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Projekt 30.12.2014 r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 

z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na 

pobyt czasowy ma na celu zmianę wzoru formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt czasowy, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia.  

Po kilkumiesięcznym doświadczeniu w praktycznym stosowaniu przepisów 

rozporządzenia w sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 

czasowy zaistniała konieczność zmiany formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy, w celu jego uproszczenia. Wypełnienie wniosku stwarza 

bowiem cudzoziemcom wiele problemów, w szczególności w sytuacji, kiedy ubiegają się oni 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w związku z wykonywaniem w naszym kraju  

pracy.  

Planowane zmiany mają przyczynić się do polepszenia treści formularza wniosku 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oraz sprawić, że będzie on prostszy do stosowania 

zarówno przez cudzoziemców, jak również przez organy administracji państwowej. 

Proponowana zmiana polega na przeniesieniu informacji na temat podmiotu powierzającego 

cudzoziemcowi wykonywanie pracy oraz informacji na temat  pracy, która ma być 

powierzona cudzoziemcowi z części D II – V do osobnej części E wniosku. Dodatkowo w 

wyżej wymienionej części będzie znajdowała się informacja o zamieszkiwaniu przez 

cudzoziemca w innym państwie członkowskim UE przez okres co najmniej 18 miesięcy na 

podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją „Niebieska Karta 

UE”, przeniesiona z dotychczasowego punktu IX w części D. Opisany zabieg spowoduje, iż 

część wniosku, którą będą wypełniać tylko cudzoziemcy ubiegający się o zezwolenie na 

pobyt czasowy i pracę,  o zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej, jeżeli cudzoziemiec jednocześnie wykonuje pracę lub o zezwolenie na pobyt 

czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 

zostanie wyodrębniona. Ponadto przed tą częścią będzie znajdowało się pouczenie, w jaki 

sposób należy wypełnić opisaną część wniosku. Dotychczas pouczenie w tym zakresie 

znajdowało się na końcu wniosku na stronie 15.  
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 Zlikwidowano również dotychczasową część F II, która zawierała oznaczenie miejsca 

zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i była wypełniana tylko przez 

cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia 

z rodziną. Proponuje się, aby cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu połączenia z rodziną wypełniał część C dotyczącą miejsca pobytu jako 

miejsce zamierzonego pobytu  na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Część C będzie 

zawierała stosowne w tym zakresie pouczenie, którego treść została przeniesiona ze strony 15 

wniosku. Taki zabieg ma na celu zapewnienie większej skrótowości i czytelności wniosku.     

W pouczeniu znajdującym się na str. 15 formularza wniosku dodano punkt 6, zgodnie 

z którym, jeżeli w jakiejkolwiek rubryce formularza jest zbyt mało miejsca na wpisanie 

wymaganych informacji, dalsze informacje, wraz ze wskazaniem rubryki/rubryk, których 

dotyczą, należy podać na osobnym arkuszu formatu A4 i dołączyć do wniosku jako załącznik. 

Potrzeba wyraźnego pouczenia w tym zakresie wynika z praktyki rozpatrywania tego typu  

wniosków. 

Przewidziany w projekcie termin wejścia w życie rozporządzenia to 14 dni 

od ogłoszenia.  

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega 

obowiązkowi notyfikacji, zgodnie z trybem przewidzianym w przepisach rozporządzenia 

Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego 

systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. Nr 239, poz. 2039 oraz z 2004 r. Nr 65, 

poz. 597). 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia właściwym instytucjom i organom 

Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 

 

 

 


