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powiednich funduszy, je˝eli jednostka samorzàdu terytorialnego nie przejmie tego obowiàzku bezp∏atnie.”;
6) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. Do grobów i cmentarzy wojennych stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach
i chowaniu zmar∏ych, z wyjàtkiem art. 6.”.

Poz. 1041, 1042 i 1043

nia, przeniesienia planowanych wydatków bud˝etowych
z cz´Êci 24 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
do cz´Êci 85 — Bud˝ety wojewodów, w zakresie realizacji zadaƒ utrzymania grobów i cmentarzy wojennych,
z zachowaniem przeznaczenia Êrodków publicznych, wynikajàcego z ustawy bud˝etowej na rok 2006.
Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Art. 2. W celu wykonania przepisów ustawy, Prezes
Rady Ministrów mo˝e dokonaç, w drodze rozporzàdze-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

1042
USTAWA
z dnia 23 czerwca 2006 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach
Art. 1. W ustawie z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r.
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U.
z 2005 r. Nr 236, poz. 2008) w art. 8 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
„2. Przedsi´biorca ubiegajàcy si´ o zezwolenie na
odbieranie odpadów komunalnych od w∏aÊcicieli
nieruchomoÊci powinien we wniosku dodatkowo
okreÊliç:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych
od w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
2) sposób realizacji obowiàzku ograniczenia masy odpadów ulegajàcych biodegradacji sk∏adowanych na sk∏adowisku odpadów,
oraz udokumentowaç gotowoÊç ich przyj´cia
przez przedsi´biorc´ prowadzàcego dzia∏alnoÊç
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpa-

dów, spe∏niajàcego wymagania odnoÊnie miejsc
odzysku i unieszkodliwiania, o których mowa
w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên. zm.1))
oraz w art. 7 ust. 3a pkt 2 niniejszej ustawy.”.
Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984 i Nr 199,
poz. 1671, z 2003 r. Nr 7, poz. 78, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 116, poz. 1208 i Nr 191, poz. 1956, z 2005 r. Nr 25,
poz. 202, Nr 90, poz. 758, Nr 130, poz. 1087, Nr 175,
poz. 1458 i 1462 i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50,
poz. 360.

1043
USTAWA
z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin1), 2)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i warunki wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu oraz wyjazdu z tego terytorium:

1) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
2) obywateli paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej,
3) obywateli paƒstw nieb´dàcych stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy

———————
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdro˝enia dyrektywy 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i cz∏onków ich rodzin do swobodnego przemieszczania si´ i pobytu na terytorium Paƒstw Cz∏onkowskich zmieniajàcej rozporzàdzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylajàcej dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG
i 93/96/EWG (Dz. Urz. UE L 158 z 30.04.2004, str. 77; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 5, str. 46).
2) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim, ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych, ustaw´ z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty, ustaw´ z dnia 19 listopada 1999 r. — Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´ z dnia
9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia 13 czerwca
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 27 czerwca 2003 r.
o rencie socjalnej, ustaw´ z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej, ustaw´ z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustaw´ z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej, ustaw´
z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo o szkolnictwie wy˝szym, ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw
w zwiàzku ze zmianami w podziale zadaƒ i kompetencji administracji terenowej.
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mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na
podstawie umów zawartych przez te paƒstwa ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi,
4) cz∏onków rodzin obywateli, o których mowa
w pkt 1—3, którzy do nich do∏àczajà lub z nimi
przebywajà
— a tak˝e tryb post´powania i organy w∏aÊciwe
w tych sprawach.
Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:
1) granica — granic´ paƒstwowà Rzeczypospolitej
Polskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
12 paêdziernika 1990 r. o ochronie granicy paƒstwowej (Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1944);
2) dokument podró˝y — dokument podró˝y w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 13 czerwca
2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175,
z póên. zm.3));
3) obywatel UE — cudzoziemca:

Poz. 1043

∏alnoÊci gospodarczej, lub osoby wykonujàcej takà
dzia∏alnoÊç do przedsi´biorców;
6) paƒstwo cz∏onkowskie — paƒstwo cz∏onkowskie
Unii Europejskiej, paƒstwo Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale˝àce do Unii Europejskiej lub
paƒstwo nieb´dàce stronà umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którego obywatele mogà
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez to paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi;
7) pracownik — osob´ pozostajàcà w stosunku pracy,
a tak˝e osob´ wykonujàcà prac´ w ramach umowy cywilnoprawnej;
8) wiza — wiz´ w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach.
Art. 3. 1. Do post´powaƒ w sprawach uregulowanych w ustawie stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. — Kodeks post´powania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z póên.
zm.5)), o ile ustawa nie stanowi inaczej.

b) obywatela paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Europejskiej,

2. Do post´powaƒ w sprawach uregulowanych
w ustawie, a nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci konsulów,
stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 13 lutego 1984 r.
o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 215, poz. 1823 oraz z 2004 r. Nr 173,
poz. 1808), o ile ustawa nie stanowi inaczej.

c) obywatela paƒstwa nieb´dàcego stronà umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który
mo˝e korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na
podstawie umów zawartych przez to paƒstwo
ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi;

3. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci wojewody, uregulowanych w ustawie, nie stosuje si´ przepisu art. 33 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U. z 2001 r.
Nr 80, poz. 872, z póên. zm.6)).

a) obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

4) cz∏onek rodziny — cudzoziemca b´dàcego lub nieb´dàcego obywatelem UE:
a) ma∏˝onka obywatela UE,
b) zst´pnego obywatela UE lub zst´pnego jego
ma∏˝onka, w wieku do 21 lat lub pozostajàcego
na utrzymaniu obywatela UE lub jego ma∏˝onka,
c) wst´pnego obywatela UE lub wst´pnego jego
ma∏˝onka, pozostajàcego na utrzymaniu obywatela UE lub jego ma∏˝onka;
5) osoba pracujàca na w∏asny rachunek — osob´ fizycznà b´dàcà przedsi´biorcà w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.4)), a tak˝e ka˝dà innà osob´
fizycznà wykonujàcà dzia∏alnoÊç zarobkowà we
w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek, nawet gdy
inne ustawy nie zaliczajà tej dzia∏alnoÊci do dzia———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r.
Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105
i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 143, poz. 1027.
4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485,
Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 127.

Art. 4. Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców jest organem wy˝szego stopnia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks post´powania administracyjnego w stosunku
do wojewody w sprawach okreÊlonych w ustawie.
Art. 5. Organ w∏aÊciwy w sprawach uregulowanych w ustawie mo˝e odstàpiç od uzasadnienia decyzji lub postanowienia wydanych w tych sprawach,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, je˝eli wymagajà tego wzgl´dy
bezpieczeƒstwa paƒstwa.
Art. 6. Organy w∏aÊciwe w sprawach uregulowanych w ustawie sà obowiàzane do pouczenia obywatela UE i cz∏onka rodziny w j´zyku dla nich zrozumia∏ym o:
1) zasadach i trybie post´powania w tych sprawach;
———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r.
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387,
z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r.
Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78,
poz. 682 i Nr 181, poz. 1524.
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287 oraz z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757
i Nr 175, poz. 1462.
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2) przys∏ugujàcych im prawach i cià˝àcych na nich
obowiàzkach;
3) treÊci decyzji, na podstawie których odmawia si´
zarejestrowania pobytu lub uniewa˝nia si´ zarejestrowanie;
4) treÊci decyzji, na podstawie których odmawia si´
wydania dokumentów okreÊlonych w ustawie lub
uniewa˝nia si´ te dokumenty;
5) treÊci decyzji o wydaleniu;
6) trybie i terminie wnoszenia odwo∏ania.
Art. 7. 1. Wnioski w sprawach uregulowanych
w ustawie sporzàdza si´ w j´zyku polskim i sk∏ada na
formularzach.
2. Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym, do∏àczane do wniosków w sprawach uregulowanych
w ustawie, sk∏ada si´ wraz z ich t∏umaczeniem na j´zyk
polski, sporzàdzonym przez t∏umacza przysi´g∏ego.
Art. 8. W post´powaniach oraz rejestrach prowadzonych na podstawie ustawy mogà byç przetwarzane nast´pujàce dane:
1) imi´ (imiona) i nazwisko;
2) nazwisko poprzednie;
3) p∏eç;
4) imi´ ojca;
5) imi´ matki;
6) data urodzenia;
7) miejsce i kraj urodzenia;
8) rysopis:
a) wzrost w centymetrach,
b) kolor oczu,
c) znaki szczególne;
9) odciski linii papilarnych;
10) obywatelstwo;
11) stan cywilny;
12) miejsce zamieszkania lub pobytu;
13) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL);
14) wizerunek.
Rozdzia∏ 2
Wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i wyjazd z tego terytorium
Art. 9. 1. Obywatel UE mo˝e wjechaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wa˝nego
dokumentu podró˝y lub innego wa˝nego dokumentu
potwierdzajàcego jego to˝samoÊç i obywatelstwo.

Poz. 1043

2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE mo˝e wjechaç na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wa˝nego dokumentu podró˝y oraz wizy.
3. Obowiàzek posiadania wizy, o którym mowa
w ust. 2, nie dotyczy obywatela paƒstwa, wobec którego stosuje si´ cz´Êciowe lub ca∏kowite zniesienie
obowiàzku wizowego, zgodnie z rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniajàcym paƒstwa trzecie, których obywatele muszà posiadaç wizy podczas przekraczania granic zewn´trznych, oraz te, których obywatele sà zwolnieni z tego
wymogu (Dz. Urz. WE L 81 z 21.03.2001, str. 1) zmienionym rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 2414/2001
z dnia 7 grudnia 2001 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
(WE) nr 539/2001 (Dz. Urz. WE L 327 z 12.12.2001,
str. 1) oraz rozporzàdzeniem Rady (WE) nr 453/2003
z dnia 6 marca 2003 r. zmieniajàcym rozporzàdzenie
(WE) nr 539/2001 (Dz. Urz. UE L 69 z 13.03.2003,
str. 10).
Art. 10. 1. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem UE wydaje si´ wiz´ wjazdowà w celu przebywania lub do∏àczenia do obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego.
2. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem
UE odmawia si´ wydania wizy, w przypadku gdy jego
dane znajdujà si´ w wykazie cudzoziemców, których
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo˝àdany, prowadzonym na podstawie art. 124 pkt 4
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
zwanym dalej „wykazem”.
3. Wiz´ wydaje lub odmawia jej wydania konsul
lub komendant placówki Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie po z∏o˝eniu wniosku.
Art. 11. 1. Obywatelowi UE lub cz∏onkowi rodziny
nieb´dàcemu obywatelem UE mo˝na odmówiç wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku gdy:
1) jego dane znajdujà si´ w wykazie lub
2) nie posiada dokumentu, o którym mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 lub 2, chyba ˝e udowodni
w inny, niebudzàcy wàtpliwoÊci sposób, ˝e jest
uprawniony do korzystania ze swobody przep∏ywu osób.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje si´ w przypadku
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
wzi´cia udzia∏u w post´powaniu przed sàdem administracyjnym w sprawie o wydalenie z tego terytorium
i gdy przebywanie obywatela UE lub cz∏onka rodziny
nieb´dàcego obywatelem UE na tym terytorium nie
spowoduje powa˝nych zak∏óceƒ porzàdku publicznego lub bezpieczeƒstwa publicznego.
Art. 12. Komendant placówki Stra˝y Granicznej
umo˝liwia obywatelowi UE lub cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem UE przez okres nie d∏u˝szy ni˝
72 godziny, przed wydaniem decyzji o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podj´cie
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dzia∏aƒ zmierzajàcych do uzyskania dokumentów,
o których mowa odpowiednio w art. 9 ust. 1 lub 2, albo do udowodnienia w inny, niebudzàcy wàtpliwoÊci
sposób, ˝e osoby te sà uprawnione do korzystania ze
swobody przep∏ywu osób.
Art. 13. 1. Decyzje o odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wydaje komendant placówki Stra˝y Granicznej.
2. Od decyzji komendanta placówki Stra˝y Granicznej przys∏uguje odwo∏anie do Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.
Art. 14. 1. Obywatel UE mo˝e wyjechaç z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wa˝nego
dokumentu podró˝y lub innego wa˝nego dokumentu
potwierdzajàcego jego to˝samoÊç i obywatelstwo.
2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE mo˝e wyjechaç z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wa˝nego dokumentu podró˝y.
Rozdzia∏ 3
Prawo pobytu
Art. 15. 1. Obywatel UE i cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE mo˝e przebywaç na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres do 3 miesi´cy
bez koniecznoÊci zachowania warunków pobytu okreÊlonych w niniejszym rozdziale.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1:

Poz. 1043

3) studiuje lub odbywa szkolenie zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej i jest obj´ty powszechnym
ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobà
uprawnionà do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu
art. 5 pkt 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych oraz posiada wystarczajàce Êrodki finansowe do utrzymania siebie
i cz∏onków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, bez potrzeby korzystania ze Êwiadczeƒ
pomocy spo∏ecznej;
4) jest ma∏˝onkiem obywatela polskiego.
2. Je˝eli celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy, obywatel UE,
w stosunku do którego majà zastosowanie ograniczenia w dost´pie do rynku pracy na podstawie umów
mi´dzynarodowych, uzyskuje prawo pobytu przez
okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce po otrzymaniu przyrzeczenia wydania zezwolenia na prac´ na tym terytorium.
Art. 17. 1. Obywatel UE, który przesta∏ byç pracownikiem lub osobà pracujàcà na w∏asny rachunek, zachowuje prawo pobytu przys∏ugujàce pracownikowi
lub osobie pracujàcej na w∏asny rachunek w nast´pujàcych przypadkach:
1) nieÊwiadczenia pracy lub niewykonywania innej
dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek wskutek okresowej niezdolnoÊci
do pracy z powodu choroby lub wypadku albo

1) obywatel UE jest obowiàzany posiadaç wa˝ny dokument podró˝y albo inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç i obywatelstwo;

2) niezamierzonego bezrobocia wynikajàcego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urzàd pracy;

2) cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE jest
obowiàzany posiadaç wa˝ny dokument podró˝y.

3) podj´cia kszta∏cenia lub szkolenia zawodowego.

Art. 16. 1. Obywatelowi UE przys∏uguje prawo pobytu przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w przypadku
gdy spe∏nia jeden z nast´pujàcych warunków:
1) jest pracownikiem lub osobà pracujàcà na w∏asny
rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) jest obj´ty powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym albo jest osobà uprawnionà do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej na podstawie przepisów
o koordynacji w rozumieniu art. 5 pkt 23 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên. zm.7)) i posiada wystarczajàce Êrodki finansowe do utrzymania siebie i cz∏onków rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez potrzeby korzystania ze
Êwiadczeƒ pomocy spo∏ecznej;
———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75,
poz. 519 i Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 143, poz. 1030.

2. Je˝eli okres wykonywania pracy lub wykonywania innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu
i na w∏asny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej poprzedzajàcy bezrobocie, o którym mowa
w ust. 1 pkt 2, by∏ krótszy ni˝ rok, prawo pobytu przys∏ugujàce pracownikowi lub osobie pracujàcej na w∏asny rachunek obywatel UE zachowuje przez okres
6 miesi´cy od dnia zarejestrowania si´ we w∏aÊciwym
powiatowym urz´dzie pracy.
Art. 18. Prawo pobytu przys∏ugujàce obywatelowi
UE, o którym mowa w art. 16:
1) pkt 1 i 2 oraz w art. 17 rozciàga si´ na cz∏onka rodziny przebywajàcego z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pkt 3 rozciàga si´ na ma∏˝onka i dziecko pozostajàce na jego utrzymaniu lub na utrzymaniu ma∏˝onka, przebywajàcych z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Art. 19. 1. W przypadku rozwodu, uniewa˝nienia
ma∏˝eƒstwa, Êmierci lub wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatela UE, o którym mowa
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w art. 16 i 17, cz∏onek rodziny b´dàcy obywatelem UE
zachowuje prawo pobytu.
2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE zachowuje prawo pobytu w przypadku:
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4. Przy sk∏adaniu wniosku o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE okazuje si´ wa˝ny dokument podró˝y. Obywatel
UE mo˝e okazaç inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç i obywatelstwo.

1) Êmierci obywatela UE, o którym mowa w art. 16
i 17, je˝eli przebywa∏ z nim na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy ni˝ rok
przed dniem Êmierci obywatela UE;

5. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem
UE wydaje si´ niezw∏ocznie zaÊwiadczenie o z∏o˝eniu
wniosku.

2) rozwodu lub uniewa˝nienia ma∏˝eƒstwa z obywatelem UE, o którym mowa w art. 16 i 17, je˝eli:

Art. 22. Zarejestrowania pobytu i wydania zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE
dokonuje si´ niezw∏ocznie, a kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE wydaje si´ nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o jej wydanie, albo w tych terminach odmawia si´ zarejestrowania pobytu lub wydania karty.

a) ma∏˝eƒstwo trwa∏o co najmniej 3 lata przed
wszcz´ciem post´powania w sprawie o rozwód
lub o uniewa˝nienie ma∏˝eƒstwa, w tym rok
w czasie pobytu obywatela UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub
b) jako by∏y ma∏˝onek obywatela UE sprawuje
opiek´ nad jego dzieçmi, na podstawie porozumienia mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami lub na podstawie orzeczenia sàdu, lub
c) przemawiajà za tym szczególnie istotne okolicznoÊci, w tym zwiàzane z podleganiem przemocy w rodzinie w trakcie trwania ma∏˝eƒstwa, lub
d) jako by∏y ma∏˝onek obywatela UE ma prawo do
odwiedzin ma∏oletniego dziecka, na podstawie
porozumienia mi´dzy by∏ymi ma∏˝onkami lub
na podstawie orzeczenia sàdu, gdy z porozumienia lub orzeczenia wynika, ˝e odwiedziny
odbywajà si´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.
3. W przypadku Êmierci lub wyjazdu obywatela
UE, o którym mowa w art. 16 i 17, z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dziecko obywatela UE przebywajàce i uczàce si´ lub studiujàce na tym terytorium oraz
rodzic sprawujàcy nad nim opiek´, bez wzgl´du na posiadane obywatelstwo, zachowujà prawo pobytu do
czasu zakoƒczenia przez dziecko nauki lub studiów.
Art. 20. Je˝eli pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej trwa przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
obywatel UE jest obowiàzany zarejestrowaç swój pobyt, a cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE jest
obowiàzany uzyskaç kart´ pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE.
Art. 21. 1. Zarejestrowanie pobytu nast´puje na
wniosek obywatela UE, a wydanie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE — na wniosek cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE.
2. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie, nie póêniej ni˝
w nast´pnym dniu po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymóg osobistego z∏o˝enia wniosku nie dotyczy ma∏oletniego.
3. Do wniosku do∏àcza si´ dokumenty lub pisemne
oÊwiadczenia potwierdzajàce spe∏nianie warunków
pobytu okreÊlonych w niniejszym rozdziale, a w przypadku wniosku o wydanie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE — tak˝e fotografie.

Art. 23. 1. Organ prowadzàcy post´powanie
w sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie
karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE przekazuje kopie wniosków, o których mowa w art. 21 ust. 1,
komendantowi oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendantowi wojewódzkiemu Policji i Szefowi Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
2. Komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej, komendant wojewódzki Policji i Szef Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego sà obowiàzani do niezw∏ocznego przekazywania organowi prowadzàcemu post´powanie
w sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie
karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE informacji, czy pobyt obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE stanowi zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Art. 24. Organ prowadzàcy post´powanie o zarejestrowanie pobytu ustala, czy zosta∏ spe∏niony warunek posiadania wystarczajàcych Êrodków finansowych, o którym mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 lub 3.
Art. 25. Je˝eli w post´powaniu o wydanie karty
pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE okolicznoÊci
sprawy wskazujà, ˝e:
1) jedno z ma∏˝onków przyj´∏o korzyÊç majàtkowà
w zamian za wyra˝enie zgody na zawarcie ma∏˝eƒstwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju ugruntowanego w danym paƒstwie lub grupie spo∏ecznej,
2) ma∏˝onkowie nie wype∏niajà prawnych obowiàzków wynikajàcych z zawarcia ma∏˝eƒstwa,
3) ma∏˝onkowie nie zamieszkujà wspólnie,
4) ma∏˝onkowie nie spotkali si´ nigdy przed zawarciem ma∏˝eƒstwa,
5) ma∏˝onkowie nie mówià j´zykiem zrozumia∏ym
dla obojga,
6) ma∏˝onkowie nie sà zgodni co do dotyczàcych ich
danych osobowych i innych istotnych okolicznoÊci, które ich dotyczà,
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7) jedno z ma∏˝onków lub oboje ma∏˝onkowie
w przesz∏oÊci zawierali ju˝ ma∏˝eƒstwa dla pozoru
— organ prowadzàcy post´powanie ustala, czy zwiàzek ma∏˝eƒski z obywatelem UE nie zosta∏ zawarty
dla pozoru.
Art. 26. Organ prowadzàcy post´powanie w sprawie o zarejestrowanie pobytu lub o wydanie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE mo˝e wystàpiç,
w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za poÊrednictwem Komendanta G∏ównego Policji, do w∏aÊciwego organu paƒstwa cz∏onkowskiego z wnioskiem
o udzielenie informacji o osobie, której post´powanie
dotyczy, znajdujàcych si´ w policyjnych bazach danych.
Art. 27. 1. Zarejestrowanie pobytu nast´puje w rejestrze pobytu obywatela UE.
2. Obywatelowi UE, którego pobyt zosta∏ zarejestrowany, wydaje si´ zaÊwiadczenie o zarejestrowaniu
pobytu obywatela UE.
Art. 28. 1. W zaÊwiadczeniu o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karcie pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE zamieszcza si´ nast´pujàce dane:
1) imi´ (imiona) i nazwisko;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) p∏eç;
5) adres miejsca zameldowania na pobyt sta∏y,
a w razie jego braku — zameldowania na pobyt
czasowy trwajàcy ponad 3 miesiàce; w przypadku
braku zameldowania na pobyt sta∏y albo pobyt
czasowy trwajàcy ponad 3 miesiàce danych o adresie nie zamieszcza si´;
6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) —
w przypadku gdy zosta∏ nadany;
7) dat´ wydania i nazw´ organu wydajàcego.
2. ZaÊwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE zawiera tak˝e dat´ zarejestrowania pobytu,
a karta pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE — termin
up∏ywu wa˝noÊci, fotografi´ i podpis jej posiadacza.
3. Karta pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE mo˝e zawieraç zakodowany zapis danych osobowych,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—3.
Art. 29. 1. Przy odbiorze zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE okazuje si´ wa˝ny dokument podró˝y i dowód uiszczenia op∏aty, o której
mowa w art. 40, a w przypadku gdy odbioru dokonuje
pe∏nomocnik wnioskodawcy — tak˝e pe∏nomocnictwo
do odbioru zaÊwiadczenia lub karty. Obywatel UE mo˝e okazaç inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy jego
to˝samoÊç i obywatelstwo.
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2. Odbiór zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela UE lub karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE potwierdza si´ podpisem sk∏adanym na formularzu wniosku o ich wydanie.
Art. 30. 1. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem
UE jest obowiàzany posiadaç kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i uprawnia wraz z wa˝nym dokumentem podró˝y do
wielokrotnego przekraczania granicy bez wizy.
2. Karta pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE jest
wa˝na przez 5 lat, a w przypadku gdy zamierzony
okres pobytu obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do którego cz∏onek rodziny do∏àcza
lub z którym przebywa, jest krótszy ni˝ 5 lat — dokument ten jest wa˝ny przez zamierzony okres pobytu
obywatela UE.
Art. 31. 1. Obywatelowi UE odmawia si´ zarejestrowania pobytu, a cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu
obywatelem UE odmawia si´ wydania karty pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE, w przypadku gdy:
1) nie zosta∏y spe∏nione warunki pobytu okreÊlone
w niniejszym rozdziale lub
2) pobyt obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
2. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem
UE odmawia si´ wydania karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE tak˝e, gdy jego zwiàzek ma∏˝eƒski
z obywatelem UE zosta∏ zawarty dla pozoru.
Art. 32. 1. ZaÊwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karta pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE podlegajà wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w nich zamieszczonych;
2) zniszczenia.
2. Karta pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE
podlega wymianie tak˝e w przypadku:
1) zmiany wyglàdu jej posiadacza utrudniajàcej ustalenie jego to˝samoÊci;
2) up∏ywu terminu wa˝noÊci.
3. W przypadku utraty zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub karty pobytu cz∏onka
rodziny obywatela UE wydaje si´ nowe zaÊwiadczenie
lub kart´.
Art. 33. 1. Wymiana lub wydanie nowego zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE nast´puje niezw∏ocznie na wniosek obywatela UE, a wymiana lub wydanie nowej karty pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE — niezw∏ocznie na wniosek cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE.
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2. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie. Wymóg osobistego z∏o˝enia wniosku nie dotyczy ma∏oletniego.
3. Do wniosku o:
1) wymian´ karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE do∏àcza si´ posiadanà kart´ i fotografie;
2) wydanie nowej karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE do∏àcza si´ fotografie.
4. Przy sk∏adaniu wniosku o wymian´ lub wydanie
nowego zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE okazuje si´ wa˝ny dokument podró˝y lub
inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy to˝samoÊç
i obywatelstwo.
5. Przy sk∏adaniu wniosku o wymian´ lub wydanie
nowej karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE
okazuje si´ wa˝ny dokument podró˝y.
Art. 34. Przepisy art. 29 stosuje si´ do odbioru nowego zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub nowej karty pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE.
Art. 35. Zarejestrowanie pobytu uniewa˝nia si´,
w przypadku gdy:
1) nastàpi∏o na podstawie podrobionych lub przerobionych dokumentów lub fa∏szywych informacji
lub
2) pobyt obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci lub
bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Art. 36. Kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE uniewa˝nia si´, w przypadku gdy:
1) pobyt cz∏onka rodziny na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego lub
2) zosta∏a wydana na podstawie podrobionych lub
przerobionych dokumentów lub fa∏szywych informacji, lub
3) zwiàzek ma∏˝eƒski cz∏onka rodziny obywatela UE
zosta∏ zawarty dla pozoru, lub
4) cz∏onek rodziny nie spe∏nia warunków pobytu
okreÊlonych w niniejszym rozdziale.
Art. 37. 1. Kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE w razie uniewa˝nienia lub zgonu cz∏onka rodziny
obywatela UE nale˝y niezw∏ocznie zwróciç organowi,
który jà wyda∏.
2. Do zwrotu karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE jest obowiàzany:
1) w przypadku uniewa˝nienia — cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE;
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2) w przypadku zgonu cz∏onka rodziny nieb´dàcego
obywatelem UE — osoby obowiàzane do zg∏oszenia zgonu zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 wrzeÊnia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).
Art. 38. Odmowa lub uniewa˝nienie zarejestrowania pobytu, odmowa wymiany zaÊwiadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, odmowa
wydania lub wymiany oraz uniewa˝nienie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE nast´pujà w drodze decyzji.
Art. 39. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach zarejestrowania pobytu lub uniewa˝nienia zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE, wydania, wymiany lub uniewa˝nienia karty pobytu cz∏onka
rodziny obywatela UE jest wojewoda w∏aÊciwy ze
wzgl´du na miejsce pobytu obywatela UE.
2. Organem w∏aÊciwym w sprawach wydania, wymiany lub uniewa˝nienia karty pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE w przypadku, o którym mowa w art. 19
ust. 2 i 3, jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cz∏onka rodziny.
Art. 40. 1. ZaÊwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE lub kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE wydaje si´ lub wymienia po uiszczeniu nale˝nej op∏aty.
2. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wysokoÊç i sposób uiszczania op∏at za wydanie lub
wymian´ zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej oraz karty pobytu cz∏onka
rodziny obywatela Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc
jednostkowe koszty wytworzenia i wydania lub wymiany tych dokumentów, z tym ˝e wysokoÊç ka˝dej
z op∏at nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci op∏aty pobieranej za wydanie obywatelowi polskiemu dowodu
osobistego.
Art. 41. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory formularzy wniosków o:
a) zarejestrowanie pobytu,
b) wymian´ lub wydanie nowego zaÊwiadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej,
c) wydanie lub wymian´ karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
2) dokumenty, które nale˝y do∏àczyç do wniosku
o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej,
bioràc pod uwag´ przepisy Unii Europejskiej wydane w tym zakresie;
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3) liczb´ fotografii i wymogi dotyczàce fotografii do∏àczanych do wniosku o wydanie lub wymian´
karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
4) wzory zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej i karty pobytu cz∏onka
rodziny obywatela Unii Europejskiej.
2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´:
1) dane, o których mowa w art. 8, w zakresie niezb´dnym do zarejestrowania pobytu, wymiany lub wydania nowego zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu
pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz wydania
lub wymiany karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
2) dane, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2.
Rozdzia∏ 4
Prawo sta∏ego pobytu
Art. 42. Obywatel UE nabywa prawo sta∏ego pobytu po up∏ywie 5 lat nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli w tym okresie
spe∏nia∏ warunki pobytu okreÊlone w rozdziale 3.
Art. 43. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem
UE nabywa prawo sta∏ego pobytu po up∏ywie 5 lat
nieprzerwanego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z obywatelem UE, je˝eli w tym okresie
spe∏nia∏ warunki pobytu okreÊlone w rozdziale 3.
Art. 44. 1. Cz∏onek rodziny b´dàcy obywatelem
UE, który przebywa∏ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachowa∏ prawo pobytu na podstawie art. 19 ust. 1, nabywa
prawo sta∏ego pobytu, je˝eli:
1) spe∏nia co najmniej jeden z warunków, o których
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1—3, lub
2) sta∏ si´ cz∏onkiem rodziny obywatela UE spe∏niajàcego co najmniej jeden z warunków, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1—3.
2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE, który przebywa∏ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nieprzerwanie przez okres 5 lat i który zachowa∏ prawo
pobytu na podstawie art. 19 ust. 2 lub 3, nabywa prawo sta∏ego pobytu, je˝eli:
1) spe∏nia co najmniej jeden z warunków, o których
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2, lub
2) podczas pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej sta∏ si´ cz∏onkiem rodziny osoby, która
spe∏nia co najmniej jeden z warunków, o których
mowa w art. 16 ust. 1 pkt 1 i 2.
Art. 45. 1. Prawo sta∏ego pobytu przed up∏ywem
5-letniego okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nabywa:
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1) pracownik lub osoba pracujàca na w∏asny rachunek, która w chwili zakoƒczenia wykonywania pracy lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym
imieniu i na w∏asny rachunek osiàgn´∏a wiek emerytalny okreÊlony przez polskie przepisy dotyczàce
ubezpieczenia emerytalnego lub która zakoƒczy∏a
wykonywanie pracy w celu przejÊcia na wczeÊniejszà emerytur´, je˝eli przedtem przez okres 12 miesi´cy wykonywa∏a prac´ lub innà dzia∏alnoÊç zarobkowà we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i przebywa∏a na tym terytorium nieprzerwanie przez
okres d∏u˝szy ni˝ 3 lata;
2) pracownik lub osoba pracujàca na w∏asny rachunek, która zaprzesta∏a wykonywania pracy lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu
i na w∏asny rachunek na tym terytorium z powodu
trwa∏ej niezdolnoÊci do pracy, je˝eli przebywa∏a na
tym terytorium nieprzerwanie przez okres d∏u˝szy
ni˝ 2 lata;
3) pracownik lub osoba pracujàca na w∏asny rachunek, która po 3 latach nieprzerwanego pobytu
i wykonywania pracy lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek
na tym terytorium wykonuje prac´ lub innà dzia∏alnoÊç zarobkowà we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek w innym paƒstwie cz∏onkowskim,
przebywajàc nadal na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokàd powraca co najmniej raz w tygodniu.
2. Wykonywaniem pracy lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lub 2, jest tak˝e wykonywanie pracy
lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu
i na w∏asny rachunek w innym paƒstwie cz∏onkowskim.
3. Przepis ust. 1 pkt 2 stosuje si´ tak˝e do pracownika lub osoby pracujàcej na w∏asny rachunek, która,
zachowujàc miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonywa∏a prac´ lub innà dzia∏alnoÊç zarobkowà we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek w innym paƒstwie cz∏onkowskim i zaprzesta∏a
ich wykonywania z powodu trwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy.
4. Wymogów dotyczàcych d∏ugoÊci nieprzerwanego pobytu i wykonywania pracy lub innej dzia∏alnoÊci
zarobkowej we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek, o których mowa w ust. 1 pkt 1, oraz wymogu dotyczàcego d∏ugoÊci nieprzerwanego pobytu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje si´ do ma∏˝onka obywatela polskiego.
5. Wymogu dotyczàcego d∏ugoÊci nieprzerwanego
pobytu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje si´,
gdy zaprzestanie wykonywania pracy lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek nastàpi∏o z powodu trwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
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6. Do okresów pracy lub wykonywania innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na w∏asny
rachunek zalicza si´ okresy:
1) niezamierzonego bezrobocia wynikajàcego z rejestru bezrobotnych prowadzonego przez powiatowy urzàd pracy;
2) przerw w pracy lub w wykonywaniu innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na w∏asny
rachunek niezale˝nych od woli osoby, o której mowa w ust. 1;
3) nieÊwiadczenia pracy lub niewykonywania innej
dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym imieniu i na
w∏asny rachunek wskutek okresowej niezdolnoÊci
do pracy z powodu choroby lub wypadku.
Art. 46. 1. Prawo sta∏ego pobytu, które naby∏ pracownik lub osoba pracujàca na w∏asny rachunek na
podstawie art. 45, nabywa tak˝e cz∏onek rodziny przebywajàcy z nià na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez wzgl´du na posiadane obywatelstwo.
2. W przypadku Êmierci pracownika lub osoby pracujàcej na w∏asny rachunek w okresie wykonywania
pracy lub innej dzia∏alnoÊci zarobkowej we w∏asnym
imieniu i na w∏asny rachunek przed nabyciem prawa
sta∏ego pobytu na podstawie art. 45 cz∏onek rodziny,
który w dniu Êmierci przebywa∏ z nimi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nabywa prawo sta∏ego pobytu, bez wzgl´du na posiadane obywatelstwo, je˝eli:
1) pracownik lub osoba pracujàca na w∏asny rachunek do dnia Êmierci przebywa∏a na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez
okres 2 lat albo
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2. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE, który naby∏ prawo sta∏ego pobytu zgodnie z warunkami
okreÊlonymi w niniejszym rozdziale, jest obowiàzany
uzyskaç kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE.
Art. 49. 1. Wydanie dokumentu potwierdzajàcego
prawo sta∏ego pobytu nast´puje na wniosek obywatela UE, a karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE — na wniosek cz∏onka rodziny nieb´dàcego
obywatelem UE.
2. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie. Wymóg osobistego z∏o˝enia wniosku nie dotyczy ma∏oletniego.
3. Cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE sk∏ada wniosek o wydanie karty sta∏ego pobytu cz∏onka
rodziny obywatela UE przed up∏ywem terminu wa˝noÊci karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE.
4. Do wniosku do∏àcza si´ fotografie.
5. Przy sk∏adaniu wniosku o wydanie dokumentu
potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE okazuje si´
wa˝ny dokument podró˝y. Obywatel UE mo˝e okazaç
inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç
i obywatelstwo.
Art. 50. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego
pobytu wydaje si´ niezw∏ocznie po z∏o˝eniu wniosku
o jego wydanie, a kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE — nie póêniej ni˝ w terminie 6 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku o jej wydanie, albo
w tych terminach odmawia si´ ich wydania.

2) Êmierç pracownika lub osoby pracujàcej na w∏asny
rachunek nastàpi∏a wskutek wypadku przy pracy
lub choroby zawodowej.

Art. 51. 1. Przepisy art. 23 stosuje si´ do post´powania o wydanie dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu.

Art. 47. 1. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uwa˝a si´ za nieprzerwany, w przypadku gdy
przerwy w nim nie przekroczy∏y ∏àcznie 6 miesi´cy
w roku.

2. Przepisy art. 23 i 25 stosuje si´ do post´powania
o wydanie karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE.

2. Pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie przerywa opuszczenie tego terytorium na okres
d∏u˝szy ni˝ okreÊlony w ust. 1 z powodu:
1) odbycia obowiàzkowej s∏u˝by wojskowej albo
2) wa˝nej sytuacji osobistej, w szczególnoÊci cià˝y,
porodu, choroby, studiów, szkolenia zawodowego, oddelegowania, która wymaga pobytu poza
tym terytorium, pod warunkiem ˝e okres ten jest
nie d∏u˝szy ni˝ 12 kolejnych miesi´cy.
3. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przerywa wykonanie decyzji o wydaleniu obywatela
UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE.
Art. 48. 1. Obywatelowi UE, który naby∏ prawo sta∏ego pobytu zgodnie z warunkami okreÊlonymi w niniejszym rozdziale, wydaje si´ dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu.

Art. 52. 1. W dokumencie potwierdzajàcym prawo
sta∏ego pobytu lub karcie sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE zamieszcza si´ nast´pujàce dane:
1) imi´ (imiona) i nazwisko;
2) dat´ i miejsce urodzenia;
3) obywatelstwo;
4) p∏eç;
5) adres miejsca zameldowania na pobyt sta∏y,
a w razie jego braku — zameldowania na pobyt
czasowy trwajàcy ponad 3 miesiàce; w przypadku
braku zameldowania na pobyt sta∏y albo pobyt
czasowy trwajàcy ponad 3 miesiàce danych o adresie nie zamieszcza si´;
6) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci (PESEL) —
w przypadku gdy zosta∏ nadany;
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7) nazw´ organu wydajàcego, dat´ wydania i termin
up∏ywu wa˝noÊci;
8) fotografi´ i podpis posiadacza.
2. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu lub karta sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE mo˝e zawieraç zakodowany zapis danych osobowych, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3.
Art. 53. 1. Przy odbiorze dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE okazuje si´ dokument
potwierdzajàcy to˝samoÊç osoby odbierajàcej i dowód uiszczenia op∏aty, o której mowa w art. 64,
a w przypadku gdy odbioru dokonuje pe∏nomocnik
wnioskodawcy — tak˝e pe∏nomocnictwo do odbioru
dokumentu lub karty.
2. Odbiór dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE potwierdza si´ podpisem sk∏adanym
na formularzu wniosku o ich wydanie.
Art. 54. Cz∏onek rodziny obywatela UE jest obowiàzany posiadaç kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE, która potwierdza jego prawo do
sta∏ego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia wraz z wa˝nym dokumentem podró˝y do wielokrotnego przekraczania granicy bez
wizy.
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2. W przypadku utraty dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE wydaje si´ nowy dokument lub kart´.
Art. 58. 1. Wymiana lub wydanie nowego dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu nast´puje niezw∏ocznie na wniosek obywatela UE, a wymiana lub wydanie nowej karty sta∏ego pobytu cz∏onka
rodziny obywatela UE — niezw∏ocznie na wniosek
cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE.
2. Wniosek sk∏ada si´ osobiÊcie. Wymóg osobistego z∏o˝enia wniosku nie dotyczy ma∏oletniego.
3. Do wniosku o:
1) wymian´ dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu do∏àcza si´ posiadany dokument
potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu i fotografie;
2) wymian´ karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE do∏àcza si´ posiadanà kart´ sta∏ego
pobytu i fotografie;
3) wydanie nowego dokumentu potwierdzajàcego
prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE do∏àcza si´ fotografie.

Art. 55. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego
pobytu i karta sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE sà wa˝ne 10 lat.

Art. 59. Przepisy art. 53 stosuje si´ do odbioru nowego dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego
pobytu lub nowej karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE.

Art. 56. 1. Odmawia si´ wydania dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE, w przypadku gdy:

Art. 60. 1. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu uniewa˝nia si´, w przypadku gdy:

1) nie zosta∏y spe∏nione warunki sta∏ego pobytu okreÊlone w niniejszym rozdziale lub
2) pobyt obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci
lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
2. Cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem
UE odmawia si´ wydania karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE tak˝e wtedy, gdy jego zwiàzek ma∏˝eƒski z obywatelem UE zosta∏ zawarty dla pozoru.
Art. 57. 1. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu lub karta sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE podlegajà wymianie w przypadku:
1) zmiany danych w nich zamieszczonych;
2) uszkodzenia lub zaistnienia innej okolicznoÊci
utrudniajàcej ustalenie to˝samoÊci posiadacza;
3) up∏ywu terminu wa˝noÊci.

1) zosta∏ wydany na podstawie podrobionych lub
przerobionych dokumentów lub fa∏szywych informacji lub
2) pobyt obywatela UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi powa˝ne zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
2. Kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE uniewa˝nia si´, w przypadku gdy:
1) zosta∏a wydana na podstawie podrobionych lub
przerobionych dokumentów lub fa∏szywych informacji lub
2) pobyt cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem
UE na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi powa˝ne zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa
i porzàdku publicznego, lub
3) zwiàzek ma∏˝eƒski cz∏onka rodziny nieb´dàcego
obywatelem UE z obywatelem UE zosta∏ zawarty
dla pozoru.
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3. Kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE mo˝na uniewa˝niç, w przypadku gdy cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE opuÊci∏ terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres d∏u˝szy ni˝ 2 kolejne lata.
Art. 61. 1. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu lub kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE w razie uniewa˝nienia lub zgonu ich posiadacza nale˝y niezw∏ocznie zwróciç organowi, który
je wyda∏.
2. Do zwrotu dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE jest obowiàzany:
1) w przypadku uniewa˝nienia:
a) dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego
pobytu — obywatel UE,
b) karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE — cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem
UE;
2) w przypadku zgonu obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE — osoby obowiàzane do zg∏oszenia zgonu zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 wrzeÊnia 1986 r. — Prawo o aktach stanu cywilnego.
Art. 62. Odmowa wydania lub wymiany dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty
sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE oraz ich
uniewa˝nienie nast´puje w drodze decyzji.
Art. 63. 1. Organem w∏aÊciwym w sprawach wydania, wymiany lub uniewa˝nienia dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE jest wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu obywatela
UE.
2. Organem w∏aÊciwym w sprawach wydania, wymiany lub uniewa˝nienia karty sta∏ego pobytu cz∏onka
rodziny obywatela UE w przypadku, o którym mowa
w art. 44 i 46 ust. 2, jest wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu cz∏onka rodziny.
Art. 64. 1. Dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu lub kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE wydaje si´ lub wymienia po uiszczeniu
nale˝nej op∏aty.
2. Op∏ata stanowi dochód bud˝etu paƒstwa.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç i sposób uiszczania op∏at za wydanie
lub wymian´ dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej, uwzgl´dniajàc
jednostkowe koszty wytworzenia i wydania lub wymiany tych dokumentów, z tym ˝e wysokoÊç ka˝dej
z op∏at nie mo˝e przekroczyç wysokoÊci op∏aty pobie-
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ranej za wydanie obywatelowi polskiemu dowodu
osobistego.
Art. 65. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) wzory formularzy wniosków o:
a) wydanie lub wymian´ dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu,
b) wydanie lub wymian´ karty sta∏ego pobytu
cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
2) liczb´ fotografii i wymogi dotyczàce fotografii do∏àczanych do wniosków o wydanie lub wymian´
dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
3) wzory dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu i karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela Unii Europejskiej.
2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1,
uwzgl´dnia si´:
1) dane, o których mowa w art. 8, w zakresie niezb´dnym do wydania lub wymiany dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty
sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii
Europejskiej;
2) dane, o których mowa w art. 52 ust. 1.
Rozdzia∏ 5
Wydalenie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Art. 66. 1. Obywatelowi UE lub cz∏onkowi rodziny
nieb´dàcemu obywatelem UE, którzy nie posiadajà
prawa sta∏ego pobytu, mo˝e byç wydana decyzja
o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
w przypadku gdy ich pobyt na tym terytorium stanowi
zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego lub zdrowia publicznego.
2. Choroba, której objawy wystàpià po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia wjazdu obywatela UE lub cz∏onka
rodziny nieb´dàcego obywatelem UE na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, nie mo˝e stanowiç podstawy do wydalenia z powodu zagro˝enia dla zdrowia
publicznego.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz chorób, które uzasadniajà podj´cie decyzji o wydaleniu obywatela UE lub
cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE z powodu zagro˝enia dla zdrowia publicznego.
4. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 3, powinny byç uwzgl´dnione tylko choroby epidemiczne
okreÊlone przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia oraz
inne choroby wysoce zakaêne i szczególnie niebezpieczne, które podlegajà zwalczaniu u obywateli pol-
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skich na podstawie ustawy z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o chorobach zakaênych i zaka˝eniach (Dz. U. Nr 126,
poz. 1384, z póên. zm.8)).
Art. 67. Obywatelowi UE lub cz∏onkowi rodziny
nieb´dàcemu obywatelem UE, którzy posiadajà prawo sta∏ego pobytu, decyzja o wydaleniu mo˝e byç wydana, w przypadku gdy ich pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stanowi powa˝ne zagro˝enie dla
obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony
bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego.
Art. 68. Obywatelowi UE, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres d∏u˝szy
ni˝ 10 lat, decyzja o wydaleniu mo˝e byç wydana tylko w przypadku, gdy jego pobyt na tym terytorium
stanowi zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa publicznego przez
zagro˝enie dla pokoju, ludzkoÊci, niepodleg∏oÊci lub
obronnoÊci Rzeczypospolitej Polskiej lub ze wzgl´du
na dzia∏alnoÊç terrorystycznà.
Art. 69. Ma∏oletniemu obywatelowi UE decyzja
o wydaleniu mo˝e byç wydana tylko w przypadku,
gdy:
1) zachodzà okolicznoÊci, o których mowa w art. 68,
lub
2) przemawia za tym dobro dziecka zgodnie z Konwencjà o prawach dziecka, przyj´tà 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).
Art. 70. W post´powaniu o wydalenie obywatela
UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE
uwzgl´dnia si´ w szczególnoÊci:
1) okres pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) wiek i stan zdrowia;
3) sytuacj´ rodzinnà i ekonomicznà;
4) stopieƒ integracji spo∏ecznej i kulturalnej w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) stopieƒ wi´zi z krajem pochodzenia.
Art. 71. 1. W decyzji o wydaleniu obywatelowi UE
lub cz∏onkowi rodziny nieb´dàcemu obywatelem UE
nakazuje si´ opuszczenie terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie nie krótszym ni˝ 31 dni.
2. Je˝eli stopieƒ zagro˝enia dla obronnoÊci lub
bezpieczeƒstwa paƒstwa albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego tego wymaga, w decyzji
o wydaleniu zarzàdza si´ jej przymusowe wykonanie
przez doprowadzenie obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE do granicy albo do
granicy paƒstwa, do którego zostaje wydalony, lub do
portu lotniczego albo morskiego tego paƒstwa.
———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 199, poz. 1938 oraz z 2004 r.
Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210, poz. 2135.
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3. Przymusowe wykonanie decyzji o wydaleniu zarzàdza si´ tak˝e, gdy obywatel UE lub cz∏onek rodziny
nieb´dàcy obywatelem UE nie opuÊcili terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie okreÊlonym
w decyzji o wydaleniu.
Art. 72. 1. W przypadku wniesienia skargi do sàdu
administracyjnego na decyzj´ o wydaleniu, wraz
z wnioskiem o wstrzymanie jej wykonania, termin wykonania nakazu opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ulega przed∏u˝eniu do dnia, w którym postanowienie w sprawie tego wniosku sta∏o si´ prawomocne.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, gdy podstawà
wydalenia by∏o zagro˝enie dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo bezpieczeƒstwa publicznego
przez zagro˝enie dla pokoju, ludzkoÊci, niepodleg∏oÊci
lub obronnoÊci Rzeczypospolitej Polskiej lub ze wzgl´du na dzia∏alnoÊç terrorystycznà.
Art. 73. Decyzj´ o wydaleniu obywatela UE lub
cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE wydaje,
z urz´du lub na wniosek Ministra Obrony Narodowej,
Szefa Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Szefa
Agencji Wywiadu, Komendanta G∏ównego Stra˝y
Granicznej, Komendanta G∏ównego Policji, wojewoda
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce pobytu obywatela UE
lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE lub
miejsce ujawnienia faktu albo zdarzenia b´dàcego
podstawà wystàpienia z wnioskiem o wydalenie.
Art. 74. 1. Przymusowe wykonanie decyzji o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nale˝y do:
1) komendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego ze
wzgl´du na miejsce pobytu obywatela UE lub
cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE —
w zakresie doprowadzenia do granicy;
2) Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej lub komendanta oddzia∏u Stra˝y Granicznej w∏aÊciwego
ze wzgl´du na miejsce, w którym nast´puje przekroczenie granicy — w zakresie doprowadzenia do
granicy paƒstwa, do którego obywatel UE lub
cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE zostaje wydalony, lub do portu lotniczego albo morskiego tego paƒstwa.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, informuje niezw∏ocznie wojewod´, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu, o opuszczeniu przez obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Wojewoda, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu, informuje organ gminy w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce
zameldowania na pobyt sta∏y lub pobyt czasowy trwajàcy ponad 3 miesiàce obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE o opuszczeniu
przez nich terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w zwiàzku z wykonaniem decyzji o wydaleniu.
Art. 75. Organy przyst´pujàce do przymusowego
wykonania decyzji o wydaleniu po up∏ywie 2 lat od
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dnia jej wydania sà obowiàzane zawiadomiç o tym
wojewod´, który wyda∏ decyzj´, i wstrzymaç jej wykonanie do czasu zakoƒczenia post´powania, o którym
mowa w art. 76.
Art. 76. 1. Wojewoda, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu, w przypadku, o którym mowa w art. 75, wszczyna z urz´du post´powanie w sprawie ustalenia, czy zachodzà okolicznoÊci uzasadniajàce uchylenie decyzji.
2. W przypadku gdy:
1) obywatel UE lub cz∏onek rodziny nieb´dàcy obywatelem UE nie stanowi ju˝ rzeczywistego zagro˝enia dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa
albo ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego lub
2) okolicznoÊci, które mia∏y wp∏yw na jej wydanie
uleg∏y istotnej zmianie
— wojewoda uchyla decyzj´ o wydaleniu.
Art. 77. 1. Dane obywatela UE lub cz∏onka rodziny
nieb´dàcego obywatelem UE, którzy opuÊcili terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wskutek wykonania decyzji o wydaleniu podj´tej ze wzgl´du na zagro˝enie
dla obronnoÊci lub bezpieczeƒstwa paƒstwa albo
ochrony bezpieczeƒstwa i porzàdku publicznego, przechowuje si´ w wykazie przez okres 5 lat.
2. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 1, dane obywatela UE lub cz∏onka rodziny nieb´dàcego
obywatelem UE wykreÊla si´ z wykazu.
Art. 78. 1. Wpisu do wykazu, przed∏u˝enia obowiàzywania wpisu oraz wykreÊlenia wpisu dokonuje
z urz´du Prezes Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców.
2. WykreÊlenie wpisu mo˝e nastàpiç na wniosek
osoby, której dane zosta∏y wpisane do wykazu, w przypadku gdy istotnie zmieni∏y si´ okolicznoÊci, które
mia∏y wp∏yw na wydanie decyzji o wydaleniu.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Prezes
Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców wydaje
decyzj´ w sprawie wykreÊlenia wpisu do wykazu
w terminie 2 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku.
Rozdzia∏ 6
Rejestry w sprawach obywateli UE
i cz∏onków rodzin nieb´dàcych obywatelami UE
Art. 79. Wojewoda prowadzi w systemie informatycznym rejestry w sprawach dotyczàcych obywateli
UE i cz∏onków rodzin nieb´dàcych obywatelami UE:
1) pobytu obywatela UE;
2) kart pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE;
3) dokumentów potwierdzajàcych prawo sta∏ego pobytu;
4) kart sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE.
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Art. 80. W rejestrach przechowuje si´ dane, o których mowa w art. 8, dotyczàce obywateli UE i cz∏onków rodzin nieb´dàcych obywatelami UE, wobec których prowadzi si´ post´powania w sprawach uregulowanych w ustawie, a ponadto:
1) w rejestrze, o którym mowa w art. 79 pkt 1, przechowuje si´:
a) informacje o wnioskach dotyczàcych zarejestrowania pobytu i wymiany zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
b) informacje dotyczàce zarejestrowania pobytu,
c) imi´, nazwisko i stanowisko s∏u˝bowe pracownika dokonujàcego wpisu do rejestru,
d) informacje o wydaniu i wymianie zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu obywatela UE,
e) informacje o decyzjach administracyjnych, postanowieniach i wyrokach sàdu dotyczàcych
odmowy i uniewa˝nienia zarejestrowania pobytu;
2) w rejestrze, o którym mowa w art. 79 pkt 2, przechowuje si´ informacje o:
a) wnioskach o wydanie i wymian´ karty pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE,
b) dacie wydania, numerze, serii i terminie up∏ywu
wa˝noÊci karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE,
c) decyzjach administracyjnych, postanowieniach
i wyrokach sàdu dotyczàcych wymiany i uniewa˝nienia karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE;
3) w rejestrze, o którym mowa w art. 79 pkt 3, przechowuje si´ informacje o:
a) wnioskach o wydanie i wymian´ dokumentu
potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu,
b) dacie wydania, numerze, serii i terminie up∏ywu
wa˝noÊci dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu,
c) decyzjach administracyjnych, postanowieniach
i wyrokach sàdu dotyczàcych wymiany i uniewa˝nienia dokumentu potwierdzajàcego prawo
sta∏ego pobytu;
4) w rejestrze, o którym mowa w art. 79 pkt 4, przechowuje si´ informacje o:
a) wnioskach o wydanie i wymian´ karty sta∏ego
pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE,
b) dacie wydania, numerze, serii i terminie up∏ywu
wa˝noÊci karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE,
c) decyzjach administracyjnych, postanowieniach
i wyrokach sàdu dotyczàcych wymiany i uniewa˝nienia karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela UE.
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Rozdzia∏ 7
Przepisy karne
Art. 81. Kto:
1) nie dope∏nia obowiàzku zarejestrowania pobytu
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
2) uchyla si´ od obowiàzku posiadania albo wymiany karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE lub
karty sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela
UE,
3) wbrew obowiàzkowi nie zwraca karty pobytu
cz∏onka rodziny obywatela UE, dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu lub karty
sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela UE
— podlega karze grzywny.
Art. 82. Orzekanie w sprawach o czyny, o których
mowa w art. 81, nast´puje w trybie okreÊlonym
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106,
poz. 1148, z póên. zm.9)).
Rozdzia∏ 8
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 83. W ustawie z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353,
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemcowi mo˝na, na jego wniosek,
nadaç obywatelstwo polskie, je˝eli zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej 5 lat na podstawie zezwolenia na
osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub
posiadajàc prawo sta∏ego pobytu.”;
2) w art. 10 ust. 1 i 1a otrzymujà brzmienie:
„1. Cudzoziemiec pozostajàcy co najmniej 3 lata
w zwiàzku ma∏˝eƒskim zawartym z osobà posiadajàcà obywatelstwo polskie, który zamieszkuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie
si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub posiadajàc prawo sta∏ego pobytu, mo˝e nabyç obywatelstwo polskie, je˝eli w terminie okreÊlonym w ust. 1a z∏o˝y odpowiednie oÊwiadcze———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r.
Nr 128, poz. 1351 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1103
i Nr 143, poz. 1203.
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 42, poz. 475, z 2003 r.
Nr 128, poz. 1175, z 2005 r. Nr 94, poz. 788 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711.
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nie przed w∏aÊciwym organem i organ ten wyda decyzj´ o przyj´ciu oÊwiadczenia.

1a. Termin do z∏o˝enia oÊwiadczenia woli w sprawie nabycia obywatelstwa polskiego wynosi
3 lata i 6 miesi´cy od dnia zawarcia zwiàzku
ma∏˝eƒskiego z osobà posiadajàcà obywatelstwo polskie albo 6 miesi´cy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich lub nabycia prawa sta∏ego pobytu.”;
3) uchyla si´ art. 18f.
Art. 84. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludnoÊci i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2006 r. Nr 139, poz. 993) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 1 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) uprawniajàcym obywateli polskich do przekraczania granic paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej oraz paƒstw nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
których obywatele mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie umów zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, uznajàcych ten dokument za wystarczajàcy do przekraczania ich granicy.”;
2) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zwalnia si´ od obowiàzku zameldowania na
pobyt czasowy dzieci do lat 7 na okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy.”;
3) w art. 15 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Osoba, która wyje˝d˝a za granic´ na okres
d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, jest obowiàzana zg∏osiç
swój wyjazd oraz powrót w∏aÊciwemu ze
wzgl´du na miejsce pobytu sta∏ego organowi
wymienionemu w ust. 1. Zg∏oszenia wyjazdu
dokonuje si´ najpóêniej w dniu opuszczenia
dotychczasowego miejsca pobytu, a zg∏oszenia powrotu — najpóêniej przed up∏ywem
czwartej doby, liczàc od dnia powrotu.”;
4) art. 16 otrzymuje brzmienie:
„Art. 16. 1. Je˝eli okres pobytu czasowego trwajàcego do 3 miesi´cy odpowiada okresowi zg∏oszonemu przy zameldowaniu,
osoba opuszczajàca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiàzku wymeldowania si´.
2. Osoba, która opuszcza miejsce pobytu
czasowego trwajàcego do 3 miesi´cy
przed up∏ywem czasu zg∏oszonego
przy zameldowaniu, jest obowiàzana
wymeldowaç si´ najpóêniej w dniu
opuszczenia tego miejsca.”;
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5) w art. 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Cudzoziemiec przebywajàcy poza zak∏adem
hotelarskim, zak∏adem udzielajàcym pomieszczenia w zwiàzku z pracà, naukà, leczeniem si´
lub wypoczynkiem jest obowiàzany zameldowaç si´ na pobyt czasowy najpóêniej przed
up∏ywem czwartej doby, liczàc od chwili przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.”;
6) w art. 26:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej i cz∏onek jego rodziny nieb´dàcy
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, dokonujàcy zameldowania si´
na pobyt sta∏y, zg∏aszajà wymagane dane
do zameldowania, przy czym obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przedstawia wa˝ny dokument podró˝y lub
inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy jego
to˝samoÊç i obywatelstwo oraz wa˝ny dokument potwierdzajàcy prawo sta∏ego pobytu, a cz∏onek jego rodziny nieb´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej — wa˝ny dokument podró˝y oraz
wa˝nà kart´ sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny
obywatela Unii Europejskiej.”,
b) ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej i cz∏onek jego rodziny nieb´dàcy
obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, którzy dokonujà zameldowania si´ na pobyt czasowy trwajàcy ponad
3 miesiàce, zg∏aszajà wymagane dane do
zameldowania, przy czym obywatel paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej
przedstawia wa˝ny dokument podró˝y lub
inny wa˝ny dokument potwierdzajàcy jego
to˝samoÊç i obywatelstwo oraz zaÊwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela
Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaÊwiadczenia, sk∏ada oÊwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cz∏onek jego rodziny nieb´dàcy obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej — wa˝ny dokument podró˝y oraz wa˝nà kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej.
5. Przepisy ust. 2 i 4 stosuje si´ do obywateli
paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej
lub paƒstw nieb´dàcych stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
którzy mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie umów zawartych
przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà
i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, oraz do
cz∏onków ich rodzin.”;
7) w art. 44a:
a) w ust. 1 w pkt 1 lit. c i d otrzymujà brzmienie:
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„c) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy
trwajàcy ponad 3 miesiàce,
d) zbioru danych obywateli polskich i cudzoziemców zameldowanych na pobyt czasowy
trwajàcy do 3 miesi´cy,”,

b) w ust. 2 pkt 20 i 21 otrzymujà brzmienie:
„20) seria i numer dokumentu potwierdzajàcego prawo sta∏ego pobytu, data wydania,
data wa˝noÊci oraz oznaczenie organu,
który go wyda∏,
21) seria i numer karty sta∏ego pobytu cz∏onka
rodziny obywatela Unii Europejskiej, data
wydania, data wa˝noÊci oraz oznaczenie
organu, który jà wyda∏.”;
c) w ust. 4 pkt 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3) data wydania, seria i numer zaÊwiadczenia
o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii
Europejskiej oraz oznaczenie organu, który
je wyda∏,
4) seria i numer karty pobytu cz∏onka rodziny
obywatela Unii Europejskiej, data wydania,
data wa˝noÊci oraz oznaczenie organu, który jà wyda∏,”,
d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W zbiorze meldunkowym, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1 lit. d, zamieszcza si´ tak˝e dat´ przekroczenia granicy zg∏oszonà przez cudzoziemca przy dope∏nianiu obowiàzku meldunkowego.”;
8) u˝yte w art. 8 ust. 1 i 3, art. 9 ust. 2a, art. 14 ust. 1,
art. 15 ust. 1, 1a, 2 i 4, art. 26 ust. 3, art. 29 ust. 1,
art. 31a ust. 3 pkt 1 i 2, art. 37 ust. 1 pkt 3,
art. 44a ust. 2 pkt 15 i art. 44e ust. 3 pkt 10, w ró˝nej liczbie i przypadku, wyrazy „trwajàcy ponad
2 miesiàce” lub wyrazy „trwajàcy ponad dwa miesiàce” zast´puje si´ u˝ytymi w odpowiedniej liczbie i przypadku wyrazami „trwajàcy ponad 3 miesiàce”.
Art. 85. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58, z póên. zm.11))
w art. 21 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Zakaz okreÊlony w ust. 1 nie ma tak˝e zastosowania, je˝eli w∏aÊciwy organ paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej wystàpi do Komendanta
G∏ównego Policji z wnioskiem o udzielenie infor———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 113, poz. 984, Nr 115,
poz. 996, Nr 176, poz. 1457 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r.
Nr 90, poz. 844, Nr 113, poz. 1070, Nr 130, poz. 1188
i 1190, Nr 137, poz. 1302, Nr 166, poz. 1609, Nr 192,
poz. 1873 i Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 171, poz. 1800,
Nr 179, poz. 1842, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703
i Nr 277, poz. 2742, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 164,
poz. 1365, Nr 169, poz. 1411 i Nr 250, poz. 2116 oraz z
2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711.
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macji o osobie ubiegajàcej si´ w tym paƒstwie
o zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej, znajdujàcych si´ w policyjnych bazach danych.
4. Komendant G∏ówny Policji udziela informacji,
o których mowa w ust. 3, w terminie 2 miesi´cy
od dnia otrzymania wniosku.”.
Art. 86. W ustawie z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572,
z póên. zm.12)) w art. 94a ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 1, uwa˝a si´ osoby wymienione
w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium
obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144,
poz. 1043).”.
Art. 87. W ustawie z dnia 19 listopada 1999 r. —
Prawo dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 101,
poz. 1178, z póên. zm.13)) w art. 7a ust. 1a otrzymuje
brzmienie:
„1a. Dla zachowujàcych miejsce sta∏ego pobytu poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli paƒstw, o których mowa w art. 13
ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.14)), zwanej dalej „ustawà”,
3) obywateli paƒstw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawar∏a umowy mi´dzynarodowe,
o których mowa w art. 13 ust. 3 ustawy
— podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊciwoÊç miejscowà gminy dla celów ewidencyjnych okreÊla si´ wed∏ug g∏ównego miejsca wykonywania tej dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104.
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 86, poz. 958 i Nr 114, poz. 1193, z 2001 r.
Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115
i Nr 147, poz. 1643, z 2002 r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995
i Nr 130, poz. 1112, z 2003 r. Nr 86, poz. 789, Nr 128,
poz. 1176 i Nr 217, poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 54,
poz. 535, Nr 91, poz. 870 i Nr 173, poz. 1808.
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289, Nr 94,
poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460, Nr 177,
poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485, Nr 180,
poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127.
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Art. 88. W ustawie z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o op∏acie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532,
z póên. zm.15)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 2 w ust. 1 w pkt 1 lit. l otrzymuje brzmienie:
„l) pobytu obywateli paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii
Europejskiej lub paƒstw nieb´dàcych stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie umów zawartych
przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej
paƒstwami cz∏onkowskimi, oraz cz∏onków ich
rodzin,”;
2) w za∏àczniku do ustawy w cz´Êci IV Zezwolenia
w pkt 5 kolumna 4 otrzymuje brzmienie:
„wiza wjazdowa w celu przebywania lub do∏àczenia do obywatela paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej, paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Europejskiej
lub paƒstwa nieb´dàcego stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który mo˝e korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez to paƒstwo ze Wspólnotà
Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi”.
Art. 89. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.16))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej
lub paƒstw nieb´dàcych stronami umowy
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu
osób na podstawie umów zawartych przez te
paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, oraz cz∏onków ich rodzin, z wyjàtkiem:
a) art. 93, 94, 96, 100, rozdzia∏ów 9 i 10, art. 124
pkt 1 lit. g oraz pkt 2 i 4, art. 125 ust. 1 pkt 2
w zakresie dotyczàcym art. 124 pkt 1 lit. g,
art. 126 ust. 1 pkt 4 i 7 oraz ust. 2, art. 127,
128 ust. 2, art. 131—134, które majà zastosowanie do obywateli paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do
Unii Europejskiej lub paƒstw nieb´dàcych
stronami umowy o Europejskim Obszarze
———————
15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 115, Nr 48,
poz. 447, Nr 62, poz. 550, Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788,
Nr 113, poz. 954, Nr 143, poz. 1199, Nr 153, poz. 1272,
Nr 169, poz. 1418, Nr 175, poz. 1458 i Nr 179, poz. 1485
oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360.
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842, z 2005 r.
Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105
i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 143, poz. 1027.
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Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze
swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez te paƒstwa ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami
cz∏onkowskimi, oraz cz∏onków ich rodzin,
b) art. 25, art. 26 pkt 3 lit. d, art. 29 ust. 3,
art. 45 ust. 1, 1a i 2, art. 48 ust. 1 pkt 1 oraz
ust. 3 i 5—7, art. 49, 52, 84a, rozdzia∏u 8a,
art. 124 pkt 1 lit. a, art. 125 ust. 1 pkt 1,
art. 126 ust. 1 pkt 1 lit. a, które majà zastosowanie do cz∏onków rodzin obywateli paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub paƒstw
nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na
podstawie umów zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, nieb´dàcych obywatelami tych paƒstw;”;
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5) art. 47 otrzymuje brzmienie:
„Art. 47. 1. Cudzoziemcowi, który wyka˝e, ˝e istniejà wyjàtkowe i pilne przyczyny,
w szczególnoÊci humanitarne, zawodowe lub wa˝ny interes Rzeczypospolitej Polskiej, wymagajàce jego wjazdu
i pobytu na jej terytorium lub przejazdu przez to terytorium oraz ˝e z powodów niezale˝nych od niego i nieprzewidywalnych nie móg∏ uzyskaç wizy
od konsula, wiz´ tranzytowà lub wiz´
pobytowà w celu, o którym mowa
w art. 26 pkt 4 lit. b—f oraz i, mo˝e wydaç komendant placówki Stra˝y Granicznej.
2. Cudzoziemcowi, który wyka˝e, ˝e ∏àczà
go wi´zi o charakterze rodzinnym z zamieszkujàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, paƒstwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale˝àcego do Unii
Europejskiej lub paƒstwa nieb´dàcego
stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który mo˝e korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na
podstawie umów zawartych przez to
paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà i jej
paƒstwami cz∏onkowskimi, komendant placówki Stra˝y Granicznej mo˝e
wydaç wiz´ wjazdowà w celu, o którym mowa w art. 26 pkt 3 lit. d.

2) w art. 16 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1) obywatel polski zamieszkujàcy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a tak˝e obywatel
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub
paƒstwa nieb´dàcego stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który mo˝e
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie umów zawartych przez to paƒstwo ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, oraz cz∏onek jego rodziny, zamieszkujàcy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
i posiadajàcy prawo pobytu lub prawo sta∏ego
pobytu na tym terytorium;

3. Wiza, o której mowa w ust. 1 i 2,
uprawnia do jednokrotnego wjazdu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w okresie wa˝noÊci równym okresowi
pobytu, nie d∏u˝szemu jednak ni˝
15 dni.

2) cudzoziemiec przebywajàcy bezpoÊrednio
przed wystawieniem zaproszenia legalnie
przez okres co najmniej 5 lat na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´ albo zezwolenie na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE;”;

4. Post´powanie w sprawie wydania wizy, o której mowa w ust. 1 i 2, mo˝e
byç ograniczone do czynnoÊci, o których mowa w art. 24.
5. Wydanie decyzji o odmowie wydania
wizy, o której mowa w ust. 1 i 2, odnotowuje si´ w dokumencie podró˝y cudzoziemca.”;

3) w art. 26 w pkt 3 w lit. c Êrednik zast´puje si´ przecinkiem i dodaje si´ lit. d w brzmieniu:
„d) przebywania lub do∏àczenia do obywatela
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub
paƒstwa nieb´dàcego stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego
obywatele mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie umów zawartych
przez to paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà
i jej paƒstwami cz∏onkowskimi;”;
4) w art. 29 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Wiza wjazdowa, o której mowa w art. 26 pkt 3
lit. d, uprawnia do nieograniczonej liczby
wjazdów, a okres jej wa˝noÊci wynosi 3 miesiàce.”;

6) w art. 53:
a) w ust. 5:
— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) jest duchownym, cz∏onkiem zakonu lub
alumnem seminarium duchownego,
nowicjuszem, postulantem, juniorystà
KoÊcio∏a Katolickiego, innego koÊcio∏a
lub zwiàzku wyznaniowego;”,
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) wyka˝e, ˝e zachodzà inne, ni˝ okreÊlone
w pkt 1, 1a i ust. 1, okolicznoÊci uzasadniajàce jego zamieszkiwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez

Dziennik Ustaw Nr 144

— 7486 —

okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w szczególnoÊci ze wzgl´du na wi´zi o charakterze
rodzinnym ∏àczàce go z zamieszkujàcym
na tym terytorium obywatelem polskim
lub obywatelem paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub paƒstwa
nieb´dàcego stronà umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który mo˝e korzystaç ze swobody przep∏ywu osób
na podstawie umów zawartych przez to
paƒstwo ze Wspólnotà Europejskà i jej
paƒstwami cz∏onkowskimi.”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1
pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14 oraz ust. 5 pkt 1 i 2, jest
obowiàzany posiadaç:
1) stabilne i regularne êród∏o dochodu wystarczajàcego do pokrycia kosztów utrzymania siebie i cz∏onków rodziny pozostajàcych na jego utrzymaniu;
2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu
przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.”,
c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 5
pkt 1a, jest obowiàzany spe∏niaç warunek,
o którym mowa w ust. 7 pkt 2.”;
7) art. 59 otrzymuje brzmienie:
„Art. 59. Cudzoziemiec jest obowiàzany opuÊciç
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przed up∏ywem terminu wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
chyba ˝e uzyska∏ kolejne zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si´ lub zezwolenie na
pobyt rezydenta d∏ugoterminowego
WE.”;
8) w art. 65:
a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„1. Zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE udziela si´ cudzoziemcowi
przebywajàcemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co
najmniej przez 5 lat, który posiada:”,
b) w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) pracownika „au pair”, sezonowego, delegowanego przez us∏ugodawc´ w celu transgranicznego Êwiadczenia us∏ug lub us∏ugodawcy Êwiadczàcego us∏ugi transgraniczne;”;
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9) po art. 99 dodaje si´ art. 99a w brzmieniu:
„Art. 99a. 1. Do cudzoziemców posiadajàcych dost´p do rynku pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach okreÊlonych w aktach prawnych
wydanych przez organy powo∏ane na
mocy Uk∏adu ustanawiajàcego stowarzyszenie
mi´dzy
Europejskà
Wspólnotà Gospodarczà a Turcjà,
podpisanego
w
Ankarze
dnia
12 wrzeÊnia 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217
z 29.12.1964, str. 3687), oraz do cz∏onków ich rodzin nie stosuje si´ przepisów art. 88, 90, 91, 95 i art. 97—99.
W zakresie uregulowanym w tych
przepisach stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 5 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin (DZ. U.
Nr 144, poz. 1043).
2. Za cz∏onka rodziny cudzoziemca,
o którym mowa w ust. 1, uwa˝a si´ jego:
1) ma∏˝onka;
2) zst´pnego lub zst´pnego jego ma∏˝onka, w wieku do 21 lat lub pozostajàcego na utrzymaniu cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1,
lub jego ma∏˝onka;
3) wst´pnego w linii prostej lub
wst´pnego jego ma∏˝onka, pozostajàcego na utrzymaniu cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1,
lub jego ma∏˝onka.”;
10) w art. 124 w pkt 1 w lit. k Êrednik zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ lit. l w brzmieniu:
„l) wydania polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca;”;
11) w art. 125 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w pkt 1 w lit. b—d, g, j, l, prowadzi wojewoda;”;
12) w art. 126 w ust. 1:
a) w pkt 1 lit. c i d otrzymujà brzmienie:
„c) w lit. c, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami o wydanie i cofni´cie zezwolenia na osiedlenie si´ oraz dat´ wydania, numer, seri´ oraz termin up∏ywu wa˝noÊci karty pobytu,
d) w lit. j, dotyczàce cudzoziemców obj´tych
post´powaniami o wydanie i cofni´cie zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego WE oraz dat´ wydania, numer, seri´
oraz termin up∏ywu wa˝noÊci karty pobytu;”,
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14) w art. 133 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w lit. d, e, l, przechowuje si´ imi´ (imiona)
i nazwisko, dat´ i miejsce urodzenia oraz
obywatelstwo cudzoziemca, dat´ wydania,
numer, seri´ oraz termin up∏ywu wa˝noÊci
polskiego dokumentu to˝samoÊci cudzoziemca, tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca lub polskiego
dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, a tak˝e informacje o wnioskach o wydanie i wymian´ oraz decyzjach o odmowie wydania
tych dokumentów;”;
13) w art. 132 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„4. Organ obowiàzany do prowadzenia rejestrów
i ewidencji, o których mowa w art. 124 pkt 1
lit. a—h, j—l i pkt 2 i 3 oraz w art. 132 ust. 2
pkt 4—15, posiada dost´p do danych przetwarzanych w Systemie Pobyt, w rejestrze, o którym mowa w art. 124 pkt 1 lit. k, oraz w rejestrze odcisków linii papilarnych pobranych od
cudzoziemca na podstawie art. 14 ust. 2, art. 93
ust. 1, art. 98 ust. 4 i art. 101 ust. 3, w zakresie
danych gromadzonych w rejestrach i ewidencji, które ten organ prowadzi.”;
15) w art. 141 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

9) rejestru pobytu obywatela Unii Europejskiej;

„1. Centralnym organem administracji rzàdowej
w∏aÊciwym w sprawach uregulowanych
w ustawie, w sprawach wjazdu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, pobytu oraz wyjazdu
z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej, paƒstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do
Unii Europejskiej lub paƒstw nieb´dàcych
stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie umów zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, a tak˝e
cz∏onków ich rodzin, którzy z nimi przebywajà
lub do nich do∏àczajà, repatriacji, nadawania
statusu uchodêcy, udzielania cudzoziemcom
azylu, wyra˝ania zgody na pobyt tolerowany
oraz udzielania ochrony czasowej, a tak˝e
w sprawach zwiàzanych z obywatelstwem polskim, które wynikajà z zakresu zadaƒ administracji rzàdowej, jest Prezes Urz´du do Spraw
Repatriacji i Cudzoziemców, zwany dalej „Prezesem Urz´du”, z wyjàtkiem spraw zastrze˝onych dla innych organów.”;

10) rejestru kart pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;

16) w art. 143 w ust. 1 w pkt 1 lit. e otrzymuje brzmienie:

„2. System Pobyt sk∏ada si´ z:
1) rejestrów, o których mowa w art. 124 pkt 1
lit. a—h, j, l, z wyjàtkiem rejestrów prowadzonych przez konsula;
2) ewidencji, o której mowa w art. 124 pkt 3;
3) wykazu, o którym mowa w art. 124 pkt 4;
4) rejestru spraw o nadanie statusu uchodêcy
oraz o udzielenie pomocy cudzoziemcom
ubiegajàcym si´ o nadanie statusu uchodêcy;
5) rejestru spraw o wydalenie osób posiadajàcych status uchodêcy;
6) rejestru spraw o udzielenie azylu;
7) rejestru spraw o udzielenie zgody na pobyt
tolerowany;
8) rejestru spraw o udzielenie ochrony czasowej;

11) rejestru dokumentów
prawo sta∏ego pobytu;

potwierdzajàcych

12) rejestru kart sta∏ego pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;
13) rejestrów wniosków, wydanych postanowieƒ i decyzji w sprawach:
a) o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji,
b) o udzielenie pomocy repatriantom ze
Êrodków bud˝etu paƒstwa,
c) o uznanie za repatrianta;
14) ewidencji osób ubiegajàcych si´ o wydanie wizy wjazdowej w celu repatriacji
i cz∏onków ich rodzin, nieposiadajàcych
w Rzeczypospolitej Polskiej zapewnionego
lokalu mieszkalnego lub êród∏a utrzymania;
15) centralnego rejestru danych o nabyciu
i utracie obywatelstwa polskiego.”;

„e) w ustawie z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie
oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej
i cz∏onków ich rodzin”.
Art. 90. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 1176,
z póên. zm.17)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 16 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie si´, zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich, prawo pobytu lub
prawo sta∏ego pobytu;”;
———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788 oraz
z 2006 r. Nr 143, poz. 1027.
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2) w art. 56 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) przebywajàcemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na
osiedlenie si´, zezwolenia na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich
lub zgody na pobyt tolerowany;”.
Art. 91. W ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. Nr 135, poz. 1268, z 2004 r. Nr 96,
poz. 959 i Nr 120, poz. 1252 oraz z 2005 r. Nr 94,
poz. 788) w art. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) majàcym miejsce zamieszkania i przebywajàcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub paƒstw
nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze
swobody przep∏ywu osób na podstawie umów
zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, posiadajàcym prawo pobytu lub prawo sta∏ego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
Art. 92. W ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo∏ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póên. zm.18))
w art. 5 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) majàcym miejsce zamieszkania i przebywajàcym
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienale˝àcych do Unii Europejskiej lub paƒstw
nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze
swobody przep∏ywu osób na podstawie umów
zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, posiadajàcym prawo pobytu lub prawo sta∏ego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”.
Art. 93. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2) cudzoziemców zamierzajàcych wykonywaç
lub wykonujàcych prac´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
———————
18) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 64, poz. 565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366,
Nr 175, poz. 1462, Nr 179, poz. 1487 i Nr 180, poz. 1493.
19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565,
Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462
i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651 i Nr 104,
poz. 708 i 711.
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b) obywateli paƒstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale˝àcych do Unii
Europejskiej,
c) obywateli paƒstw nieb´dàcych stronami
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze swobody przep∏ywu osób na podstawie
umów zawartych przez te paƒstwa ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami
cz∏onkowskimi,
d) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodêcy,
e) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na osiedlenie si´,
f) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich,
g) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielone w zwiàzku z okolicznoÊcià, 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 póên. zm.20)),
h) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej jako cz∏onkowie 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) posiadajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej zgod´ na pobyt tolerowany,
j) korzystajàcych w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) ubiegajàcych si´ w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodêcy, którym
po up∏ywie roku od dnia z∏o˝enia wniosku o nadanie statusu uchodêcy nie zosta∏a wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przed∏u˝enia post´powania nie le˝y po ich stronie;
3) cudzoziemców — cz∏onków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a—c;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Na zasadach okreÊlonych w ustawie zasi∏ki
i inne Êwiadczenia z tytu∏u bezrobocia przys∏ugujà osobom, o których mowa w ust. 3
pkt 1 i 2 lit. a—g oraz i, j, oraz cudzoziemcom
— cz∏onkom rodzin obywateli polskich.”;
2) w art. 2 w ust. 1:
a) w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:
„bezrobotnym — oznacza to osob´, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a—g lub i, j, lub cu———————
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 , z 2005 r.
Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1105
i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 143, poz. 1027 i Nr 144, poz. 1043.
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dzoziemca — cz∏onka rodziny obywatela polskiego, niezatrudnionà i niewykonujàcà innej
pracy zarobkowej, zdolnà i gotowà do podj´cia
zatrudnienia w pe∏nym wymiarze czasu pracy
obowiàzujàcym w danym zawodzie lub s∏u˝bie
albo innej pracy zarobkowej, albo je˝eli jest osobà niepe∏nosprawnà, zdolnà i gotowà do podj´cia zatrudnienia co najmniej w po∏owie tego
wymiaru czasu pracy, nieuczàcà si´ w szkole,
z wyjàtkiem uczàcej si´ w szkole dla doros∏ych
lub przyst´pujàcej do egzaminu eksternistycznego z zakresu tej szko∏y lub w szkole wy˝szej
w systemie wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, zarejestrowanà we w∏aÊciwym dla
miejsca zameldowania sta∏ego lub czasowego
powiatowym urz´dzie pracy oraz poszukujàcà
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, je˝eli:”,
b) pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) poszukujàcym pracy — oznacza to osob´
niezatrudnionà, o której mowa w art. 1
ust. 3 pkt 1—3, lub cudzoziemca — cz∏onka
rodziny obywatela polskiego, poszukujàcà
zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
oraz osob´ zatrudnionà zg∏aszajàcà zamiar
i gotowoÊç podj´cia innej pracy zarobkowej lub zatrudnienia w wy˝szym wymiarze
czasu pracy, dodatkowego albo innego zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, zarejestrowanà w powiatowym urz´dzie pracy;”,
c) pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) przyrzeczeniu — oznacza to przyrzeczenie
wydania cudzoziemcowi zezwolenia na
prac´ pod warunkiem uzyskania przez niego odpowiedniej wizy lub zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony albo zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej bàdê karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej;”,
d) pkt 39 otrzymuje brzmienie:
„39) us∏ugach EURES — oznacza to us∏ugi rynku pracy realizowane przez publiczne s∏u˝by zatrudnienia oraz zwiàzki zawodowe
i organizacje pracodawców, obejmujàce
w szczególnoÊci poÊrednictwo pracy wraz
z doradztwem z zakresu mobilnoÊci na rynku pracy Rzeczypospolitej Polskiej oraz
paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3
pkt 2 lit. a—c;”;
3) w art. 4:
a) w ust. 1 w pkt 2 lit. d otrzymuje brzmienie:
„d) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z prawa
swobodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒstwami, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a—c, w szczególnoÊci przez
realizowanie i koordynowanie dzia∏aƒ
w województwach i powiatach w zakresie
udzia∏u publicznych s∏u˝b zatrudnienia
w sieci EURES,”,
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b) ust. 1a otrzymuje brzmienie:
„1a. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego realizuje zadania z zakresu
koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego paƒstw, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a—c, w zakresie Êwiadczeƒ
dla bezrobotnych, w szczególnoÊci przez
pe∏nienie funkcji instytucji ∏àcznikowej.”;
4) w art. 8 w ust. 1 pkt 8 i 9 otrzymujà brzmienie:
„8) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego
paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c, w zakresie Êwiadczeƒ dla bezrobotnych, w szczególnoÊci:
a) pe∏nienie funkcji instytucji w∏aÊciwej,
b) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków
bezrobotnych o wydanie odpowiednich zaÊwiadczeƒ w sprawach Êwiadczeƒ z tytu∏u
bezrobocia,
c) wydawanie decyzji w sprawach Êwiadczeƒ
z tytu∏u bezrobocia;
9) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z prawa swobodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒstwami, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c, w szczególnoÊci realizowanie zadaƒ
z zakresu udzia∏u w sieci EURES, w tym:
a) wspieranie i koordynowanie realizacji zadaƒ
na terenie województwa we wspó∏pracy
z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy oraz
samorzàdem powiatowym, zwiàzkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
b) Êwiadczenie us∏ug EURES;”;
5) w art. 9 w ust. 1 pkt 15 i 16 otrzymujà brzmienie:
„15) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z koordynacji systemów zabezpieczenia spo∏ecznego
paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c, w zakresie Êwiadczeƒ dla bezrobotnych, w tym realizowanie decyzji, o których
mowa w art. 8 ust. 1 pkt 8 lit. c;
16) realizowanie zadaƒ wynikajàcych z prawa
swobodnego przep∏ywu pracowników mi´dzy paƒstwami, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a—c, w szczególnoÊci realizowanie zadaƒ z zakresu udzia∏u w sieci EURES,
w tym Êwiadczenie us∏ug EURES we wspó∏pracy z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy, samorzàdem województwa, zwiàzkami zawodowymi i organizacjami pracodawców;”;
6) w art. 37 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia
otrzymuje brzmienie:
„Us∏ugi EURES sà realizowane na terenie paƒstw,
o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, i polegajà w szczególnoÊci na:”;
7) w art. 71:
a) w ust. 1 w pkt 2 lit. g otrzymuje brzmienie:
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„g) op∏aca∏ sk∏adk´ na Fundusz Pracy w zwiàzku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej za granicà u pracodawcy zagranicznego w paƒstwie niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c,
w wysokoÊci 9,75 % przeci´tnego wynagrodzenia za ka˝dy miesiàc zatrudnienia,”,
b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Do okresu wymaganego do nabycia prawa
do zasi∏ku zalicza si´ tak˝e okresy zatrudnienia w paƒstwach, o których mowa w art. 1
ust. 3 pkt 2 lit. a—c, na zasadach okreÊlonych przepisami o koordynacji systemów
zabezpieczenia spo∏ecznego paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej.”,
c) po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki oraz tryb op∏acania sk∏adek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujàce zatrudnienie lub innà prac´ zarobkowà za granicà
u pracodawcy zagranicznego w paƒstwie
niewymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c, uwzgl´dniajàc zasady obowiàzujàce przy op∏acaniu sk∏adek na ubezpieczenia
spo∏eczne, brak mo˝liwoÊci ich op∏acania za
okresy wsteczne oraz ich zwrotu, chyba ˝e
zosta∏y wp∏acone w wy˝szej od obowiàzujàcej wysokoÊci.”;
8) w art. 72 w ust. 5a lit. b otrzymuje brzmienie:
„b) okresy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przebyte przed dniem 1 maja 2004 r. za
granicà u pracodawcy zagranicznego w paƒstwie wymienionym w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c, za które by∏y op∏acane sk∏adki na Fundusz Pracy.”;
9) w art. 75 ust. 4 i 5 otrzymujà brzmienie:
„4. Bezrobotny, który naby∏ w Rzeczypospolitej
Polskiej prawo do Êwiadczeƒ z tytu∏u bezrobocia i udaje si´ do innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub paƒstwa okreÊlonego w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b i c w celu poszukiwania pracy, zachowuje prawo do tych
Êwiadczeƒ.
5. Âwiadczenia przys∏ugujàce bezrobotnemu,
o którym mowa w ust. 4, sà wyp∏acane na zasadach okreÊlonych przepisami o koordynacji
systemów
zabezpieczenia
spo∏ecznego
paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2
lit. a—c.”;
10) w art. 86 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Udokumentowane okresy zatrudnienia obywateli polskich i obywateli paƒstw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, za granicà
u pracodawców zagranicznych sà zaliczane do
okresów pracy w Rzeczypospolitej Polskiej
w zakresie uprawnieƒ pracowniczych.”;
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11) w art. 87:
a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako ust. 1,
b) w ust. 1:
— pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´
w Rzeczypospolitej Polskiej;”,
— po pkt 2a dodaje si´ pkt 2b w brzmieniu:
„2b) posiadajàcy zezwolenie na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich w Rzeczypospolitej Polskiej;”,
— pkt 5, 5a i 5b otrzymujà brzmienie:
„5) cz∏onkowie rodziny obywatela polskiego
b´dàcy obywatelami paƒstw, o których
mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c;
5a) ma∏˝onek obywatela polskiego nieb´dàcy obywatelem paƒstwa, o którym mowa
w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, je˝eli posiada zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w zwiàzku z zawarciem zwiàzku ma∏˝eƒskiego;
5b) zst´pni, o których mowa w art. 2 ust. 1
pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca — ma∏˝onka obywatela polskiego, o którym mowa w pkt 8, nieb´dàcy obywatelami paƒstwa, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a—c, je˝eli posiadajà zezwolenie na zamieszkanie na
czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;”,
— pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) cudzoziemcy:
a) b´dàcy obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej,
b) b´dàcy obywatelami paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii Europejskiej,
c) b´dàcy obywatelami paƒstw nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym, którzy mogà
korzystaç ze swobody przep∏ywu osób
na podstawie umów zawartych przez
te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà
i jej paƒstwami cz∏onkowskimi,
d) cz∏onkowie rodzin cudzoziemców,
o których mowa w lit. a—c, a tak˝e
zst´pni ma∏˝onka tych cudzoziemców,
w wieku do 21 lat lub pozostajàcy na
utrzymaniu tych cudzoziemców lub
ich ma∏˝onka oraz wst´pni tych cudzoziemców lub ich ma∏˝onka, pozostajàcy na utrzymaniu tych cudzoziemców
lub ich ma∏˝onka.”,
c) dodaje si´ ust. 2 i 3 w brzmieniu:
„2. W stosunku do cudzoziemców, o których
mowa w ust. 1 pkt 8, jest mo˝liwe zastoso-
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wanie ograniczeƒ w dost´pie do rynku pracy, je˝eli mo˝liwoÊç taka wynika z umów
mi´dzynarodowych.
3. Ograniczeƒ w dost´pie do rynku pracy nie
stosuje si´, je˝eli cudzoziemiec, o którym
mowa w ust. 1 pkt 8, posiada prawo sta∏ego
pobytu.”;
12) w art. 88:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Warunkiem wydania zezwolenia na prac´
jest wczeÊniejsze uzyskanie przez pracodawc´ przyrzeczenia i uzyskanie przez cudzoziemca:
1) odpowiedniej wizy lub
2) zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) zaÊwiadczenia o zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej, lub
4) karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela
Unii Europejskiej.
3. W przypadku gdy cudzoziemiec posiada:
1) odpowiednià wiz´ lub
2) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) zaÊwiadczenie o zarejestrowaniu pobytu
obywatela Unii Europejskiej, lub
4) kart´ pobytu cz∏onka rodziny obywatela
Unii Europejskiej, lub
5) tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci
cudzoziemca i zaÊwiadczenie, 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 póên. zm.21))
— wydaje si´ decyzj´ w sprawie zezwolenia
na prac´ bez koniecznoÊci uprzedniego wydania przyrzeczenia. Decyzj´ w sprawie zezwolenia na prac´ wydaje si´ tak˝e na podstawie wa˝nego dokumentu podró˝y lub innego wa˝nego dokumentu potwierdzajàcego to˝samoÊç i obywatelstwo, o których mowa w art. 9 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 14 lipca
2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin
(Dz. U. Nr 144, poz. 1043).”,
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca sà wydawane na wniosek pracodaw———————
21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 210,
poz. 2135, z 2005 r. Nr 90, poz. 757 i Nr 94, poz. 788 oraz
z 2006 r. Nr 143, poz. 1027 i Nr 144, poz. 1043.
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cy, na czas okreÊlony, dla okreÊlonego cudzoziemca i pracodawcy, na okreÊlone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwolenie wydaje si´ na warunkach okreÊlonych
w przyrzeczeniu, na okres nie d∏u˝szy ni˝:
1) czas pobytu okreÊlony w odpowiedniej
wizie lub
2) okres wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
3) okres wa˝noÊci karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej, lub
4) okres wskazany w zaÊwiadczeniu 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 zosta∏o wydane, zezwolenie wydaje si´ po uzyskaniu
pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpocz´cia wykonywania pracy przez
cudzoziemca. Data rozpocz´cia wykonywania pracy przez cudzoziemca nie mo˝e byç
wczeÊniejsza ni˝ data wydania decyzji
w sprawie zezwolenia na prac´. Na wniosek
pracodawcy mo˝na przed∏u˝yç przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca.”;

13) w art. 90 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. W sytuacji, o której mowa w art. 87 ust. 2, minister w∏aÊciwy do spraw pracy mo˝e okreÊliç,
w drodze rozporzàdzenia, zakres ograniczeƒ
w sferze wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
majàc na wzgl´dzie ochron´ polskiego rynku
pracy.”.
Art. 94. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej (Dz. U. Nr 173,
poz. 1807, z póên. zm.22)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 13:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osoby zagraniczne z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do
Unii Europejskiej oraz paƒstw nieb´dàcych
stronami umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym, które mogà korzystaç ze
swobody przedsi´biorczoÊci na podstawie
umów zawartych przez te paƒstwa ze
Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami
cz∏onkowskimi, mogà podejmowaç i wykonywaç dzia∏alnoÊç gospodarczà na takich
samych zasadach jak obywatele polscy.”,
———————
22) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 281, poz. 2777, z 2005 r. Nr 33, poz. 289,
Nr 94, poz. 788, Nr 143, poz. 1199, Nr 175, poz. 1460,
Nr 177, poz. 1468, Nr 178, poz. 1480, Nr 179, poz. 1485,
Nr 180, poz. 1494 i Nr 183, poz. 1538 oraz z 2006 r. Nr 17,
poz. 127.
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b) w ust. 2 w pkt 2 dodaje si´ Êrednik i pkt 3
w brzmieniu:
„3) sà cz∏onkami rodzin w rozumieniu art. 2
pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U.
Nr 144, poz. 1043), do∏àczajàcymi do obywateli paƒstw, o których mowa w ust. 1, lub
przebywajàcymi z nimi.”;
2) w art. 23 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dla zachowujàcych miejsce sta∏ego pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) obywateli polskich,
2) obywateli paƒstw, o których mowa w art. 13
ust. 1,
3) obywateli paƒstw, z którymi Rzeczpospolita
Polska zawar∏a umowy mi´dzynarodowe,
o których mowa w art. 13 ust. 3
— podejmujàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w∏aÊciwoÊç miejscowà gminy dla celów ewidencyjnych okreÊla si´ wed∏ug g∏ównego miejsca
wykonywania tej dzia∏alnoÊci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.”;
3) w art. 33 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przepisy ust. 3 stosuje si´ odpowiednio do
zmiany g∏ównego miejsca wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej w przypadku osób,
o których mowa w art. 23 ust. 2.”;
4) w art. 85 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do tworzenia oddzia∏ów przez przedsi´biorców zagranicznych z paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, paƒstw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii
Europejskiej oraz paƒstw nieb´dàcych stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogà korzystaç ze swobody
przedsi´biorczoÊci na podstawie umów zawartych przez te paƒstwa ze Wspólnotà Europejskà i jej paƒstwami cz∏onkowskimi, przepis
art. 13 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.”.
Art. 95. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. — Prawo
o szkolnictwie wy˝szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 oraz
z 2006 r. Nr 46, poz. 328 i Nr 104, poz. 708 i 711)
w art. 43 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Za cz∏onków rodzin osób, o których mowa
w ust. 2 pkt 4 i ust. 5, uwa˝a si´ osoby wymienione w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeêdzie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeêdzie z tego terytorium obywateli paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej i cz∏onków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043).”.
Art. 96. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie
niektórych ustaw w zwiàzku ze zmianami w podziale
zadaƒ i kompetencji administracji terenowej (Dz. U.

Poz. 1043

Nr 175, poz. 1462, Nr 189, poz. 1604 i Nr 267,
poz. 2257) w art. 31:
1) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) w art. 87 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje
brzmienie:
„Cudzoziemiec mo˝e wykonywaç prac´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli posiada zezwolenie na prac´ wydane przez marsza∏ka województwa w∏aÊciwego ze wzgl´du
na siedzib´ pracodawcy.”;”;
2) w pkt 4:
a) uchyla si´ lit. a,
b) lit. b i c otrzymujà brzmienie:
„b) w ust. 5 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
2) o których mowa w ust. 1 pkt 2 — wyst´puje pracodawca zagraniczny; decyzj´
w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na
prac´ wydaje marsza∏ek województwa
w∏aÊciwy ze wzgl´du na miejsce realizacji us∏ugi eksportowej;
3) o których mowa w ust. 1 pkt 3 — wyst´puje pracodawca zagraniczny lub podmiot, u którego b´dzie wykonywane zadanie okreÊlone przez delegujàcego; decyzj´ w sprawie przyrzeczenia i zezwolenia na prac´ wydaje marsza∏ek województwa w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ podmiotu, u którego b´dzie wykonywane zadanie.”,
c) ust. 6—9 otrzymujà brzmienie:
„6. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca w jednostkach podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw kultury fizycznej i sportu, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw nauki, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw turystyki, ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw szkolnictwa wy˝szego, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia, ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw oÊwiaty i wychowania oraz
Prezesowi Polskiej Akademii Nauk wydaje marsza∏ek województwa, je˝eli zosta∏y spe∏nione warunki okreÊlone
w przepisach ustawy oraz w odr´bnych
przepisach.
7. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ wydaje pracodawcy marsza∏ek województwa, uwzgl´dniajàc sytuacj´ na lokalnym rynku pracy oraz kryteria, o których
mowa w art. 8a ust. 1 pkt 1. Marsza∏ek
województwa mo˝e, w przypadkach
uzasadnionych sytuacjà na rynku pracy,
ograniczyç rodzaj pracy do czynnoÊci zarzàdzajàcych i reprezentacji podmiotu.
Marsza∏ek województwa mo˝e tak˝e
uwzgl´dniç przydatnoÊç podmiotu dla
rynku pracy i gospodarki.
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8. Przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca sà wydawane na wniosek
pracodawcy, na czas okreÊlony, dla okreÊlonego cudzoziemca i pracodawcy, na
okreÊlone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy. Zezwolenie wydaje si´
na warunkach okreÊlonych w przyrzeczeniu, na okres nie d∏u˝szy ni˝:
1) czas pobytu okreÊlony w odpowiedniej wizie lub
2) okres wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
lub
3) okres wa˝noÊci karty pobytu cz∏onka
rodziny obywatela Unii Europejskiej,
lub
4) okres wskazany w zaÊwiadczeniu 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 zosta∏o
wydane, zezwolenie wydaje si´ po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia pracodawcy o dacie rozpocz´cia wykonywania pracy przez cudzoziemca. Data rozpocz´cia wykonywania pracy przez cudzoziemca nie mo˝e byç wczeÊniejsza
ni˝ data wydania decyzji w sprawie zezwolenia na prac´. Na wniosek pracodawcy mo˝na przed∏u˝yç przyrzeczenie
i zezwolenie na prac´ cudzoziemca.
9. Na wniosek w∏aÊciwego urz´du skarbowego, Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
lub konsula marsza∏ek województwa
przekazuje kopie wydanych decyzji.”.
Rozdzia∏ 9
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 97. 1. Zezwolenia na pobyt, zezwolenia na pobyt czasowy, karty pobytu obywatela Unii Europejskiej oraz dokumenty pobytu wydane na podstawie
ustawy, o której mowa w art. 104, zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na jaki zosta∏y wydane.
2. Zezwolenia na osiedlenie si´ udzielone obywatelom UE oraz cz∏onkom ich rodzin na podstawie ustawy z dnia 29 marca 1963 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
z 1992 r. Nr 7, poz. 30 i Nr 25, poz. 112 oraz z 1995 r.
Nr 23, poz. 120), ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2001 r. Nr 127, poz. 1400, z póên.
zm.23)) oraz ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna———————
23) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74,
poz. 676, Nr 81, poz. 731, Nr 89, poz. 804 i Nr 141,
poz. 1180 oraz z 2003 r. Nr 97, poz. 894, Nr 101, poz. 942
i Nr 137, poz. 1302.

Poz. 1043

czony udzielone cz∏onkom rodzin obywateli UE na
podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach lub ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach zachowujà wa˝noÊç przez okres, na jaki
zosta∏y wydane, o ile ustawy nie stanowià inaczej.
3. Zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich udzielone cz∏onkom rodzin obywateli UE na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach i dokumenty wydane na podstawie tych ustaw zachowujà wa˝noÊç
przez okres, na jaki zosta∏y wydane, o ile ustawy nie
stanowià inaczej.
4. Posiadanie zezwolenia na pobyt, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich zwalnia obywatela UE z obowiàzku zarejestrowania pobytu, o którym mowa w art. 20.
5. Posiadanie zezwolenia na pobyt, zezwolenia na
osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich zwalnia
cz∏onka rodziny nieb´dàcego obywatelem UE z obowiàzku posiadania karty pobytu cz∏onka rodziny obywatela Unii Europejskiej, o którym mowa w art. 20.
Art. 98. Osobom, które posiadajà zezwolenie na
pobyt udzielone na podstawie dotychczasowych przepisów, przys∏uguje prawo pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie niniejszej ustawy.
Art. 99. Do post´powaƒ w sprawach zezwoleƒ na
pobyt lub zezwoleƒ na pobyt czasowy, wszcz´tych
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy i niezakoƒczonych decyzjà ostatecznà, stosuje si´ przepisy niniejszej ustawy.
Art. 100. Decyzje o przyznaniu pomocy dla cudzoziemców, w sprawie których zosta∏y wszcz´te post´powania o nadanie statusu uchodêcy na podstawie
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uzyskali zgod´ na pobyt tolerowany, wygasajà po up∏ywie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
Art. 101. Dane obywateli UE i cz∏onków ich rodzin,
zgromadzone w wykazie na podstawie dotychczasowych przepisów, przechowuje si´ przez okres, na jaki
zosta∏y w nim zamieszczone, o ile nie jest to sprzeczne
z niniejszà ustawà.
Art. 102. Dotychczasowe wpisy dokonane w rejestrach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, dotyczàce wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenia na osiedlenie si´ lub zezwolenia na pobyt rezydenta d∏ugoterminowego Wspólnot
Europejskich, cudzoziemcom b´dàcym obywatelami
UE lub cz∏onkami ich rodzin i wydanych w tych sprawach decyzji oraz wpisy dokonane w rejestrach prowadzonych na podstawie ustawy, o której mowa
w art. 104, zachowujà wa˝noÊç.
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Art. 103. Dotychczasowy akt wykonawczy wydany
na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 93
zachowuje moc do czasu wejÊcia w ˝ycie aktu wykonawczego wydanego na podstawie art. 90 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 93, w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 12 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.
Art. 104. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2002 r.
o zasadach i warunkach wjazdu i pobytu obywateli
paƒstw cz∏onkowskich Unii Europejskiej oraz cz∏on-

Poz. 1043 i 1044

ków ich rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 141, poz. 1180, z 2003 r. Nr 128,
poz. 1175, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808
oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757).
Art. 105. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 94 pkt 2 i 3
oraz art. 96, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2007 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

1044
USTAWA
z dnia 14 lipca 2006 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych
oraz ustawy o prokuraturze
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 77:
a) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e delegowaç s´dziego, za jego zgodà, do pe∏nienia obowiàzków lub pe∏nienia okreÊlonej
funkcji poza granicami paƒstwa w ramach dzia∏aƒ podejmowanych przez organizacje mi´dzynarodowe lub ponadnarodowe oraz zespo∏y mi´dzynarodowe,
dzia∏ajàce na podstawie umów mi´dzynarodowych, w tym umów konstytuujàcych organizacje mi´dzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpospolità Polskà,
zgodnie z kwalifikacjami s´dziego, na
czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ cztery lata, z mo˝liwoÊcià ponownego delegowania na kolejny okres, nieprzekraczajàcy
czterech lat.”,
b) § 4 otrzymuje brzmienie:
„§ 4. S´dzia delegowany na podstawie § 1 —
na czas nieokreÊlony lub na podstawie
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104.

§ 3a — na okres d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e byç
odwo∏any z delegacji wzgl´dnie z niej
ustàpiç za trzymiesi´cznym uprzedzeniem. S´dzia delegowany na podstawie
§ 3a — na okres nie d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e
ustàpiç z delegacji za miesi´cznym uprzedzeniem.”,
c) po § 4 dodaje si´ § 4a w brzmieniu:
„§ 4a. Minister SprawiedliwoÊci odwo∏uje s´dziego, delegowanego na podstawie
§ 3a, z delegacji przed wyznaczonym terminem w przypadku:
1) gdy stan jego zdrowia uniemo˝liwia
dalsze pe∏nienie obowiàzków lub funkcji,
2) wniosku uprawnionego organu organizacji lub zespo∏u, o których mowa
w § 3a,
3) gdy dalsza delegacja staje si´ bezprzedmiotowa,
4) zaistnienia
innej,
ni˝
okreÊlone
w pkt 1—3, wa˝nej przyczyny, je˝eli
dalsza delegacja s´dziego nie gwarantuje nale˝ytego wykonywania przez
niego powierzonych obowiàzków lub
funkcji.”;
2) po art. 78 dodaje si´ art. 78a w brzmieniu:
„Art. 78a. § 1. S´dzia delegowany na podstawie
art. 77 § 3a ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przys∏ugujàcego mu na zajmowanym stanowisku
s´dziowskim oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´, a tak˝e do Êwiad-

