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9 marca 2015 r.  

 

RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH I OPINIOWANIA PROJEKTU 

ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH ZMIENIAJĄCEGO 

ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WNIOSKU O UDZIELENIE 

CUDZOZIEMCOWI ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

Zgodnie z § 36 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - Regulamin 

pracy Rady Ministrów (M. P. poz. 979) projekty założeń projektów ustaw, projekty ustaw  

lub projekty rozporządzeń przedstawia się do konsultacji publicznych, w tym konsultacji  

z organizacjami społecznymi lub innymi zainteresowanymi podmiotami albo instytucjami  

w celu przedstawienia ich stanowiska. Niniejszy dokument stanowi wypełnienie obowiązku, 

o którym mowa w § 51 ust. 1 Regulaminu, zgodnie z którym organ wnioskujący sporządza 

raport z konsultacji obejmujący omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji 

publicznych i opiniowania.  

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej  

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z 2009 r. Nr 42, poz. 337 oraz  

z 2011 r. Nr 106, poz. 622 i Nr 161, poz. 966) projektowane założenia zostały udostępnione 

na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Dodatkowo projekt został skierowany  

do podmiotów, które w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych mogły być nim 

zainteresowane.  

 

2. Przebieg konsultacji 

 

W ramach konsultacji publicznych projekt został przekazany: 

1) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”;  

2) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN; 

3) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; 

4)  Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM); 

5) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR); 

6) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ; 

7) Stowarzyszeniu Amnesty International;  

8) Polskiej Akcji Humanitarnej;  

9) Instytutowi na Rzecz Państwa Prawa;  

10) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;  

11) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;  
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12) Stowarzyszeniu „Emigrant”; 

13) Stowarzyszeniu Promocji Wielokulturowości - Interkulturalni PL;  

14) Caritas Polska; 

15) Fundacji Panoptykon; 

16) Fundacji Ocalenie; 

17) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic; 

18) Fundacji Multiocalenie; 

19) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działająca przy Centrum 

Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

 

W celu wykonania wynikającego z przepisów obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia 

opinii projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania następującym podmiotom: 

1) Prokuratorowi Generalnemu – art. 3 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. 

o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. zm.); 

2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej - art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – 

Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2014 r. poz. 635 i 993); 

3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych - art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca  1982 

r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 637 i 993); 

4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego - art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 

2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499, z późn. zm.); 

5) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182). 

 

Ponadto projekt został przekazany do konsultacji publicznych Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich, Rzecznikowi Praw Dziecka oraz wojewodom.  

Prokurator Generalny przedstawił pozytywne stanowisko do przedmiotowego projektu 

rozporządzenia. 

 

Uwagi i spostrzeżenia przedstawili: 

1) Helsińska Fundacja Praw Człowieka; 

2) Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM); 

3) Stowarzyszenie Interwencji Prawnej; 

4) Wojewoda Wielkopolski; 

5) Wojewoda Zachodniopomorski; 

6) Wojewoda Mazowiecki; 

7) Wojewoda Lubuski; 

8) Wojewoda Podkarpacki; 

9) Wojewoda Opolski; 
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10) Wojewoda Kujawsko-Pomorski; 

11) Wojewoda Małopolski; 

12) Wojewoda Podlaski; 

13) Wojewoda Łódzki. 

 

3. Omówienie wyników przeprowadzonych konsultacji publicznych i opiniowania 

1) uwagi Wojewody Wielkopolskiego 

Zostały uwzględnione uwagi dotyczące: dostosowania wielkości  ramki „Miejsce na 

potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie karty pobytu” do wielkości ramki „Miejsce na 

potwierdzenie  opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy”,  utworzenia 

rubryk zaznaczanych znakiem „X”, do których zostaną przypisane poszczególne podstawy 

pobytu oraz przeznaczenie w części „Adnotacje urzędowe” miejsca na adnotacje osoby 

przyjmującej wniosek. 

Nie zostały uwzględnione uwagi dotyczące dodania do formularza wniosku dodatkowych 

pytań bądź uzupełnienia już istniejących oraz przeniesienia części „Umotywowanie wniosku” 

w inne miejsce. Należy zauważyć, że zawartość wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy określa art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach. Proponowane dodatkowe pytania oraz uzupełnienia wykraczają poza zakres 

tego przepisu. Ponadto w ocenie projektodawcy wymaganie od cudzoziemca podawania 

dodatkowych informacji będzie prowadziło do nadmiernego rozbudowania formularza 

wniosku. Z kolei z uwagi na treść art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach niemożliwe jest przeniesienie w inne miejsce formularza części 

„Umotywowanie wniosku”. Zgodnie z treścią art. 106 ust. 2 „Uzasadnienie wniosku” nie jest 

częścią wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. 

2) uwagi Wojewody Zachodniopomorskiego 

W ocenie projektodawcy nie jest zasadne rezygnowanie  z wymogu wskazywania przez 

cudzoziemca wykształcenia oraz zawodu wykonywanego, ponieważ informacje te są 

niezbędne do celów statystycznych. Jako niezasadną należy uznać również propozycję 

zrezygnowania z wymogu wskazania przez cudzoziemca miejsca aktualnego pobytu w 

Polsce. Jest to bowiem istotna informacja.  W ocenie projektodawcy nie może zostać 

uwzględniona uwaga dotycząca wykreślenia z formularza wniosku rubryki określającej liczbę 

innych osób wpisanych do dokumentu podróży, ponieważ będzie to niezgodne z treścią art. 

106 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Podobnie z uwagi na 

brzmienie art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach brak jest 

możliwości uwzględnienia innych uwag dotyczących redukcji objętości formularza wniosku. 

Możliwe jest jedynie zrezygnowanie z określania nazwy miejsca zamieszkania.  

3) uwagi Wojewody Mazowieckiego 

Zdaniem projektodawcy, z uwagi na brzmienie art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach nie można uwzględnić uwag dotyczących połączenia części zawartej 

w punkcie D I (cel pobytu) z części G wniosku (uzasadnienie wniosku) w całość,  

umieszczenia części „Załączniki do wniosku” po uzasadnieniu wniosku i oświadczeniach 

cudzoziemca. Zgodnie z treścią art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach „Uzasadnienie wniosku” nie jest częścią wniosku o udzielenie 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, tylko załącznikiem do wniosku. Ponadto, w 

związku z tym, że zarówno uzasadnienie jak i oświadczenia są zgodnie z art. 106 ust. 2 



4 
 

ustawy o cudzoziemcach załącznikami do wniosku, dlatego część dotycząca załączników do 

wniosku nie może znajdować się po nich. Z kolei z uwagi na art. 106 ust. 1 pkt 5 lit. d ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach nie jest zasadna uwaga dotycząca uwzględnienia 

w części E III pkt 4 sytuacji, w której wymiar czasu pracy jest niemożliwy do ustalenia. Brak 

jest również możliwości zredukowania liczby podpisów w formularzu wniosku, ponieważ 

cudzoziemiec powinien złożyć podpis zarówno pod uzasadnieniem, jak również pod 

oświadczeniami. Niezasadna jest również uwaga dotycząca doprecyzowania pouczeń w 

części E wniosku, tak aby wynikało z nich, które rubryki wypełnia odpowiednio osoba 

zatrudniona w ramach oddelegowania, osoba prowadząca działalność gospodarczą 

i niewykonująca jednocześnie pracy. W ocenie projektodawcy zawarte w formularzu wniosku 

pouczenia są w tym zakresie wystarczające. Uwzględniona została uwaga dotycząca 

doprecyzowania w części E III pkt 5 waluty, w jakiej ma być określona wysokość 

wynagrodzenia za pracę, która ma być powierzona cudzoziemcowi. 

4) uwagi Wojewody Lubuskiego 

Uwagi Wojewody Lubuskiego nie zostały uwzględnione. Uwaga dotycząca wprowadzenia 

dodatkowego oświadczenia we wniosku nie mogła zostać uwzględniona z uwagi na brzmienie 

art. 106 ust. 1  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Nie została również 

uwzględniona uwaga dotycząca doprecyzowania pouczeń w części E IV. W ocenie 

projektodawcy zawarte w formularzu wniosku pouczenia są wystarczające. 

5) uwagi Wojewody Podkarpackiego 

Uwagi Wojewody Podkarpackiego w zdecydowanej większości zostały uwzględnione. Nie 

została uwzględniona uwaga dotycząca uzupełnienia pouczenia w części E w zakresie 

sposobu wypełniania tej części. W ocenie projektodawcy zawarte w formularzu wniosku 

pouczenia są wystarczające. Z przyczyn technicznych niemożliwa do uwzględnienia była 

uwaga dotycząca takiego ułożenia wniosku, aby zajmował on 16 stron w formacie A4. 

6) uwagi Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Nie została uwzględniona uwaga dotycząca dodania we wniosku nowych pytań dla 

cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy z uwagi na 

brzmienie art. 106 ust. 1  ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, który określa 

zawartość wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie została również 

uwzględniona uwaga dotycząca dodania części poświęconej cudzoziemcom ubiegającym się 

o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną. Propozycje te wymagają 

głębszej analizy i zostaną rozważone przy najbliższej nowelizacji ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach. Uwaga dotycząca zamieszczenia w części D formularza wniosku 

odrębnego punktu dotyczącego danych małżonka cudzoziemca została uwzględniona poprzez 

zwiększenie miejsca w tabeli dotyczącej rodziny cudzoziemca. 

7) uwagi Wojewody Łódzkiego 

Uwaga dotycząca wyłączenia części E (dotyczącej pracy cudzoziemca w Polsce) w odrębny 

załącznik nie mogła zostać uwzględniona z uwagi na brzmienie art. 106 ust. 1 i 2 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. Przepisy te wyraźnie określają, jakie dane są 

zamieszczane w treści wniosku, a co stanowi załącznik do wniosku. 

8) uwagi Wojewody Opolskiego 

Uwagi Wojewody Opolskiego dotyczące korekty tłumaczeń na język rosyjski w części D II 

wniosku oraz wykreślenia pkt 5 w części E II wniosku zostały uwzględnione. Nie została 

uwzględniona uwaga dotycząca zmiany treści pkt 7 w części E II, ponieważ informacje w nim 
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zawarte mają charakter czysto informacyjny i nie będą mieć wpływu na początkową datę 

wydania decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

9) uwagi Wojewody Małopolskiego 

Uwaga dotycząca dodania poszerzonej informacji o małżonku cudzoziemca ubiegającego się 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie została uwzględniona jako niezasadna. W 

opinii projektodawcy zakres informacji zawartych w części D II dotyczących małżonka jest 

wystarczający. Z tych samych względów nie ma potrzeby wymagania od cudzoziemców 

podania adresu e-mail. 

10) uwagi Wojewody Podlaskiego 

W zakresie uwag Wojewody Podlaskiego dotyczących dodania dodatkowych oświadczeń 

w formularzu wniosku należy wyjaśnić, że brak jest takiej możliwości, ponieważ tego rodzaju 

oświadczenia nie są przewidziane w art. 106 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach. Podobnie regulacje ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach nie 

pozwalają na wyodrębnienie dwóch osobnych formularzy wniosków, jednego w sprawie 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy lub prowadzenia 

działalności gospodarczej i drugiego w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w 

pozostałych przypadkach.   

11) uwagi Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji 

Uwagi dotyczące jakości tłumaczeń danych zawartych we wniosku zostały w większości 

uwzględnione. Z kolei propozycja wydawania jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę bez 

jego przypisania do konkretnego pracodawcy i stanowiska dotyczy przepisów ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

12) uwagi Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  

Uwagi te zostały uwzględnione poprzez sformułowanie pytania w części D III pkt 3 

w następujący sposób: „W jakim celu wjechał Pan/Pani po raz ostatni na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej?”, a w części D II pkt 4 w następujący sposób: „Na jakiej 

podstawie przebywa Pan/Pani aktualnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej?”. 

13) uwagi Stowarzyszenia Interwencji Prawnej 

Uwaga dotycząca części B „Dokument podróży” nie wymaga uwzględnienia. W formularzu 

wniosku informacja liczby wpisanych osób do dokumentu podróży została określona jako: 

Liczba innych osób wpisanych do dokumentu podróży. Uwaga dotycząca części D III pkt 3 

została uwzględniona w sposób opisany w pkt 12 dotyczącym uwag Helsińskiej Fundacji 

Praw Człowieka. Uwagi dotyczące części E I pkt 3, E II pkt 3 oraz  E III pkt 3 nie mogą 

zostać uwzględnione, ponieważ wychodzą poza zakres określony w art. 106 ust. 1 pkt 3 lit. c 

oraz pkt 5 lit. c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 

4. Przedstawienie wyników zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji albo uzgodnienia 

projektu z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym Europejskim 

Bankiem Centralnym 

 

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedłożenia go właściwym instytucjom i orga-

nom Unii Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu w celu uzyskania opinii, 

dokonania konsultacji lub uzgodnienia. 
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5. Wskazanie podmiotów, które zgłosiły zainteresowanie pracami nad projektem w 

trybie przepisów o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, wraz ze 

wskazaniem kolejności dokonania zgłoszeń albo informację o ich braku  

 

Nie odnotowano zgłoszeń zainteresowanych podmiotów w trybie przepisów o działalności 

lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 

 


