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01/01/IS/15 

Szanowny Pan 

Grzegorz Karpiński 

Sekretarz Stanu 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  

Ul. Stefana Batorego 5 

02-591 Warszawa 

 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

W nawiązaniu do pisma nr DP-I-0231-167/2014/Kpi z dnia 8 stycznia 2015 r., dotyczącego konsultacji 

społecznych projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych zmieniającego rozporządzenie w 

sprawie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, w imieniu Stowarzyszenia 

Interwencji Prawnej pragnę przedstawić następujące uwagi odnośnie wzoru formularza wniosku o 

udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. 

1) Dział B „Dokument podróży“, liczba wpisanych osób do dokumentu podróży. Jak już to 

podnosiliśmy przy konsultowaniu projektu rozporządzenia, brzmienie tego podpunktu 

powinno nie pozostawać wątpliwości, że chodzi o osoby inne niż wnioskodawca. 

Proponowane brzmienie: Liczba członków rodziny wpisanych do dokumentu podróży, 

lub: Liczba innych osób wpisanych do dokumentu podróży.  

2) Dział D III pkt 3 – proponowane brzmienie to „w jakim celu? “ – pytanie to umieszczono 

bezpośrednio po punkcie 2 dotyczącym daty ostatniego wjazdu. W tej sytuacji cel z punktu 3 

automatycznie odnoszony jest do ostatniego wjazdu, dlatego należałoby jasno określić, że 

chodzi o cel aktualnego pobytu cudzoziemca na terytorium RP a nie o cel ostatniego wjazdu. 

Podobnie mylący jest kolejny punkt – 4 „na jakiej podstawie?“ – to pytanie również budzi 

wątpliwości, czy odnosi się do ostatniego wjazdu, czy do obecnej podstawy pobytu. 

Omawiane rubryki formularza budzą najwięcej wątpliwości przy jego wypełnianiu, stąd 

zdecydowanie należy doprecyzować pytania, bądź całkowicie rozdzielić pytania dotyczące 

ostatniego wjazdu od pytań dotyczących aktualnego celu i podstawy pobytu.  
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3) Dział E I pkt 3, E II pkt 3: Podstawa prawna działalności (nazwa rejestru i numer wpisu w 

rejestrze). 

Jest to sformułowanie bardzo urzędowe. Dlatego zamiast wykropkowanego miejsca pod 

spodem warto zamieścić miejsce dla wpisania numeru KRS lub CEIDG lub danych o 

dokumencie tożsamości. 

4) Dział E III pkt 3. Podstawa prawna wykonywania pracy przez cudzoziemca 

Jest to sformułowanie prawne, warto je zatem wyjaśnić poprzez przykłady, wymieniając 

przykładowo podstawy: np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło. 

 

Niezależnie od powyższego, pozytywnie należałoby ocenić umieszczenie przed niektórymi z 

działów formularza, objaśnień, ze wskazaniem w jakich przypadkach dalsze części formularza nie są 

wypełniane. Formularz został usystematyzowany i jest bardziej przejrzysty. Jednocześnie, wyrażamy 

nadzieję, że powyższe uwagi będą pomocne przy wypracowaniu formularza łatwiejszego w 

wypełnianiu dla cudzoziemców. 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

dr Witold Klaus 

 

 

Prezes Zarządu 

Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 

 

 

 

 


