informacji o procedurach przeciwdziałania oraz reagowania na przypadki

przemocy, w tym na tle seksualnym lub ze względu na płeć;
6) przyjmowania odwiedzin w przeznaczonych do tego pomieszczeniach;
7) składania do Szefa Urzędu, w języku ojczystym, skarg i wniosków w sprawach

funkcjonowania ośrodka i warunków pobytu w nim.
Art. 82b.

1. Uprawnienie cudzoziemca do pobytu na terenie ośrodka potwierdza identyfikator.
2. Identyfikator, o którym mowa w ust. 1, zawiera następujące dane cudzoziemca:

1) zdjęcie;
2) imię i nazwisko;
3) datę urodzenia;
4) obywatelstwo;
5) okres ważności identyfikatora.

3. W identyfikatorze, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się także imię, nazwisko i datę
urodzenia towarzyszącego cudzoziemcowi małoletniego dziecka.
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Art. 82c.
1. Szef Urzędu może zlecić organizacjom międzynarodowym, na podstawie umów

międzynarodowych, organizację dobrowolnego powrotu.
2. Podmiotom innym niż wymienione w ust. 1 Szef Urzędu może zlecić, na podstawie

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr
113, poz. 759, z późn. zm.):

1) prowadzenie nauki języka polskiego;
2) przeniesienie cudzoziemca do innego państwa członkowskiego

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003.>

[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 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.]

<Art. 85.
Koszty pomocy socjalnej, opieki medycznej, z  wyłączeniem kosztów określonych w
przepisach ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń
i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.  U. Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 76, poz. 641 oraz z
2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 257, poz. 1723), zasiłku pogrzebowego, pomocy w
dobrowolnym powrocie, pomocy związanej z przeniesieniem cudzoziemca do innego
państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu
uchodźcy na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 343/2003 oraz 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.
1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wysokość jednorazowej pomocy pieniężnej lub wartość bonów towarowych na
zakup odzieży i  obuwia, związanych z pobytem w ośrodku;
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2) wysokość stałej pomocy pieniężnej na zakup środków higieny osobistej,
kieszonkowego oraz ekwiwalentu pieniężnego w zamian za wyżywienie,
związanych z pobytem w ośrodku;

3) wysokość świadczenia pieniężnego na pokrycie we własnym zakresie kosztów
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) wysokość pomocy na pokrycie kosztów wyżywienia cudzoziemca w podróży
w związku z dobrowolnym powrotem do kraju, do którego cudzoziemiec ma
prawo wjazdu, lub przeniesieniem do innego państwa członkowskiego
odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o nadanie statusu uchodźcy na
podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr  343/2003;

5) termin i sposób wypłaty świadczeń, o których mowa w pkt 1– 4;
6) wysokość stawki dziennej wyżywienia zbiorowego w ośrodku.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw
wewnętrznych uwzględni:
1) minimalne koszty uzupełnienia odzieży cudzoziemca w celu jej dostosowania do

pory roku;
2) koszty nabycia podstawowych środków higieny osobistej;
3) konieczność zaspokojenia usprawiedliwionych potrzeb cudzoziemca oraz jego

rodziny;
4) liczbę członków rodziny cudzoziemca;
5) zróżnicowanie wysokości kieszonkowego ze względu na działania cudzoziemca na

rzecz ośrodka i przebywających w nim osób;
6) konieczność zapewnienia odpowiedniego dostępu do pomocy dla cudzoziemców przy

określaniu terminu i sposobu jej wypłaty.>

<Rozdział 5a
Przesiedlenie i relokacja

Art. 86a.
1. Przesiedleniu lub relokacji będą podlegać cudzoziemcy, którzy spełniają warunki do

nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej określone w rozdziale 1.
2. Cudzoziemcowi, który został przesiedlony lub relokowany na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się status uchodźcy lub udziela się ochrony
uzupełniającej.

Art. 86b.
1. Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia:

1) liczbę cudzoziemców, którzy mogą być przesiedleni lub relokowani w danym
roku;

2) państwa, z których będą oni przybywać;
3) wysokość środków przeznaczonych na pokrycie kosztów przesiedlenia lub

relokacji, w tym kosztów związanych z czynnościami podejmowanymi przez
organy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, kosztów pomocy świadczonej
cudzoziemcom przesiedlonym lub relokowanym i kosztów związanych z ich
integracją, a także źródła pokrycia tych kosztów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, Rada Ministrów uwzględni aspekty
humanitarne decyzji o  przesiedleniu lub relokacji, konieczność zaspokojenia
niezbędnych potrzeb przesiedlanych lub relokowanych cudzoziemców w okresie
postępowania w sprawie nadania statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, a
także rzeczywiste koszty indywidualnych programów integracji, o  których mowa w
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art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 12  marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z  2009 r.
Nr 175, poz. 1362, z późn. zm.).

Art. 86c.
Cudzoziemiec zakwalifikowany do przesiedlenia lub relokacji przed przyjazdem na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa wniosek o nadanie statusu uchodźcy do
Szefa Urzędu za pośrednictwem funkcjonariusza Straży Granicznej, delegowanego do
wykonania zadania poza granicami państwa, który został upoważniony do przyjęcia
takiego wniosku przez komendanta oddziału Straży Granicznej obejmującego
terytorialnym zasięgiem działania m.st. Warszawę.

Art. 86d.
Funkcjonariusz Straży Granicznej, o którym mowa w  art. 86c:
1) wykonuje czynności, o których mowa w art. 29 ust. 1, z wyłączeniem czynności

określonych w  pkt 3 lit. c i pkt 4, i niezwłocznie przekazuje wniosek w celu
rozpatrzenia Szefowi Urzędu;

2) wydaje zaświadczenie tożsamości ważne przez okres 30 dni od dnia wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zawiadamia państwowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce
wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej o odmowie
cudzoziemca, o którym mowa w art. 86c, lub osoby, w imieniu której cudzoziemiec
ten występuje, poddania się badaniom lekarskim i zabiegom sanitarnym.

Art. 86e.
Przesłuchanie cudzoziemca, o którym mowa w art. 86c, w celu wyjaśnienia faktów
istotnych dla rozstrzygnięcia sprawy, odbywa się w miejscu jego pobytu.

Art. 86f.
1. Jeżeli organ prowadzący postępowanie zamierza nadać cudzoziemcowi status

uchodźcy lub udzielić mu ochrony uzupełniającej, zwraca się do Szefa Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby także do innych organów,
z wnioskiem o przekazanie informacji, czy wobec cudzoziemca, o  którym mowa
w art. 86c, lub osoby, w imieniu której cudzoziemiec ten 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 14 dni od dnia otrzymania wniosku o ich
przekazanie.

3. Jeżeli organy, o których mowa w ust. 2, nie przekażą informacji w terminie 14 dni,
uznaje się, że wymóg uzyskania informacji został spełniony.

Art. 86g.
1. Po przyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przesiedlony lub relokowany

cudzoziemiec przekazuje Szefowi Urzędu swój dokument podróży oraz dokument
podróży osoby, w imieniu której występuje, do depozytu, za pośrednictwem
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży
Granicznej, w której następuje przekroczenie granicy.

2. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany stawić się w ośrodku
w terminie 2 dni od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 86h.
Wydanie decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodźcy cudzoziemcowi podlegającemu
przesiedleniu lub relokacji następuje w terminie 30 dni od dnia wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 86i.
1. W przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia cudzoziemcowi, o którym mowa w art.

86g ust. 1, zapewnia się opiekę medyczną od dnia wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się także w okresie 6 miesięcy od dnia
doręczenia decyzji ostatecznej w  sprawie nadania statusu uchodźcy cudzoziemcowi, o
którym mowa w art. 86g ust. 1.

Art. 86j.
1.W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy działu II.
2. Do cudzoziemców podlegających relokacji nie stosuje się art. 40 ust. 2 pkt 1.>

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;]

<1) wnioskodawca lub osoba, w imieniu której wnioskodawca występuje, nielegalnie
przekroczyli lub usiłowali przekroczyć granicę, chyba że przybyli bezpośrednio
z terytorium, na którym ich życiu lub wolności zagrażało niebezpieczeństwo
prześladowania lub ryzyko wyrządzenia poważnej krzywdy, przedstawili wiarygodne
przyczyny nielegalnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożyli
wniosek o nadanie statusu uchodźcy niezwłocznie po przekroczeniu granicy;>

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.]

<3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2, Straż Graniczna
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.]

<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 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.]

<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 organu
Straży Granicznej, sąd rejonowy, w obszarze właściwości którego znajduje się
siedziba tego organu.

5. Postanowienie w sprawie przedłużenia okresu pobytu w  strzeżonym ośrodku lub
areszcie w celu wydalenia wydaje, na wniosek organu Straży Granicznej, sąd
rejonowy, w obszarze właściwości którego znajduje się siedziba tego organu.>
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Art. 89ib.
1. Cudzoziemiec odbiera dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej

osobiście, co potwierdza własnoręcznym podpisem.
2. Dokument podróży przewidziany w Konwencji Genewskiej dla małoletniego może odebrać

jeden z rodziców lub opiekunów. Małoletni, który ukończył 13 lat, lub osoba
ubezwłasnowolniona, odbierają ten dokument osobiście, w obecności przynajmniej
jednego z rodziców lub opiekunów.

3. Cudzoziemiec odbierający dokument przewidziany w Konwencji Genewskiej sprawdza za
pomocą czytnika elektronicznego, czy dane osobowe i dane biometryczne zamieszczone w
tym dokumencie są zgodne ze stanem faktycznym.

<4. W przypadku siły wyższej, uniemożliwiającej cudzoziemcowi osobisty odbiór
dokumentu podróży przewidzianego w  Konwencji Genewskiej, odbioru tego
dokumentu może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem
szczególnym. Przepisu ust. 3 nie stosuje się.>

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 art. 33 ust. 4-9 oraz 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.]

<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;
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.

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z późn. zm.)

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, posiadającemu status uchodźcy lub
korzystającemu z ochrony uzupełniającej, który podczas pobytu za granicą utracił swój
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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.

<1a. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca można wydać
cudzoziemcowi podlegającemu przesiedleniu lub relokacji, o których mowa w ustawie
z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, który nie posiada ważnego dokumentu podróży.>

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.]

<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. W przypadku, o którym
mowa w ust. 1a, z wnioskiem występuje Szef Urzędu.>

4. Tymczasowy polski dokument podróży dla cudzoziemca uprawnia cudzoziemca, o którym
mowa:

[1)w ust. 1 - do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;]
<1) w ust. 1 i 1a – 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;]
<2) tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca, jeżeli jest
wydawany cudzoziemcowi podlegającemu:

a) wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) przesiedleniu lub relokacji i nieposiadającemu ważnego dokumentu podróży;>

3) pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej:
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.
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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.


