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Misją Stowarzyszenia Interwencji Prawnej jest działanie na rzecz osób dyskryminowanych lub zagrożonych wyklucze-

niem społecznym poprzez udzielanie im pomocy prawnej i wsparcia integracyjnego 

 

CO NAM SIĘ JUŻ UDAŁO ZMIENIĆ? 

 

uwzględnione uwagi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 

do rządowego projektu ustawy o cudzoziemcach 

 

 

 

I. Zezwolenie na pobyt czasowy 

 

1) Rząd przychylił się do stanowiska Stowarzyszenia i odstąpił od – pierwotnie zaproponowanej 

(w projekcie ustawy przedłożonym do konsultacji społecznych) – regulacji zakładającej, że za-

sadą będzie, iż postępowanie w sprawie o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt cza-

sowy mogłoby być prowadzone przez okres 4 miesięcy.  

Rząd uznał za zasadne przyjęcie, iż również w tego rodzaju postępowaniu powinny 

znaleźć zastosowanie korzystniejsze ogólne uregulowania kodeksu postępowania administra-

cyjnego, zgodnie z którymi postępowanie administracyjne powinno się zakończyć wydaniem 

decyzji ciągu miesiąca (w sprawie szczególnie skomplikowanej – w okresie 2 miesięcy) od 

dnia jego wszczęcia, zaś wyznaczenie organom migracyjnym dłuższego okresu na rozpatrze-

nie wniosku cudzoziemca o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy niejako „zawiesza-

łoby” go pomiędzy Polską, a krajem pochodzenia. 

 

2) Rada Ministrów odstąpiła od wprowadzania do przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach do-

datkowego wymogu, aby osoba ubiegająca się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w ce-

lu prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium RP dołączała do wniosku o zaświad-

czenie o niekaralności. Rząd przyjął za zasadną argumentację przedstawioną przez Stowarzy-

szenie, że doprowadziłoby to do zbyt daleko idącego sformalizowania samego postępowania, 

w szczególności z uwagi na fakt, że formularz urzędowy, na którym będzie składany wniosek, 

będzie zawierał m.in. pytanie o kwestię karalności cudzoziemca, zaś informacje udzielane w 

nim przez wnioskodawcę będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań. 

 

3) Projektodawca zgodził się z opinią Stowarzyszenia, że okres na który będzie mogło zostać 

udzielone zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwa-

łego pobytu cudzoziemca na terytorium RP (m.in. szczególna sytuacja osobista cudzoziemca 

wymagająca jego obecności w Polsce), powinien zostać wydłużony z 3 do 6 miesięcy. W uza-

sadnieniu proponowanej zmiany Stowarzyszenie twierdziło, iż okres, na który tego rodzaju ze-

zwolenie będzie w konkretnej sprawie udzielane, i tak jest pozostawiony w każdym przypadku 

uznaniu organu administracji, który każdorazowo przy rozstrzyganiu niniejszej kwestii zobo-
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wiązany będzie do zważenia zarówno słusznego interesu cudzoziemca, jak i interesu społecz-

nego. 

 

4) Rząd postanowił odstąpić od przyjętego pierwotnie rozwiązania, iż część spośród okoliczności, 

których stwierdzenie stanowi obecnie podstawę do udzielenia cudzoziemcowi zgody na pobyt 

tolerowany (przypadki, kiedy wydalenie cudzoziemca wiązałoby się z naruszeniem jego prawa 

do życia rodzinnego zagwarantowanego w art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka albo 

mogłoby doprowadzić do pogwałcenia praw dziecka zagwarantowanych w Konwencji o pra-

wach dziecka) mogłyby stanowić podstawę jedynie do udzielenia zezwolenia na pobyt czaso-

wy.  

Projektodawca zgodził się ze stanowiskiem Stowarzyszenia, że oznaczałoby to zmianę 

na niekorzyść sytuacji prawnej takich osób, jako że obecnie mogą uzyskać one bezterminowe 

prawo pobytu w Polsce. W konsekwencji, w ostatecznej wersji projektu skierowanej do Sej-

mu, tego rodzaju okoliczności stanowić będą równocześnie podstawę do objęcia cudzoziemca 

– wprowadzanym przepisami nowej ustawy – zezwoleniem na pobyt ze względów humani-

tarnych, które będzie udzielane bezterminowo przez organ Straży Granicznej prowadzący po-

stępowanie w sprawie o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu. 

 

II. Zezwolenie na pobyt stały oraz zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 

1) Projektodawca odstąpił od wprowadzania w stosunku do cudzoziemców ubiegających się o 

udzielenie im zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowe-

go UE wymogu przedstawiania przez nich poświadczenia stopnia znajomości języka polskiego 

na poziomie B1, przyjmując iż wystarczającym będzie potwierdzenie ich kompetencji języko-

wych na poziomie A2. 

 

2) Rada Ministrów zgodziła się ze stanowiskiem Stowarzyszenia, iż przedstawiona w projekcie 

ustawy przedłożonym do konsultacji społecznych przesłanka odmowy udzielenia zezwolenia 

na pobyt stały (kiedy udzielenie zezwolenia „może stanowić zagrożenie dla obronności i bez-

pieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”) została nakreślona 

w sposób zbyt szeroki i pozostawiałaby organom migracyjnym zbyt dużą dozę uznaniowości. 

W projekcie skierowanym do Sejmu przesłanka ta uzyskała brzmienie „wymagają tego wzglę-

dy obronności i bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego”. 

 

3) Rząd przychylił się do oceny wyrażonej przez Stowarzyszenie, że wymóg udokumentowania 

uzyskiwania stabilnego i regularnego źródła dochodu przez cały okres 5 lat poprzedzających 

złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE byłby 

zbyt restrykcyjny i mógłby doprowadzić do ubezskutecznienia starań o uzyskanie takiego ze-

zwolenia pobytowego osób, które, np. pozostawały w Polsce w związku ze studiami wyższymi 
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lub doktoranckimi i które nie mogły tego rodzaju wymogu spełnić. Projektodawca postanowił 

ograniczyć ten okres do 3 lat poprzedzających złożenie wniosku.  

 

III. Kontrola legalności pobytu cudzoziemców oraz zobowiązanie ich do powrotu 

 

1) Rada Ministrów przychyliła się do propozycji Stowarzyszenia, aby protokół przeprowadzonej 

kontroli legalności pobytu cudzoziemca był mu przekazywany obligatoryjnie, nie zaś – jak w 

pierwotnym brzmieniu projektu ustawy – jedynie na jego pisemny wniosek. Jest to szczególnie 

istotne z uwagi na fakt, że (w przypadku negatywnego wyniku kontroli) opisane w protokole 

okoliczności stwierdzone przez Straż Graniczną albo Policję w toku czynności kontrolnych 

stanowić będą pierwsze (często – najistotniejsze) ustalenia wszczętego następnie postępowania 

o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu.  

 

2) Projektodawca odstąpił od zasady, iż cudzoziemiec miałby być zobowiązany opuścić teryto-

rium RP w terminie 14 dni od dnia uzyskania przez niego decyzji o odmowie udzielenia mu 

zezwolenia pobytowego, cofnięciu takiego zezwolenia, odmowie udzielenia ochrony między-

narodowej w Polsce albo pozbawienia go takiej ochrony waloru ostateczności. Rząd zgodził 

się ze stanowiskiem Stowarzyszenia, iż w celu pełnego skorelowania prawa do pozostawania 

takiej osoby w Polsce z przysługującym jej prawem do poddania niekorzystnej decyzji kontroli 

sądowej (skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie) termin ten powi-

nien zostać wydłużony do 30 dni, sam zaś pobyt cudzoziemca w tym okresie w Polsce należy 

uznać za legalny. 

 

3) Rząd odstąpił od zamiaru pozbawienia prawa do pracy bez zezwolenia osób, którym na gruncie 

nowych przepisów zostanie udzielona zgoda na pobyt tolerowany na terytorium RP. Projekto-

dawca przychylił się do oceny wyrażonej przez Stowarzyszenie, iż tego rodzaju restrykcje 

wprowadzane w stosunku do osób z bezterminowym prawem do pobytu w Polsce byłyby nieu-

zasadnione. W sposób znaczący pogorszyłyby one (w stosunku do stanu obecnego) sytuację 

takich cudzoziemców na rynku pracy i albo zmusiłyby ich do korzystania z pomocy społecznej 

(dostępnej jedynie w bardzo ograniczonym zakresie), albo do podejmowania zatrudnienia w 

tzw. „szarej strefie”.  

 

IV. Zatrzymanie cudzoziemca oraz umieszczenie go w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie 

wobec niego aresztu dla cudzoziemców. 

 

1) Rada Ministrów zdecydowała się ograniczyć stosowanie środków detencyjnych wobec mało-

letnich cudzoziemców przebywających na terytorium RP bez opieki. W myśl projektu ustawy 

w jego brzmieniu skierowanym do Sejmu orzekanie wobec małoletnich bez opieki, którzy nie 
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ukończyli 15 roku życia, o umieszczeniu ich w strzeżonym ośrodku albo o zastosowaniu wo-

bec nich aresztu dla cudzoziemców będzie prawnie niedopuszczalne. 

 

2) Projektodawca przychylił się również do stanowiska Stowarzyszenia, iż we wszystkich przy-

padkach, w których sąd będzie rozpoznawał wniosek o umieszczenie małoletniego bez opieki 

w ośrodku strzeżonym, zobowiązany będzie do dokonania oceny m.in. okoliczności osobistych 

dotyczących jego osoby, stopnia jego rozwoju psychofizycznego czy okoliczności zatrzyma-

nia. 

 

3) Rząd zgodził się z oceną Stowarzyszenia, że podtrzymanie obecnie obowiązujących zasad, 

zgodnie z którymi małoletnich bez opieki umieszcza się w wyodrębnionej części ośrodka 

strzeżonego oraz w sposób uniemożliwiający im kontakt z osobami pełnoletnimi (najczęściej – 

bliskimi im językowo i kulturowo), w sposób negatywny wpływałoby na rozwój psychofi-

zyczny takich osób oraz dodatkowo – bez uzasadnienia – zwiększało stopień dolegliwości, jaką 

będzie dla nich samo już tylko pozbawienie wolności.  

 

4) Rada Ministrów przychyliła się do postulatu, aby rozszerzyć katalog przesłanek, które stano-

wią o prawnej niedopuszczalności umieszczenia cudzoziemca w strzeżonym ośrodku, o przy-

padki, gdy jego stan psychofizyczny stwarza domniemanie, że był on poddany przemocy. Do-

tychczas tego rodzaju uregulowanie mogło mieć zastosowanie wyłącznie w stosunku do osób, 

ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.  

 

5) Rząd odstąpił od obecnie obowiązującego rozwiązania, iż jedynym instrumentem prawnym 

zabezpieczającym postępowanie o wydalenie albo wykonanie zapadłej w tym postępowaniu 

decyzji jest umieszczenie w strzeżonym ośrodku albo zastosowanie aresztu dla cudzoziemców. 

Projektodawca zdecydował się wprowadzić środki alternatywne do detencji, mające na celu 

zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania o zobowiązanie cudzoziemca do powrotu al-

bo wykonanie orzeczonego już w jego sprawie nakazu powrotu. Będą to: obowiązek zgłaszania 

się do organu Straży Granicznej, wpłatę zabezpieczenia pieniężnego, przekazanie do depozytu 

dokumentu podróży, obowiązek zamieszkiwania w określonym miejscu.  

 

6) Rada Ministrów postanowiła przychylić się do stanowiska Stowarzyszenia i przyznać upraw-

nienie do samodzielnego wydania postanowienia o zwolnieniu cudzoziemca ze strzeżonego 

ośrodka organowi Straży Granicznej, któremu dany ośrodek podlega. Do tej pory nawet w 

przypadku, kiedy organ Straży Granicznej (który dysponuje najpełniejszą wiedzą o sytuacji 

cudzoziemca, m.in. o stanie jego zdrowia, technicznej niemożności potwierdzenie jego obywa-

telstwa itp.) skłaniał się do zwolnienia cudzoziemca, zobowiązany był złożyć odpowiedni 

wniosek do sądu, który zmuszony był do wyznaczenia posiedzenia, na którym dopiero mógł 

rozstrzygać sprawę przedstawioną mu przez organ Straży Granicznej. 
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Wydłużało to okres pozostawania cudzoziemca w placówce detencyjnej oraz wiązało 

się z koniecznością – niepotrzebnego, jak się wydaje – angażowania sądów, które w zdecy-

dowanej większości przypadków przychylały się do wniosków Straży Granicznej. 

 

V. Zmiany w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 

 

1) Projektodawca zdecydował się przyznać Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców uprawnie-

nie do wydania postanowienia o zwolnieniu z ośrodka strzeżonego cudzoziemca ubiegającego 

się o nadanie statusu uchodźcy również w przypadku, gdy orzeczenie o jego umieszczeniu w 

takiej placówce było wynikiem postanowienia wydanego w oparciu o przepisy ustawy o cu-

dzoziemcach, sam zaś wniosek statusowy cudzoziemiec taki złożył dopiero w ośrodku. 

 

2) Rada Ministrów przychyliła się również do uwagi Stowarzyszenia o bezzasadności podtrzy-

mywania regulacji, iż w przypadku złożenia przez cudzoziemca wniosku o nadanie statusu 

uchodźcy w ośrodku strzeżonym sąd zobowiązany byłby do obligatoryjnego przedłużenia jego 

pobytu w takiej placówce. W skierowanym do Sejmu projekcie ustawy rząd złagodził ten ry-

gor, nakładając na sąd orzekający obowiązek każdorazowego badania – przed przedłużeniem 

okresu pobytu cudzoziemca w ośrodku – czy przesłanki, które były podstawą umieszczenia 

danej osoby w takiej placówce, nadal istnieją. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


