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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu post´powania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114,
poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 106, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475)
zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie reguluje szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w sprawach:
1) wiz, zaproszeƒ i pobytu bezwizowego,
2) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony oraz
na osiedlenie si´,
3) polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca
i tymczasowych polskich dokumentów podró˝y dla
cudzoziemca,
4) statusu uchodêcy,
5) azylu,

6) zobowiàzania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wydalania cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) prowadzenia wykazu cudzoziemców, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo˝àdany,
9) prowadzenia ewidencji zaproszeƒ,
10) prowadzenia rejestrów:
a) z∏o˝onych wniosków wizowych i wydanych
w tych sprawach decyzji,
b) osób zobowiàzanych do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych
sprawach decyzji,
c) decyzji o wydaleniu oraz osób wydalonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych
w tych sprawach decyzji,
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e) z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ i wydanych w tych sprawach decyzji,
f) z∏o˝onych wniosków o nadanie statusu uchodêcy i wydanych w tych sprawach decyzji,
g) z∏o˝onych wniosków o udzielenie azylu i wydanych w tych sprawach decyzji,
h) odcisków linii papilarnych,
i) osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej.
2. Rozporzàdzenie okreÊla równie˝ wzory:
1) wizy, zaproszenia, karty pobytu, polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowego
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej oraz wniosków o ich wydanie, wymian´ lub przed∏u˝enie wa˝noÊci,
2) ewidencji zaproszeƒ, wykazu oraz rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 10.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach.
§ 3. 1. Wnioski o wszcz´cie post´powania okreÊlone w rozporzàdzeniu wype∏nia si´ w j´zyku polskim,
z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.
2. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy lub
o udzielenie azylu mo˝na wype∏niç w j´zyku polskim
lub w j´zyku zrozumia∏ym dla cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statusu uchodêcy lub o udzielenie
azylu.
3. Konsul oraz komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej mo˝e zezwoliç cudzoziemcowi na wype∏nianie wniosku o wydanie wizy, z wyjàtkiem wizy w celu repatriacji, w j´zyku obcym.
4. Za∏àczniki i dokumenty do∏àczone do wniosków,
wystawione przez obce w∏adze lub instytucje, powinny
byç przet∏umaczone na j´zyk polski przez uprawnionego t∏umacza albo konsula. Wymóg ten nie dotyczy
wniosków i dokumentów sk∏adanych w post´powaniu
prowadzonym przez konsula.
§ 4. 1. Cudzoziemcowi sk∏adajàcemu osobiÊcie do
w∏aÊciwego organu wniosek o wydanie wizy, udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony albo udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ wr´cza si´ bezpoÊrednio pisemne pouczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 3.
2. Cudzoziemiec potwierdza otrzymanie pouczenia
na piÊmie.
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3. W przypadku gdy cudzoziemiec przesy∏a wniosek, o którym mowa w ust. 1, przez poczt´, pouczenie
dor´cza si´ równie˝ przez poczt´ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a je˝eli zachodzi koniecznoÊç
wezwania cudzoziemca do organu celem dokonania
czynnoÊci w post´powaniu administracyjnym, pouczenie wr´cza si´ cudzoziemcowi bezpoÊrednio
przed dokonaniem czynnoÊci; przepis ust. 2 stosuje
si´.
§ 5. Organy uprawnione do wydawania decyzji
w sprawach okreÊlonych w ustawie mogà prowadziç
wzajemne konsultacje, udost´pniaç sobie wzajemnie
gromadzone dane oraz zwracaç si´ do innych organów
o informacje niezb´dne do podj´cia decyzji, w szczególnoÊci w zakresie wyst´powania okolicznoÊci, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
Rozdzia∏ 2
Post´powanie w sprawach wiz, zaproszeƒ i pobytu
bezwizowego
§ 6. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie wizy przez:
1) wojewod´ albo komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej — sk∏ada wniosek wizowy, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,
2) konsula — sk∏ada wniosek wizowy, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Konsul albo wojewoda odnotowuje przyj´cie
wniosku wizowego w dokumencie podró˝y, przez odciÊni´cie piecz´ci urz´dowej oraz datownika.
3. Komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, w razie ubiegania si´ przez cudzoziemca
o wydanie wizy podczas przekraczania granicy, w uzasadnionym przypadku, gdy nie jest mo˝liwe wykonanie fotografii, mo˝e zwolniç cudzoziemca od obowiàzku do∏àczenia jej do wniosku wizowego.
§ 7. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie wizy w przypadku, o którym mowa w art. 14 ustawy, podaje w uzasadnieniu wniosku wizowego okolicznoÊci
uzasadniajàce jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do∏àcza dokumenty je potwierdzajàce.
2. Organ, do którego z∏o˝ono wniosek wizowy,
przesy∏a go wraz z za∏àcznikami i dokumentami oraz
swoim stanowiskiem Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanemu dalej „Prezesem”,
w celu uzyskania zgody na wydanie wizy.
3. Prezes przesy∏ajàc postanowienie w sprawie
zgody na wydanie wizy zwraca w∏aÊciwemu organowi wniosek wizowy wraz z za∏àcznikami i dokumentami.
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§ 8. 1. Wiza powinna zawieraç:
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14) „D/5” — wjazd i pobyt w celu po∏àczenia z rodzinà,

1) dane osobowe cudzoziemca,

15) „D/6” — wjazd i pobyt w celu ochrony czasowej,

2) oznaczenie celu wjazdu i pobytu,

16) „D/7” — wjazd i pobyt zwiàzany z okolicznoÊciami,
o których mowa w art. 14 ustawy,

3) okres wa˝noÊci wizy,
4) oznaczenie iloÊci wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

17) „D/8” — wjazd i pobyt cudzoziemca, w którego
sprawie wszcz´to post´powanie w sprawie
o udzielenie azylu.

5) okreÊlony w dniach okres pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 10. W treÊci wizy nie dokonuje si´ poprawek.

6) numer dokumentu, w którym jest zamieszczona,
7) oznaczenie miejsca wydania i kod organu wydajàcego,

§ 11. 1. Wiz´ zamieszcza si´ w dokumencie podró˝y na wolnej, przeznaczonej na ten cel stronie, przez
wklejenie naklejki samoprzylepnej, odpowiednio zabezpieczonej, wype∏nionej przez organ wydajàcy.

8) dat´ wydania,
9) miejsce na adnotacje urz´dowe.
2. Wiza mo˝e zawieraç zakodowany zapis danych,
o których mowa w ust. 1.
3. OkreÊla si´ wzór wizy, stanowiàcy za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.
§ 9. Organ wydajàcy oznacza w wizie cel wjazdu
i pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej nast´pujàcymi
symbolami:
1) „A” — wjazd i pobyt w celu przejazdu przez stref´
tranzytowà lotniska mi´dzynarodowego,
2) „B” — wjazd i pobyt w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) „C/1” — wjazd i pobyt turystyczny,
4) „C/2” — wjazd i pobyt zwiàzany z odwiedzinami,
5) „C/3” — wjazd i pobyt zwiàzany z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, kulturalnà, naukowà, udzia∏em w konferencjach mi´dzynarodowych,
6) „C/4” — wjazd i pobyt w celach s∏u˝bowych przedstawicieli organu paƒstwa obcego oraz organizacji
mi´dzynarodowej,
7) „C/5” — wjazd i pobyt zwiàzany z udzia∏em w imprezach sportowych,
8) „C/6” — wjazd i pobyt zwiàzany z polowaniami,
9) „C/7” — wjazd i pobyt zwiàzany z innymi okolicznoÊciami ni˝ wymienione w pkt 3—8 oraz 10—17,
10) „D/1” — wjazd i pobyt w celu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej ,
11) „D/2” — wjazd i pobyt zwiàzany z odbywaniem studiów, nauki, praktyki zawodowej,

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej
albo konsul mo˝e zamieÊciç wiz´ na blankiecie, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
Opuszczajàc terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec zwraca blankiet z wizà komendantowi granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.
§ 12. 1. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej odnotowuje w dokumencie podró˝y
decyzj´ o okreÊleniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zale˝noÊci od iloÊci posiadanych Êrodków, o których mowa w art. 6
ust. 1 ustawy, przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej
rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà, podpis upowa˝nionego funkcjonariusza Stra˝y Granicznej albo
przez umieszczenie adnotacji zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà, podpis upowa˝nionego funkcjonariusza Stra˝y Granicznej i odciÊni´cie piecz´ci urz´dowej.
2. Wojewoda lub komendant granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej odnotowuje w dokumencie podró˝y decyzje o odmowie wydania wizy, odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub uniewa˝nieniu wizy przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà,
podpis upowa˝nionego pracownika lub funkcjonariusza Stra˝y Granicznej albo przez umieszczenie adnotacji zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´
prawnà, podpis upowa˝nionego pracownika lub funkcjonariusza Stra˝y Granicznej i odciÊni´cie piecz´ci
urz´dowej.
§ 13. 1. Osoba zapraszajàca sk∏ada wojewodzie zaproszenie wype∏nione w j´zyku polskim, w trzech egzemplarzach.

12) „D/3” — wjazd i pobyt w celu repatriacji,

2. OkreÊla si´ wzór formularza zaproszenia, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

13) „D/4” — wjazd i pobyt w celu przesiedlenia si´ rodziny repatrianta,

3. Wojewoda mo˝e ˝àdaç od osoby zapraszajàcej
przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych mo˝li-
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woÊç wywiàzania si´ z zobowiàzania do pokrycia kosztów zwiàzanych z pobytem cudzoziemca, w szczególnoÊci dokumentów potwierdzajàcych posiadanie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych
i ich wysokoÊç.
4. Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeƒ
zwalnia cudzoziemca z obowiàzku posiadania Êrodków, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, na okres
pobytu wskazany w zaproszeniu.
5. Uniewa˝nienie wpisu do ewidencji zaproszeƒ
powoduje utrat´ wa˝noÊci zaproszenia.
Rozdzia∏ 3
Post´powanie w sprawach zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwoleƒ na osiedlenie si´
oraz wydania karty pobytu
§ 14. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, wskazujàcy na istnienie okolicznoÊci uzasadniajàcych jego zamieszkanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, wype∏niony w 2 egzemplarzach,
2) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
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4. Organ przyjmujàcy wniosek lub prowadzàcy post´powanie mo˝e ˝àdaç od cudzoziemca ubiegajàcego
si´ o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
z∏o˝enia:
1) odpisu aktu urodzenia,
2) odpisu aktu ma∏˝eƒstwa,
3) zaÊwiadczenia o braku zobowiàzaƒ podatkowych
wobec kraju pochodzenia,
4) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci wydanego przez
w∏aÊciwy organ kraju pochodzenia.
5. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 1
ustawy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) zezwolenie na zatrudnienie lub powierzenie innej
pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub
2) pisemne oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej
pracy zarobkowej, je˝eli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie
jest wymagane.
6. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 2
ustawy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç dokumenty potwierdzajàce prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
jej przedmiot i rozmiary oraz wywiàzywanie si´ z zobowiàzaƒ wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnoÊci:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego,
2) akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona
zosta∏a spó∏ka,

3) dokumenty potwierdzajàce posiadanie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych i ich
wysokoÊç,

3) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o wywiàzywaniu si´ z zobowiàzaƒ podatkowych
wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

4) znaki op∏aty skarbowej lub dowód uiszczenia op∏aty konsularnej

4) zgod´ na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli jest zatrudniony lub wykonuje innà prac´ zarobkowà.

oraz przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y albo tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec nieposiadajàcy i niemajàcy mo˝liwoÊci
uzyskania wa˝nego dokumentu podró˝y mo˝e przedstawiç inny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.

7. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç zaÊwiadczenie
paƒstwowej lub niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej o przyj´ciu na studia lub kontynuowaniu nauki, okreÊlajàce
przewidywany regulaminem czas jej trwania.

3. W przypadku sk∏adania wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, do w∏aÊciwego wojewody, cudzoziemiec
jest zobowiàzany z∏o˝yç zaÊwiadczenie potwierdzajàce
wykonanie obowiàzku meldunkowego, chyba ˝e nie
jest w stanie dope∏niç, z przyczyn od niego niezale˝nych, obowiàzku meldunkowego na pobyt sta∏y lub
pobyt czasowy trwajàcy powy˝ej 2 miesi´cy.

8. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 5
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç zaÊwiadczenie
potwierdzajàce jego udzia∏ w szkoleniu lub sta˝u zawodowym realizowanym w ramach programów Unii Europejskiej.
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9. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 6
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç odpis aktu ma∏˝eƒstwa.
10. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 8
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç prawomocne
orzeczenie sàdu o niedopuszczalnoÊci wydania cudzoziemca.
§ 15. Przepis § 14 stosuje si´ do przed∏u˝ania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 pkt 1 ustawy.
§ 16. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o udzielenie
zezwolenia na osiedlenie si´ jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´
i wydanie karty pobytu, wype∏niony w 2 egzemplarzach,
2) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
3) zaÊwiadczenie potwierdzajàce wykonanie obowiàzku meldunkowego,
4) dokumenty uzasadniajàce jego wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci:
a) dokumenty potwierdzajàce jego pi´cioletni nieprzerwany, legalny okres pobytu,
b) dokumenty uzasadniajàce wniosek,
5) dokumenty potwierdzajàce posiadanie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych zapewniajàcych mieszkanie i utrzymanie,
6) dokumenty potwierdzajàce posiadane wykszta∏cenie lub kwalifikacje,
7) ˝yciorys,
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1) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci wydanego przez
w∏aÊciwy organ kraju pochodzenia,
2) zaÊwiadczenia o braku zobowiàzaƒ podatkowych
wobec kraju pochodzenia lub osób w nim zamieszka∏ych,
3) w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej — dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 6.
§ 17. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
lub udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
§ 18. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla
wspó∏ma∏˝onka lub ma∏oletniego dziecka w celu po∏àczenia z rodzinà jest zobowiàzany z∏o˝yç, z zastrze˝eniem ust. 2, oprócz dokumentów, o których mowa
w § 14 ust. 1:
1) odpis aktu ma∏˝eƒstwa, je˝eli wniosek dotyczy jego
wspó∏ma∏˝onka,
2) dokumenty potwierdzajàce sprawowanie przez niego w∏adzy rodzicielskiej albo opieki nad dzieckiem,
a w szczególnoÊci:
a) odpis aktu urodzenia dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sàdu o przysposobieniu lub
c) prawomocne orzeczenie sàdu o ustanowieniu
opieki
— je˝eli wniosek dotyczy jego ma∏oletniego dziecka lub dziecka wspó∏ma∏˝onka,
3) dokumenty potwierdzajàce posiadanie przez cudzoziemca êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych, a tak˝e warunków mieszkaniowych, pozwalajàcych na zapewnienie cz∏onkom rodziny utrzymania bez koniecznoÊci korzystania
z pomocy spo∏ecznej oraz mo˝liwoÊç korzystania
ze Êwiadczeƒ zdrowotnych.
2. Je˝eli cudzoziemiec wyst´pujàcy z wnioskiem
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego w zwiàzku z nadaniem statusu
uchodêcy, nie sk∏ada dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3.

8) znaki op∏aty skarbowej
oraz przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec nieposiadajàcy i niemajàcy mo˝liwoÊci
uzyskania wa˝nego dokumentu podró˝y mo˝e przedstawiç inny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.
3. Organ przyjmujàcy wniosek lub prowadzàcy post´powanie mo˝e ˝àdaç od cudzoziemca ubiegajàcego
si´ o zezwolenie na osiedlenie si´ z∏o˝enia:

3. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
w celu po∏àczenia z rodzinà, stanowiàcy za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia.
§ 19. Wojewoda przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub
zezwolenia na osiedlenie si´ mo˝e wezwaç cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w celu wyjaÊnienia
istotnych okolicznoÊci, niezb´dnych do podj´cia decyzji.
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§ 20. Kart´ pobytu wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu
uiszczenia op∏aty, chyba ˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej
zwolniony na podstawie odr´bnych przepisów.

Poz. 716

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, cudzoziemiec powinien do∏àczyç do wniosku o wymian´
karty pobytu zaÊwiadczenie o zg∏oszeniu Policji jej
utraty.

§ 21. 1. Karta pobytu powinna zawieraç:

3) obywatelstwo,

§ 23. Karta pobytu podlega zwrotowi organowi,
który jà wyda∏, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy.

4) miejsce zamieszkania — adres miejsca zameldowania lub nazw´ miejscowoÊci, w której cudzoziemiec
przebywa w chwili wydania karty pobytu,

§ 24. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o wymian´ karty pobytu, stanowiàcy za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

1) nazwisko i imi´ (imiona) oraz imiona rodziców,
2) dat´ i miejsce urodzenia,

5) p∏eç, wzrost w centymetrach i kolor oczu,
6) rodzaj wydanego zezwolenia,

Rozdzia∏ 4

7) nazw´ organu wydajàcego,
8) dat´ wydania i okres wa˝noÊci karty pobytu,
9) seri´ i numer karty pobytu,
10) numer w rejestrze z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji — w przypadku wydania karty pobytu w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
11) numer ewidencyjny PESEL — w przypadku wydania karty pobytu w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie si´.
2. Karta pobytu mo˝e zawieraç zakodowany zapis
danych, o których mowa w ust. 1.
3. OkreÊla si´ wzór karty pobytu, stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.
§ 22. 1. Wymiana karty pobytu cudzoziemca nast´puje na jego pisemny wniosek do w∏aÊciwego wojewody w nast´pujàcych przypadkach:
1) zmiany nazwiska lub imienia,
2) zmiany adresu lub innych danych, które wpisuje si´
do karty pobytu,
3) zmiany wyglàdu utrudniajàcego ustalenie jego to˝samoÊci,
4) uszkodzenia dotychczas posiadanej karty w stopniu
utrudniajàcym pos∏ugiwanie si´ nià,
5) up∏ywu terminu wa˝noÊci dotychczas posiadanej
karty pobytu,
6) utraty dotychczas posiadanej karty pobytu.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1—5, cudzoziemiec powinien do∏àczyç do wniosku
posiadanà kart´ i dokument podró˝y oraz decyzj´
o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie si´.
3. Przepisy § 14 ust. 2 i § 16 ust. 2 stosuje si´.

Post´powanie w sprawach polskich dokumentów
podró˝y dla cudzoziemca i tymczasowych polskich
dokumentów podró˝y dla cudzoziemca
§ 25. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie polskiego dokumentu podró˝y
dla cudzoziemca,
2) odpis aktu urodzenia osoby ma∏oletniej do lat 13,
je˝eli dokument podró˝y ma obejmowaç t´ osob´,
3) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
4) oÊwiadczenie o okolicznoÊciach, dniu i miejscu
utraty lub zniszczenia dokumentu podró˝y oraz
o niemo˝noÊci uzyskania innego dokumentu podró˝y,
5) kart´ pobytu.
2. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu uiszczenia op∏aty, chyba
˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej zwolniony na podstawie
odr´bnych przepisów.
3. OkreÊla si´ wzór polskiego dokumentu podró˝y
dla cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia.
§ 26. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie
tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca jest obowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
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2) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
3) odpis aktu urodzenia osoby ma∏oletniej do lat 13,
je˝eli dokument ma obejmowaç t´ osob´,
4) oÊwiadczenie o okolicznoÊciach, dniu i miejscu
utraty lub zniszczenia dokumentu podró˝y —
w przypadku jego utraty lub zniszczenia,
5) kart´ pobytu w wypadku jej posiadania.
2. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca mo˝e byç wydany ma∏oletniemu, który nie
ukoƒczy∏ 13 roku ˝ycia, jedynie w przypadku, gdy posiada∏ on dokument podró˝y lub kart´ pobytu albo by∏
wpisany do dokumentu podró˝y lub karty pobytu
przedstawiciela ustawowego.
3. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu uiszczenia
op∏aty, chyba ˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej zwolniony
na podstawie odr´bnych przepisów.
4. OkreÊla si´ wzór tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik
nr 11 do rozporzàdzenia.
§ 27. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca mo˝e byç wydany z urz´du cudzoziemcowi
podlegajàcemu wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie posiada on wa˝nego dokumentu
podró˝y.
§ 28. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
2) odpis aktu urodzenia osoby ma∏oletniej poni˝ej 13
roku ˝ycia, je˝eli dokument ma obejmowaç t´ osob´,
3) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami.
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2. W uzasadnionych przypadkach Prezes mo˝e
zwolniç cudzoziemca z obowiàzku z∏o˝enia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Dokument podró˝y przewidziany w Konwencji
Genewskiej wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu uiszczenia
op∏aty, chyba ˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej zwolniony
na podstawie odr´bnych przepisów.
4. OkreÊla si´ wzór dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wydawanego cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiàcy za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.
§ 29. Ma∏oletniemu cudzoziemcowi, który ukoƒczy∏
13 lat, wydaje si´ dokument podró˝y lub dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dor´czajàc go temu przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu.
§ 30. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o wydanie lub wymian´ polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, wydanie lub wymian´ dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, stanowiàcy za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 5
Post´powanie w sprawie o nadanie statusu uchodêcy
§ 31. 1. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy oraz
postanowienie o wszcz´ciu post´powania w sprawie
nadania statusu uchodêcy Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej lub komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej przekazuje niezw∏ocznie Prezesowi.
2. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o nadanie
statusu uchodêcy, stanowiàcy za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia.
3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej wr´cza cudzoziemcowi postanowienie
o wszcz´ciu post´powania w sprawie nadania statusu uchodêcy i zawiadomienie o potrzebie zg∏oszenia
si´ do Prezesa w celu z∏o˝enia niezb´dnych wyjaÊnieƒ w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
§ 32. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub
komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie przekazuje Prezesowi wniosek
o nadanie statusu uchodêcy wraz z aktami sprawy, je˝eli zachodzà przes∏anki do wydania decyzji o odmo-
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wie wszcz´cia post´powania lub pozostawienia wniosku bez rozpoznania, okreÊlone w ustawie.

c) imiona rodziców,

2. Decyzja o odmowie wszcz´cia post´powania
lub o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania albo
postanowienie o wszcz´ciu post´powania o nadanie
statusu uchodêcy mo˝e byç przekazana przez urzàdzenia s∏u˝àce do przekazywania informacji pisemnych
na odleg∏oÊç Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub komendantowi granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, który dor´cza je cudzoziemcowi.

e) imiona i nazwiska towarzyszàcych dzieci lub innych osób znajdujàcych si´ pod opiekà, daty
urodzenia osób towarzyszàcych,

§ 33. 1. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej mo˝e wskazaç jako miejsce przebywania cudzoziemca w okresie, o którym mowa
w art. 36 ust. 1 ustawy, pomieszczenie znajdujàce si´
w obiektach nale˝àcych do Stra˝y Granicznej.
2. W przypadku przebywania cudzoziemca w miejscu, o którym mowa w ust. 1, komendant granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej zapewnia mu
warunki utrzymania, wy˝ywienie oraz niezb´dnà opiek´ medycznà.
§ 34. 1. W przypadku z∏o˝enia wniosku o nadanie
statusu uchodêcy przez ma∏oletniego, nad którym nie
sprawuje pieczy przedstawiciel ustawowy, organ
uprawniony do przyj´cia wniosku o nadanie statusu
uchodêcy zobowiàzany jest wystàpiç do sàdu o ustanowienie kuratora do reprezentowania ma∏oletniego
w post´powaniu o nadanie statusu uchodêcy
i o umieszczenie ma∏oletniego w placówce opiekuƒczo-wychowawczej lub oÊrodku dla osób ubiegajàcych
si´ o nadanie statusu uchodêcy.
2. Do czasu wydania rozstrzygni´cia przez sàd,
ma∏oletni, który nie ukoƒczy∏ 13 roku ˝ycia, umieszczany jest w placówce opiekuƒczo-wychowawczej,
ma∏oletni zaÊ, który ukoƒczy∏ 13 rok ˝ycia — w oÊrodku dla osób ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy.
§ 35. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statusu uchodêcy powinien poinformowaç organ prowadzàcy post´powanie o nadanie statusu uchodêcy o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie póêniej ni˝ na 7 dni przed terminem planowanego wyjazdu.

d) obywatelstwo,

4) termin wa˝noÊci,
5) podstaw´ wydania,
6) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe wydajàcego.
2. OkreÊla si´ wzór tymczasowego zaÊwiadczenia
to˝samoÊci cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik nr 15
do rozporzàdzenia.
§ 37. 1. Cudzoziemiec wyst´puje do Prezesa z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca w nast´pujàcych przypadkach:
1) uszkodzenia dotychczas posiadanego tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca w stopniu utrudniajàcym pos∏ugiwanie si´ nim,
2) utraty dotychczas posiadanego tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca.
2. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o wydanie
nowego lub przed∏u˝enie tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik
nr 16 do rozporzàdzenia.
§ 38. 1. W przypadku utraty tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, cudzoziemiec
jest zobowiàzany zawiadomiç o tym Prezesa w terminie 3 dni.
2. Cudzoziemiec, który odzyska∏ tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca po zg∏oszeniu jego utraty, jest zobowiàzany zawiadomiç o tym niezw∏ocznie Prezesa, a w razie wydania nowego zaÊwiadczenia — zwróciç zaÊwiadczenie odnalezione.
§ 39. Cudzoziemiec jest zobowiàzany zwróciç tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca Prezesowi w terminie 7 dni od dnia dor´czenia ostatecznej
decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodêcy.
Rozdzia∏ 6

§ 36. 1. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca powinno zawieraç:
1) nazw´ organu wydajàcego,
2) dat´ i miejsce wydania,
3) dane osobowe:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,

Post´powanie w sprawie o udzielenie azylu
§ 40. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o azyl w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiàzany z∏o˝yç pisemny
wniosek o udzielenie azylu.
2. Wniosek o udzielenie azylu powinien zawieraç:
1) dane osobowe:
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a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,

Poz. 716

2) dane ma∏oletnich dzieci pozostajàcych pod opiekà
cudzoziemca — w zakresie, o którym mowa
w pkt 1,
3) informacj´ o posiadanym przez cudzoziemca dokumencie stwierdzajàcym to˝samoÊç, a w razie jego
braku — dowody potwierdzajàce to˝samoÊç,

f) wykszta∏cenie,

4) wskazanie podstawy prawnej uprawniajàcej do wydania decyzji o wydaleniu,

g) zawód,

5) uzasadnienie.

2) informacje o posiadanym dokumencie stwierdzajàcym to˝samoÊç,
3) uzasadnienie szczegó∏owo wskazujàce przyczyny
poszukiwania przez cudzoziemca ochrony i wyjaÊniajàce okolicznoÊci oraz powody opuszczenia
kraju pochodzenia.
3. Konsul oraz komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie przekazujà
wniosek, o którym mowa w ust. 1, Prezesowi w celu
wydania decyzji w sprawie o udzielenie azylu.

2. W przypadku koniecznoÊci odstawienia cudzoziemca do granicy, wniosek o wydalenie powinien ponadto zawieraç:
1) przewidywany termin i sposób wydalenia,
2) przewidywane koszty wydalenia, je˝eli sà mo˝liwe
do ustalenia w dniu z∏o˝enia wniosku.
3. Je˝eli nie mo˝na ustaliç danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, wniosek powinien wskazywaç przyczyny
niemo˝noÊci ich ustalenia oraz dane uprawdopodobnione.

Rozdzia∏ 7
Post´powanie w sprawie zobowiàzania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydalania cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
§ 41. 1. Komendant wojewódzki Policji, komendant
oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub Komendant Granicznej
Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie odnotowuje wydanie decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie podró˝y przez odciÊni´cie
piecz´ci zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´
prawnà i podpis uprawnionego funkcjonariusza Policji
lub Stra˝y Granicznej.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, informujà
o wydaniu decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w∏aÊciwego miejscowo wojewod´.
3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1,
w∏aÊciwy organ jest zobowiàzany sprawdziç, czy cudzoziemcowi nie nadano statusu uchodêcy lub nie
ubiega si´ on o nadanie mu statusu uchodêcy albo czy
nie udzielono mu azylu lub zezwolenia na osiedlenie
si´.
§ 42. 1. Wniosek o wydalenie cudzoziemca powinien zawieraç:
1) dane osobowe, w tym:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,

§ 43. Przed wydaniem decyzji o wydaleniu wojewoda jest zobowiàzany sprawdziç, czy cudzoziemcowi nie
nadano statusu uchodêcy lub nie ubiega si´ on o nadanie mu statusu uchodêcy albo czy nie udzielono mu
azylu lub zezwolenia na osiedlenie si´.
§ 44. O okolicznoÊciach uzasadniajàcych wydanie
decyzji o wydaleniu z urz´du wojewoda informuje w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 45. 1. W przypadku gdy cudzoziemiec podlegajàcy wydaleniu nie posiada wa˝nego dokumentu podró˝y, w∏aÊciwy komendant wojewódzki Policji, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub wojewoda, który wyda∏
decyzj´ o wydaleniu z urz´du, wyst´puje do w∏aÊciwego obcego przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urz´du konsularnego o wydanie dokumentu podró˝y.
2. Je˝eli w Rzeczypospolitej Polskiej nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego paƒstwa pochodzenia cudzoziemca, o wydanie
dokumentu podró˝y wyst´puje si´ za poÊrednictwem
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.
3. W przypadku gdy uzyskanie dokumentu podró˝y
nie jest mo˝liwe, cudzoziemcowi mo˝na wydaç tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca.
§ 46. Wojewoda rozstrzyga o kosztach zwiàzanych
z wydaleniem cudzoziemca w decyzji o wydaleniu lub
w odr´bnej decyzji.
§ 47. 1. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji
o wydaleniu cudzoziemca w dokumencie podró˝y
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przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj i numer
decyzji, podstaw´ prawnà oraz podpis upowa˝nionego
pracownika.

1) uchylenia przez sàd postanowienia o umieszczeniu
cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia,

2. Wojewoda informuje niezw∏ocznie Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej i w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji o wydanej decyzji o wydaleniu.

2) przystàpienia do odstawienia cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
3) uchylenia lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Wojewoda, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu cudzoziemca lub decyzj´ w sprawie kosztów zwiàzanych
z wydaleniem, przekazuje niezw∏ocznie tytu∏ wykonawczy w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowemu.

4) nadania cudzoziemcowi statusu uchodêcy lub
udzielenia azylu,

§ 48. Ma∏oletniego, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝na wydaliç wy∏àcznie
pod pieczà przedstawiciela ustawowego, chyba ˝e wydalenie prowadzone jest w taki sposób, ˝e ma∏oletni
przekazany zostanie przedstawicielowi ustawowemu
albo przedstawicielowi w∏aÊciwych w∏adz paƒstwa, do
którego nast´puje wydalenie.

2. O okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 1, niezw∏ocznie informuje si´ sàd, który wyda∏ postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia.

§ 49. 1. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca
w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia powinien zawieraç:
1) dane osobowe cudzoziemca:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,
2) informacj´ o posiadanym przez cudzoziemca dokumencie stwierdzajàcym to˝samoÊç, a w razie jego
braku — dowody potwierdzajàce to˝samoÊç,
3) wskazanie podstawy prawnej uprawniajàcej do
podj´cia decyzji o wydaleniu,
4) wskazanie oÊrodka albo aresztu, w którym cudzoziemiec powinien byç umieszczony,
5) uzasadnienie wniosku.
2. Je˝eli nie mo˝na ustaliç danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, zw∏aszcza je˝eli cudzoziemiec nielegalnie
przekroczy∏ granic´ i nie posiada dokumentu podró˝y,
wniosek powinien wskazywaç przyczyny niemo˝noÊci
ich ustalenia oraz dane uprawdopodobnione.
§ 50. Po wydaniu przez sàd postanowienia
o umieszczeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia, funkcjonariusze jednostki organizacyjnej Policji lub Stra˝y Granicznej
wskazanej przez sàd doprowadzajà cudzoziemca do
strze˝onego oÊrodka albo aresztu w celu wydalenia.
§ 51. 1. Cudzoziemca umieszczonego w strze˝onym
oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia zwalnia si´
w razie:

5) niewykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca
w terminie 90 dni od dnia jego zatrzymania.

§ 52. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej, w∏aÊciwy dla przejÊcia granicznego,
przez które cudzoziemiec opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym fakcie wojewod´, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu.
Rozdzia∏ 8
Tryb i zasady prowadzenia wykazu cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo˝àdany
§ 53. 1. Wykaz cudzoziemców, o którym mowa
w art. 64 ustawy, prowadzi si´ w systemie informatycznym.
2. Dane zamieszczone w wykazie sà udost´pniane
uprawnionym organom w formie elektronicznej lub
w formie wydruku komputerowego.
3. OkreÊla si´ wzór wykazu, stanowiàcy za∏àcznik
nr 17 do rozporzàdzenia.
§ 54. Wykaz powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,
4) dat´ i miejsce urodzenia,
5) p∏eç,
6) obywatelstwo,
7) okreÊlenie dokumentu, w którym odnotowano wydanie decyzji o wydaleniu,
8) miejsce zamieszkania,
9) podstaw´ prawnà wpisu,
10) podstaw´ faktycznà wpisu,
11) okreÊlenie organu wnioskujàcego o dokonanie
wpisu,
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12) dat´ wpisu,
13) termin obowiàzywania wpisu,
14) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do wykazu.
§ 55. 1. Wniosek organu o dokonanie wpisu do wykazu powinien wskazywaç termin obowiàzywania wpisu okreÊlony w art. 13 ust. 1a ustawy.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, w wypadku
zmiany lub ustania przyczyn uzasadniajàcych wpis do
wykazu wyst´puje do Prezesa o skrócenie terminu
obowiàzywania wpisu lub o jego wykreÊlenie z wykazu.
3. Prezes wykreÊla dane cudzoziemca z wykazu, je˝eli up∏ynà∏ termin obowiàzywania wpisu.
§ 56. Do czynnoÊci w zakresie dokonywania wpisu,
okreÊlania terminu obowiàzywania wpisu, skracania
tego terminu oraz wykreÊlania wpisu z wykazu podejmowanych przez Prezesa z urz´du przepis § 55 stosuje
si´ odpowiednio.
§ 57. Dane umieszczone w wykazie udost´pnia si´
organom prowadzàcym post´powanie o wydanie wizy
lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, na ich ˝àdanie, w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem.

Poz. 716

2. W przypadku osób ubiegajàcych si´ o wydanie
wizy w celu repatriacji, do rejestru wpisuje si´ równie˝ numer i dat´ zgody na repatriacj´, wydanej
przez Prezesa, oraz dane osobowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—5, dotyczàce cz∏onków najbli˝szej rodziny cudzoziemca (ma∏˝onka, dzieci) nieb´dàcych
polskiej narodowoÊci lub polskiego pochodzenia,
którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony.
3. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia.
§ 60. 1. Rejestry osób zobowiàzanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych
w tych sprawach decyzji prowadzone przez komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej lub Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie powinny
zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,
4) okreÊlenie dokumentu, w którym odnotowano wydanie decyzji o zobowiàzaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) okreÊlenie organu wnioskujàcego,

Rozdzia∏ 9

6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,

Szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w sprawach prowadzenia rejestrów i ewidencji

7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,

§ 58. Rejestry i ewidencja mogà byç prowadzone
w systemie informatycznym.
§ 59. 1. Rejestry z∏o˝onych wniosków wizowych
i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzone przez
Prezesa, konsula, wojewod´ i komendanta granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej powinny zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,

8) dat´ wykonania wydalenia,
9) sygnatur´ akt,
10) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 19 do rozporzàdzenia.
§ 61. 1. Rejestr decyzji o wydaleniu oraz osób wydalonych z Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony
przez wojewod´ powinien zawieraç:

2) imi´ i nazwisko,

1) liczb´ porzàdkowà,

3) obywatelstwo,

2) imi´ i nazwisko,

4) narodowoÊç,

3) obywatelstwo,

5) dat´ z∏o˝enia wniosku,

4) okreÊlenie dokumentu, w którym odnotowano wydanie decyzji o wydaleniu,

6) cel wjazdu i pobytu,
7) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
8) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
9) informacj´ o uiszczeniu op∏aty skarbowej lub konsularnej albo o odstàpieniu od jej pobrania wraz ze
wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej,

5) okreÊlenie organu wnioskujàcego,
6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
8) dat´ wykonania wydalenia,
9) sygnatur´ akt,

10) seri´ i numer naklejki wizowej,

10) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.

11) sygnatur´ akt,

2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia.

12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
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§ 62. 1. Rejestry z∏o˝onych wniosków o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzone przez Prezesa oraz wojewod´ powinny zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,

Poz. 716

2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,
4) narodowoÊç,
5) dat´ z∏o˝enia wniosku,

3) obywatelstwo,

6) dat´ wydania postanowienia o wszcz´ciu post´powania o nadanie statusu uchodêcy,

4) narodowoÊç,

7) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,

5) dat´ z∏o˝enia wniosku,
6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
8) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,
9) sygnatur´ akt,
10) dane dotyczàce wydania karty pobytu,
11) informacj´ o utracie lub wymianie karty pobytu,
12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 21 do rozporzàdzenia.

8) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
9) sygnatur´ akt,
10) informacj´ o zatrzymaniu w depozycie dokumentu
podró˝y,
11) informacj´ o wydaniu tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, jego zwrocie lub utracie,
12) informacj´ o wydaniu dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
13) informacj´ o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i o wydanej karcie pobytu,
14) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.

§ 63. 1. Rejestr z∏o˝onych wniosków o udzielenie
zezwolenia na osiedlenie si´ i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzony przez wojewod´ powinien
zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,
4) narodowoÊç,
5) dat´ z∏o˝enia wniosku,
6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
8) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,
9) sygnatur´ akt,

2. Rejestry prowadzone przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej nie obejmujà danych zawartych w ust. 1 pkt 6, 7, 12 i 13.
3. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 23 do rozporzàdzenia.
§ 65. 1. Rejestr z∏o˝onych wniosków o udzielenie
azylu i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzony przez Prezesa powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,

10) dane dotyczàce wydania karty pobytu,

4) narodowoÊç,

11) informacj´ o utracie lub wymianie karty pobytu,

5) dat´ z∏o˝enia wniosku,

12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.

6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,

2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia.
§ 64. 1. Rejestry z∏o˝onych wniosków o nadanie statusu uchodêcy i wydanych w tych sprawach decyzji
prowadzone przez Prezesa, Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej oraz uprawnionego do przyjmowania wniosków o nadanie statusu uchodêcy komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej powinny zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,

8) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,
9) sygnatur´ akt,
10) dane dotyczàce wydania zezwolenia na osiedlenie
si´,
11) dane dotyczàce karty pobytu,
12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia.
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§ 66. 1. Rejestr odcisków linii papilarnych prowadzony przez Komendanta G∏ównego Policji powinien
zawieraç:
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5) obywatelstwo osoby zapraszajàcej,
6) adres osoby zapraszajàcej lub adres instytucji zapraszajàcej,

1) liczb´ porzàdkowà,

7) termin wa˝noÊci zaproszenia,

2) imi´ i nazwisko,

8) liczb´ dni, na które dokonano zaproszenia,

3) dat´ i miejsce urodzenia,

9) dat´ wpisu do ewidencji,

4) obywatelstwo,
5) podstaw´ prawnà pobrania odcisków linii papilarnych,
6) dat´ pobrania odcisków linii papilarnych,
7) informacj´ o karcie pobranych odcisków linii papilarnych,
8) sygnatur´ akt,

10) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe osoby
dokonujàcej wpisu,
11) numer formularza zaproszenia,
12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do ewidencji.
2. OkreÊla si´ wzór ewidencji, o której mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 27 do rozporzàdzenia.

9) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia.
§ 67. 1. Rejestr osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej prowadzony przez komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,

§ 69. 1. Dane dotyczàce narodowoÊci, o których
mowa w § 59 ust. 1 pkt 4, § 62 ust. 1 pkt 4 i § 63 ust. 1
pkt 4, zamieszcza si´ w rejestrach, za zgodà zainteresowanego cudzoziemca.
2. Dane te mogà byç gromadzone i przetwarzane
wy∏àcznie jako dane statystyczne i nie mogà byç udost´pnianie ∏àcznie z danymi osobowymi cudzoziemców.
Rozdzia∏ 10

3) dat´ i miejsce urodzenia,
4) obywatelstwo,
5) czas i miejsce zatrzymania,
6) okolicznoÊci zatrzymania,
7) informacj´ o odstawieniu osoby zatrzymanej do
granicy,
8) sygnatur´ akt,
9) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 26 do rozporzàdzenia.
§ 68. 1. Ewidencja zaproszeƒ prowadzona przez wojewod´ powinna zawieraç:

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 70. Do czasu rejestracji zgodnie z przepisami
o Krajowym Rejestrze Sàdowym cudzoziemiec w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 6, do∏àcza do wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
§ 71. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu post´powania
oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców
(Dz. U. z 1998 r. Nr 1, poz. 1).
§ 72. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko osoby zapraszanej,
3) obywatelstwo osoby zapraszanej,
4) imi´ i nazwisko osoby zapraszajàcej lub nazw´ instytucji zapraszajàcej,

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2001 r. (poz. 716)

Za∏àcznik nr 1

WZÓR
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Za∏àcznik nr 2

WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR WIZY
Naklejka wizowa
wymiary: 74 mm x 105 mm
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Za∏àcznik nr 4

Blankiet wizowy
Wymiary: 120 mm x 160 mm
awers

rewers

awers

Zaproszenie
Wymiary: 104 mm x 255 mm

Za∏àcznik nr 5
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rewers
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Za∏àcznik nr 10

Polski dokument podró˝y
Wymiary: 87 mm x 173 mm
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Tymczasowy polski dokument podró˝y
Wymiary: 125 mm x 260 mm

Za∏àcznik nr 11
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Za∏àcznik nr 12

Dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej
Wymiary: 105 mm x 153 mm
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Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca
Wymiary: 125 mm x 260 mm

Za∏àcznik nr 15
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Lp.

i nazwisko

Imi´

Imiona
rodziców
i nazwisko
rodowe matki

i miejsce
urodzenia

Data

P∏eç
Obywatelstwo

Miejsce Podstawa Podstawa Organ
Dokufaktyczna wnioskujàment, zamieszka- prawna
nia
wpisu
cy o dokowpisu
w którym
nanie wpiodnotowasu
no wydanie decyzji
o wydaleniu
wpisu

Data

Termin Inne dane
obowiàzy- majàce
zwiàzek
wania
z wpisem
wpisu

WYKAZ CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST NIEPO˚ÑDANY

WZÓR

Za∏àcznik nr 17
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WZÓR

Za∏àcznik nr 18
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Lp. Imi´ i nazwisko Obywatel- NarodowoÊç
stwo
Liczba osób
obj´tych
decyzjà

Rodzaj
i data
wydanej
decyzji

Cel wjazdu
i pobytu

Data
z∏o˝enia
wniosku
naklejki
wizowej

Numer
i seria
Informacja
o uiszczeniu
op∏aty skarbowej lub konsularnej albo
o odstàpieniu
od jej pobrania

akt

Sygnatura

Inne dane
majàce zwiàzek z wpisem
do rejestru
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Za∏àcznik nr 19
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Za∏àcznik nr 21
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Lp. Imi´ i nazwisko Obywatel- NarodowoÊç
stwo
Data
z∏o˝enia
wniosku

wydanej
decyzji

obj´tych
decyzjà

Dane

o uiszczeniu o wydanej
op∏aty skarbokarcie
wej lub konpobytu
sularnej albo
o odstàpieniu
od jej pobrania

Rodzaj i data Liczba osób Informacja
Informacja
o utracie lub
wymianie
karty
pobytu

akt

Sygnatura
majàce
zwiàzek
z wpisem do
rejestru

Inne dane
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Za∏àcznik nr 22
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Lp. Imi´ i nazwisko Obywatel- NarodowoÊç
stwo
Data
z∏o˝enia
wniosku

wydanej
decyzji

obj´tych
decyzjà

Dane

o uiszczeniu o wydanej
op∏aty skarbokarcie
wej lub konpobytu
sularnej albo
o odstàpieniu
od jej pobrania

Rodzaj i data Liczba osób Informacja
Informacja
o utracie lub
wymianie
karty
pobytu

akt

Sygnatura
majàce
zwiàzek
z wpisem do
rejestru

Inne dane
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Lp. Imi´ i nazwisko

Obywatelstwo

NarodowoÊç

Rodzaj i data
wydanej decyzji

Data wydania
postanowienia
o wszcz´ciu
post´powania
o nadanie statusu
uchodêcy

Data z∏o˝enia
wniosku

Liczba osób
obj´tych decyzjà

w depozycie dokumentu
podró˝y

Informacja o zatrzymaniu
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Lp.

Imi´ i nazwisko Obywatelstwo NarodowoÊç
Data
z∏o˝enia
wniosku

Rodzaj i data
wydanej
decyzji
Liczba osób
obj´tych
decyzjà

Dane dotyczàce Sygnatura Inne dane
Informacja
akt
majàce
wydania
o uiszczeniu
zwiàzek
zezwolenia
op∏aty za
z wpisem do
wydanie karty na osiedlenie si´
rejestru
oraz karty
pobytu lub
pobytu
zwolnieniu
od jej pobrania
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Termin wa˝noÊci
zaproszenia

OkreÊlenie czasu
pobytu w RP

Data wpisu do ewidencji,
imi´ i nazwisko oraz
stanowisko s∏u˝bowe osoby
dokonujàcej wpisu

Numer formularza
zaproszenia
Inne dane majàce zwiàzek z wpisem
do ewidencji
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN¢TRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 27 czerwca 2001 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu post´powania oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców.
Na podstawie art. 93 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 114,
poz. 739, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126,
z 2000 r. Nr 106, poz. 1118 oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475)
zarzàdza si´, co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Rozporzàdzenie reguluje szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w sprawach:
1) wiz, zaproszeƒ i pobytu bezwizowego,
2) zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony oraz
na osiedlenie si´,
3) polskich dokumentów podró˝y dla cudzoziemca
i tymczasowych polskich dokumentów podró˝y dla
cudzoziemca,
4) statusu uchodêcy,
5) azylu,

6) zobowiàzania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
7) wydalania cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
8) prowadzenia wykazu cudzoziemców, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo˝àdany,
9) prowadzenia ewidencji zaproszeƒ,
10) prowadzenia rejestrów:
a) z∏o˝onych wniosków wizowych i wydanych
w tych sprawach decyzji,
b) osób zobowiàzanych do opuszczenia terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych w tych
sprawach decyzji,
c) decyzji o wydaleniu oraz osób wydalonych z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
d) z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych
w tych sprawach decyzji,
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e) z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwolenia na
osiedlenie si´ i wydanych w tych sprawach decyzji,
f) z∏o˝onych wniosków o nadanie statusu uchodêcy i wydanych w tych sprawach decyzji,
g) z∏o˝onych wniosków o udzielenie azylu i wydanych w tych sprawach decyzji,
h) odcisków linii papilarnych,
i) osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej.
2. Rozporzàdzenie okreÊla równie˝ wzory:
1) wizy, zaproszenia, karty pobytu, polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, tymczasowego
polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, dokumentu podró˝y przewidzianego
w Konwencji Genewskiej oraz wniosków o ich wydanie, wymian´ lub przed∏u˝enie wa˝noÊci,
2) ewidencji zaproszeƒ, wykazu oraz rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 10.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o ustawie,
nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia 25 czerwca
1997 r. o cudzoziemcach.
§ 3. 1. Wnioski o wszcz´cie post´powania okreÊlone w rozporzàdzeniu wype∏nia si´ w j´zyku polskim,
z uwzgl´dnieniem ust. 2 i 3.
2. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy lub
o udzielenie azylu mo˝na wype∏niç w j´zyku polskim
lub w j´zyku zrozumia∏ym dla cudzoziemca ubiegajàcego si´ o nadanie statusu uchodêcy lub o udzielenie
azylu.
3. Konsul oraz komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej mo˝e zezwoliç cudzoziemcowi na wype∏nianie wniosku o wydanie wizy, z wyjàtkiem wizy w celu repatriacji, w j´zyku obcym.
4. Za∏àczniki i dokumenty do∏àczone do wniosków,
wystawione przez obce w∏adze lub instytucje, powinny
byç przet∏umaczone na j´zyk polski przez uprawnionego t∏umacza albo konsula. Wymóg ten nie dotyczy
wniosków i dokumentów sk∏adanych w post´powaniu
prowadzonym przez konsula.
§ 4. 1. Cudzoziemcowi sk∏adajàcemu osobiÊcie do
w∏aÊciwego organu wniosek o wydanie wizy, udzielenie lub przed∏u˝enie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony albo udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ wr´cza si´ bezpoÊrednio pisemne pouczenie,
o którym mowa w art. 25a ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 3.
2. Cudzoziemiec potwierdza otrzymanie pouczenia
na piÊmie.

Poz. 716

3. W przypadku gdy cudzoziemiec przesy∏a wniosek, o którym mowa w ust. 1, przez poczt´, pouczenie
dor´cza si´ równie˝ przez poczt´ za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a je˝eli zachodzi koniecznoÊç
wezwania cudzoziemca do organu celem dokonania
czynnoÊci w post´powaniu administracyjnym, pouczenie wr´cza si´ cudzoziemcowi bezpoÊrednio
przed dokonaniem czynnoÊci; przepis ust. 2 stosuje
si´.
§ 5. Organy uprawnione do wydawania decyzji
w sprawach okreÊlonych w ustawie mogà prowadziç
wzajemne konsultacje, udost´pniaç sobie wzajemnie
gromadzone dane oraz zwracaç si´ do innych organów
o informacje niezb´dne do podj´cia decyzji, w szczególnoÊci w zakresie wyst´powania okolicznoÊci, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy.
Rozdzia∏ 2
Post´powanie w sprawach wiz, zaproszeƒ i pobytu
bezwizowego
§ 6. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie wizy przez:
1) wojewod´ albo komendanta granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej — sk∏ada wniosek wizowy, którego wzór stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia,
2) konsula — sk∏ada wniosek wizowy, którego wzór
stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.
2. Konsul albo wojewoda odnotowuje przyj´cie
wniosku wizowego w dokumencie podró˝y, przez odciÊni´cie piecz´ci urz´dowej oraz datownika.
3. Komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, w razie ubiegania si´ przez cudzoziemca
o wydanie wizy podczas przekraczania granicy, w uzasadnionym przypadku, gdy nie jest mo˝liwe wykonanie fotografii, mo˝e zwolniç cudzoziemca od obowiàzku do∏àczenia jej do wniosku wizowego.
§ 7. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie wizy w przypadku, o którym mowa w art. 14 ustawy, podaje w uzasadnieniu wniosku wizowego okolicznoÊci
uzasadniajàce jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz do∏àcza dokumenty je potwierdzajàce.
2. Organ, do którego z∏o˝ono wniosek wizowy,
przesy∏a go wraz z za∏àcznikami i dokumentami oraz
swoim stanowiskiem Prezesowi Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców, zwanemu dalej „Prezesem”,
w celu uzyskania zgody na wydanie wizy.
3. Prezes przesy∏ajàc postanowienie w sprawie
zgody na wydanie wizy zwraca w∏aÊciwemu organowi wniosek wizowy wraz z za∏àcznikami i dokumentami.
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§ 8. 1. Wiza powinna zawieraç:
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14) „D/5” — wjazd i pobyt w celu po∏àczenia z rodzinà,

1) dane osobowe cudzoziemca,

15) „D/6” — wjazd i pobyt w celu ochrony czasowej,

2) oznaczenie celu wjazdu i pobytu,

16) „D/7” — wjazd i pobyt zwiàzany z okolicznoÊciami,
o których mowa w art. 14 ustawy,

3) okres wa˝noÊci wizy,
4) oznaczenie iloÊci wjazdów na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

17) „D/8” — wjazd i pobyt cudzoziemca, w którego
sprawie wszcz´to post´powanie w sprawie
o udzielenie azylu.

5) okreÊlony w dniach okres pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej,

§ 10. W treÊci wizy nie dokonuje si´ poprawek.

6) numer dokumentu, w którym jest zamieszczona,
7) oznaczenie miejsca wydania i kod organu wydajàcego,

§ 11. 1. Wiz´ zamieszcza si´ w dokumencie podró˝y na wolnej, przeznaczonej na ten cel stronie, przez
wklejenie naklejki samoprzylepnej, odpowiednio zabezpieczonej, wype∏nionej przez organ wydajàcy.

8) dat´ wydania,
9) miejsce na adnotacje urz´dowe.
2. Wiza mo˝e zawieraç zakodowany zapis danych,
o których mowa w ust. 1.
3. OkreÊla si´ wzór wizy, stanowiàcy za∏àcznik nr 3
do rozporzàdzenia.
§ 9. Organ wydajàcy oznacza w wizie cel wjazdu
i pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej nast´pujàcymi
symbolami:
1) „A” — wjazd i pobyt w celu przejazdu przez stref´
tranzytowà lotniska mi´dzynarodowego,
2) „B” — wjazd i pobyt w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
3) „C/1” — wjazd i pobyt turystyczny,
4) „C/2” — wjazd i pobyt zwiàzany z odwiedzinami,
5) „C/3” — wjazd i pobyt zwiàzany z dzia∏alnoÊcià gospodarczà, kulturalnà, naukowà, udzia∏em w konferencjach mi´dzynarodowych,
6) „C/4” — wjazd i pobyt w celach s∏u˝bowych przedstawicieli organu paƒstwa obcego oraz organizacji
mi´dzynarodowej,
7) „C/5” — wjazd i pobyt zwiàzany z udzia∏em w imprezach sportowych,
8) „C/6” — wjazd i pobyt zwiàzany z polowaniami,
9) „C/7” — wjazd i pobyt zwiàzany z innymi okolicznoÊciami ni˝ wymienione w pkt 3—8 oraz 10—17,
10) „D/1” — wjazd i pobyt w celu zatrudnienia lub wykonywania innej pracy zarobkowej ,
11) „D/2” — wjazd i pobyt zwiàzany z odbywaniem studiów, nauki, praktyki zawodowej,

2. W szczególnie uzasadnionym przypadku komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej
albo konsul mo˝e zamieÊciç wiz´ na blankiecie, którego wzór okreÊla za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
Opuszczajàc terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, cudzoziemiec zwraca blankiet z wizà komendantowi granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej.
§ 12. 1. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej odnotowuje w dokumencie podró˝y
decyzj´ o okreÊleniu czasu pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w zale˝noÊci od iloÊci posiadanych Êrodków, o których mowa w art. 6
ust. 1 ustawy, przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej
rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà, podpis upowa˝nionego funkcjonariusza Stra˝y Granicznej albo
przez umieszczenie adnotacji zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà, podpis upowa˝nionego funkcjonariusza Stra˝y Granicznej i odciÊni´cie piecz´ci urz´dowej.
2. Wojewoda lub komendant granicznej placówki
kontrolnej Stra˝y Granicznej odnotowuje w dokumencie podró˝y decyzje o odmowie wydania wizy, odmowie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
lub uniewa˝nieniu wizy przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´ prawnà,
podpis upowa˝nionego pracownika lub funkcjonariusza Stra˝y Granicznej albo przez umieszczenie adnotacji zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´
prawnà, podpis upowa˝nionego pracownika lub funkcjonariusza Stra˝y Granicznej i odciÊni´cie piecz´ci
urz´dowej.
§ 13. 1. Osoba zapraszajàca sk∏ada wojewodzie zaproszenie wype∏nione w j´zyku polskim, w trzech egzemplarzach.

12) „D/3” — wjazd i pobyt w celu repatriacji,

2. OkreÊla si´ wzór formularza zaproszenia, stanowiàcy za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

13) „D/4” — wjazd i pobyt w celu przesiedlenia si´ rodziny repatrianta,

3. Wojewoda mo˝e ˝àdaç od osoby zapraszajàcej
przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych mo˝li-
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woÊç wywiàzania si´ z zobowiàzania do pokrycia kosztów zwiàzanych z pobytem cudzoziemca, w szczególnoÊci dokumentów potwierdzajàcych posiadanie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych
i ich wysokoÊç.
4. Zaproszenie wpisane do ewidencji zaproszeƒ
zwalnia cudzoziemca z obowiàzku posiadania Êrodków, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy, na okres
pobytu wskazany w zaproszeniu.
5. Uniewa˝nienie wpisu do ewidencji zaproszeƒ
powoduje utrat´ wa˝noÊci zaproszenia.
Rozdzia∏ 3
Post´powanie w sprawach zezwoleƒ na zamieszkanie na czas oznaczony, zezwoleƒ na osiedlenie si´
oraz wydania karty pobytu
§ 14. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, wskazujàcy na istnienie okolicznoÊci uzasadniajàcych jego zamieszkanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, wype∏niony w 2 egzemplarzach,
2) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,

Poz. 716

4. Organ przyjmujàcy wniosek lub prowadzàcy post´powanie mo˝e ˝àdaç od cudzoziemca ubiegajàcego
si´ o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
z∏o˝enia:
1) odpisu aktu urodzenia,
2) odpisu aktu ma∏˝eƒstwa,
3) zaÊwiadczenia o braku zobowiàzaƒ podatkowych
wobec kraju pochodzenia,
4) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci wydanego przez
w∏aÊciwy organ kraju pochodzenia.
5. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 1
ustawy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) zezwolenie na zatrudnienie lub powierzenie innej
pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej lub
2) pisemne oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia cudzoziemca lub powierzenia mu innej
pracy zarobkowej, je˝eli zezwolenie na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej nie
jest wymagane.
6. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 2
ustawy, oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç dokumenty potwierdzajàce prowadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej,
jej przedmiot i rozmiary oraz wywiàzywanie si´ z zobowiàzaƒ wobec Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególnoÊci:
1) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sàdowego,
2) akt notarialny, na podstawie którego ustanowiona
zosta∏a spó∏ka,

3) dokumenty potwierdzajàce posiadanie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych i ich
wysokoÊç,

3) zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego urz´du skarbowego
o wywiàzywaniu si´ z zobowiàzaƒ podatkowych
wobec Rzeczypospolitej Polskiej,

4) znaki op∏aty skarbowej lub dowód uiszczenia op∏aty konsularnej

4) zgod´ na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli jest zatrudniony lub wykonuje innà prac´ zarobkowà.

oraz przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y albo tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec nieposiadajàcy i niemajàcy mo˝liwoÊci
uzyskania wa˝nego dokumentu podró˝y mo˝e przedstawiç inny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.

7. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 4
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç zaÊwiadczenie
paƒstwowej lub niepaƒstwowej szko∏y wy˝szej o przyj´ciu na studia lub kontynuowaniu nauki, okreÊlajàce
przewidywany regulaminem czas jej trwania.

3. W przypadku sk∏adania wniosku, o którym mowa
w ust. 1 pkt 1, do w∏aÊciwego wojewody, cudzoziemiec
jest zobowiàzany z∏o˝yç zaÊwiadczenie potwierdzajàce
wykonanie obowiàzku meldunkowego, chyba ˝e nie
jest w stanie dope∏niç, z przyczyn od niego niezale˝nych, obowiàzku meldunkowego na pobyt sta∏y lub
pobyt czasowy trwajàcy powy˝ej 2 miesi´cy.

8. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 5
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç zaÊwiadczenie
potwierdzajàce jego udzia∏ w szkoleniu lub sta˝u zawodowym realizowanym w ramach programów Unii Europejskiej.
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9. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 6
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç odpis aktu ma∏˝eƒstwa.
10. W przypadku okreÊlonym w art. 17 ust. 2 pkt 8
ustawy oprócz dokumentów, o których mowa w ust. 1,
cudzoziemiec jest zobowiàzany z∏o˝yç prawomocne
orzeczenie sàdu o niedopuszczalnoÊci wydania cudzoziemca.
§ 15. Przepis § 14 stosuje si´ do przed∏u˝ania zezwolenia, o którym mowa w art. 16 pkt 1 ustawy.
§ 16. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o udzielenie
zezwolenia na osiedlenie si´ jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´
i wydanie karty pobytu, wype∏niony w 2 egzemplarzach,
2) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
3) zaÊwiadczenie potwierdzajàce wykonanie obowiàzku meldunkowego,
4) dokumenty uzasadniajàce jego wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci:
a) dokumenty potwierdzajàce jego pi´cioletni nieprzerwany, legalny okres pobytu,
b) dokumenty uzasadniajàce wniosek,
5) dokumenty potwierdzajàce posiadanie êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych zapewniajàcych mieszkanie i utrzymanie,
6) dokumenty potwierdzajàce posiadane wykszta∏cenie lub kwalifikacje,
7) ˝yciorys,
8) znaki op∏aty skarbowej
oraz przedstawiç wa˝ny dokument podró˝y.
2. W szczególnie uzasadnionym przypadku cudzoziemiec nieposiadajàcy i niemajàcy mo˝liwoÊci
uzyskania wa˝nego dokumentu podró˝y mo˝e przedstawiç inny dokument potwierdzajàcy jego to˝samoÊç.
3. Organ przyjmujàcy wniosek lub prowadzàcy post´powanie mo˝e ˝àdaç od cudzoziemca ubiegajàcego
si´ o zezwolenie na osiedlenie si´ z∏o˝enia:

Poz. 716

1) zaÊwiadczenia o niekaralnoÊci wydanego przez
w∏aÊciwy organ kraju pochodzenia,
2) zaÊwiadczenia o braku zobowiàzaƒ podatkowych
wobec kraju pochodzenia lub osób w nim zamieszka∏ych,
3) w przypadku prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej — dokumentów, o których mowa w § 14 ust. 6.
§ 17. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
lub udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´, stanowiàcy za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.
§ 18. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla
wspó∏ma∏˝onka lub ma∏oletniego dziecka w celu po∏àczenia z rodzinà jest zobowiàzany z∏o˝yç, z zastrze˝eniem ust. 2, oprócz dokumentów, o których mowa
w § 14 ust. 1:
1) odpis aktu ma∏˝eƒstwa, je˝eli wniosek dotyczy jego
wspó∏ma∏˝onka,
2) dokumenty potwierdzajàce sprawowanie przez niego w∏adzy rodzicielskiej albo opieki nad dzieckiem,
a w szczególnoÊci:
a) odpis aktu urodzenia dziecka,
b) prawomocne orzeczenie sàdu o przysposobieniu lub
c) prawomocne orzeczenie sàdu o ustanowieniu
opieki
— je˝eli wniosek dotyczy jego ma∏oletniego dziecka lub dziecka wspó∏ma∏˝onka,
3) dokumenty potwierdzajàce posiadanie przez cudzoziemca êróde∏ dochodów lub w∏asnych Êrodków materialnych, a tak˝e warunków mieszkaniowych, pozwalajàcych na zapewnienie cz∏onkom rodziny utrzymania bez koniecznoÊci korzystania
z pomocy spo∏ecznej oraz mo˝liwoÊç korzystania
ze Êwiadczeƒ zdrowotnych.
2. Je˝eli cudzoziemiec wyst´pujàcy z wnioskiem
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, wydanego w zwiàzku z nadaniem statusu
uchodêcy, nie sk∏ada dokumentów, o których mowa
w ust. 1 pkt 3.
3. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
w celu po∏àczenia z rodzinà, stanowiàcy za∏àcznik nr 7
do rozporzàdzenia.
§ 19. Wojewoda przed wydaniem decyzji o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub
zezwolenia na osiedlenie si´ mo˝e wezwaç cudzoziemca do osobistego stawiennictwa w celu wyjaÊnienia
istotnych okolicznoÊci, niezb´dnych do podj´cia decyzji.
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§ 20. Kart´ pobytu wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu
uiszczenia op∏aty, chyba ˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej
zwolniony na podstawie odr´bnych przepisów.
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, cudzoziemiec powinien do∏àczyç do wniosku o wymian´
karty pobytu zaÊwiadczenie o zg∏oszeniu Policji jej
utraty.

§ 21. 1. Karta pobytu powinna zawieraç:

3) obywatelstwo,

§ 23. Karta pobytu podlega zwrotowi organowi,
który jà wyda∏, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
przypadków, o których mowa w art. 21 ust. 4 i 5 ustawy.

4) miejsce zamieszkania — adres miejsca zameldowania lub nazw´ miejscowoÊci, w której cudzoziemiec
przebywa w chwili wydania karty pobytu,

§ 24. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o wymian´ karty pobytu, stanowiàcy za∏àcznik nr 9 do rozporzàdzenia.

1) nazwisko i imi´ (imiona) oraz imiona rodziców,
2) dat´ i miejsce urodzenia,

5) p∏eç, wzrost w centymetrach i kolor oczu,
6) rodzaj wydanego zezwolenia,

Rozdzia∏ 4

7) nazw´ organu wydajàcego,
8) dat´ wydania i okres wa˝noÊci karty pobytu,
9) seri´ i numer karty pobytu,
10) numer w rejestrze z∏o˝onych wniosków o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji — w przypadku wydania karty pobytu w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony,
11) numer ewidencyjny PESEL — w przypadku wydania karty pobytu w zwiàzku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie si´.
2. Karta pobytu mo˝e zawieraç zakodowany zapis
danych, o których mowa w ust. 1.
3. OkreÊla si´ wzór karty pobytu, stanowiàcy za∏àcznik nr 8 do rozporzàdzenia.
§ 22. 1. Wymiana karty pobytu cudzoziemca nast´puje na jego pisemny wniosek do w∏aÊciwego wojewody w nast´pujàcych przypadkach:
1) zmiany nazwiska lub imienia,
2) zmiany adresu lub innych danych, które wpisuje si´
do karty pobytu,
3) zmiany wyglàdu utrudniajàcego ustalenie jego to˝samoÊci,
4) uszkodzenia dotychczas posiadanej karty w stopniu
utrudniajàcym pos∏ugiwanie si´ nià,
5) up∏ywu terminu wa˝noÊci dotychczas posiadanej
karty pobytu,
6) utraty dotychczas posiadanej karty pobytu.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1
pkt 1—5, cudzoziemiec powinien do∏àczyç do wniosku
posiadanà kart´ i dokument podró˝y oraz decyzj´
o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub zezwolenia na osiedlenie si´.
3. Przepisy § 14 ust. 2 i § 16 ust. 2 stosuje si´.

Post´powanie w sprawach polskich dokumentów
podró˝y dla cudzoziemca i tymczasowych polskich
dokumentów podró˝y dla cudzoziemca
§ 25. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie polskiego dokumentu podró˝y
dla cudzoziemca,
2) odpis aktu urodzenia osoby ma∏oletniej do lat 13,
je˝eli dokument podró˝y ma obejmowaç t´ osob´,
3) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
4) oÊwiadczenie o okolicznoÊciach, dniu i miejscu
utraty lub zniszczenia dokumentu podró˝y oraz
o niemo˝noÊci uzyskania innego dokumentu podró˝y,
5) kart´ pobytu.
2. Polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu uiszczenia op∏aty, chyba
˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej zwolniony na podstawie
odr´bnych przepisów.
3. OkreÊla si´ wzór polskiego dokumentu podró˝y
dla cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik nr 10 do rozporzàdzenia.
§ 26. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie
tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca jest obowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca,
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2) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami,
3) odpis aktu urodzenia osoby ma∏oletniej do lat 13,
je˝eli dokument ma obejmowaç t´ osob´,
4) oÊwiadczenie o okolicznoÊciach, dniu i miejscu
utraty lub zniszczenia dokumentu podró˝y —
w przypadku jego utraty lub zniszczenia,
5) kart´ pobytu w wypadku jej posiadania.
2. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca mo˝e byç wydany ma∏oletniemu, który nie
ukoƒczy∏ 13 roku ˝ycia, jedynie w przypadku, gdy posiada∏ on dokument podró˝y lub kart´ pobytu albo by∏
wpisany do dokumentu podró˝y lub karty pobytu
przedstawiciela ustawowego.
3. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu uiszczenia
op∏aty, chyba ˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej zwolniony
na podstawie odr´bnych przepisów.
4. OkreÊla si´ wzór tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik
nr 11 do rozporzàdzenia.
§ 27. Tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca mo˝e byç wydany z urz´du cudzoziemcowi
podlegajàcemu wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli nie posiada on wa˝nego dokumentu
podró˝y.
§ 28. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o wydanie dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej jest zobowiàzany z∏o˝yç:
1) wniosek o wydanie dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
2) odpis aktu urodzenia osoby ma∏oletniej poni˝ej 13
roku ˝ycia, je˝eli dokument ma obejmowaç t´ osob´,
3) 2 aktualne fotografie, nieuszkodzone, wyraêne, kolorowe, o wymiarach 4,5 cm x 3,5 cm, przedstawiajàce osob´ umiejscowionà centralnie, bez okularów z ciemnymi szk∏ami, w taki sposób, aby ukazywa∏y lewy pó∏profil z widocznymi oczami oraz lewym uchem, z zachowaniem równomiernego
oÊwietlenia twarzy; w przypadkach udokumentowanych medycznie, dopuszcza si´ zdj´cia cudzoziemca w okularach z ciemnymi szk∏ami.
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2. W uzasadnionych przypadkach Prezes mo˝e
zwolniç cudzoziemca z obowiàzku z∏o˝enia dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Dokument podró˝y przewidziany w Konwencji
Genewskiej wydaje si´ po z∏o˝eniu dowodu uiszczenia
op∏aty, chyba ˝e cudzoziemiec zosta∏ z niej zwolniony
na podstawie odr´bnych przepisów.
4. OkreÊla si´ wzór dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej, wydawanego cudzoziemcowi, któremu nadano status uchodêcy w Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiàcy za∏àcznik nr 12 do rozporzàdzenia.
§ 29. Ma∏oletniemu cudzoziemcowi, który ukoƒczy∏
13 lat, wydaje si´ dokument podró˝y lub dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej na wniosek przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dor´czajàc go temu przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu.
§ 30. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o wydanie lub wymian´ polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, o wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podró˝y dla cudzoziemca, wydanie lub wymian´ dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji
Genewskiej, stanowiàcy za∏àcznik nr 13 do rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 5
Post´powanie w sprawie o nadanie statusu uchodêcy
§ 31. 1. Wniosek o nadanie statusu uchodêcy oraz
postanowienie o wszcz´ciu post´powania w sprawie
nadania statusu uchodêcy Komendant G∏ówny Stra˝y
Granicznej lub komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej przekazuje niezw∏ocznie Prezesowi.
2. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o nadanie
statusu uchodêcy, stanowiàcy za∏àcznik nr 14 do rozporzàdzenia.
3. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej wr´cza cudzoziemcowi postanowienie
o wszcz´ciu post´powania w sprawie nadania statusu uchodêcy i zawiadomienie o potrzebie zg∏oszenia
si´ do Prezesa w celu z∏o˝enia niezb´dnych wyjaÊnieƒ w terminie 7 dni od dnia dor´czenia postanowienia.
§ 32. 1. Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej lub
komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie przekazuje Prezesowi wniosek
o nadanie statusu uchodêcy wraz z aktami sprawy, je˝eli zachodzà przes∏anki do wydania decyzji o odmo-
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wie wszcz´cia post´powania lub pozostawienia wniosku bez rozpoznania, okreÊlone w ustawie.

c) imiona rodziców,

2. Decyzja o odmowie wszcz´cia post´powania
lub o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania albo
postanowienie o wszcz´ciu post´powania o nadanie
statusu uchodêcy mo˝e byç przekazana przez urzàdzenia s∏u˝àce do przekazywania informacji pisemnych
na odleg∏oÊç Komendantowi G∏ównemu Stra˝y Granicznej lub komendantowi granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej, który dor´cza je cudzoziemcowi.

e) imiona i nazwiska towarzyszàcych dzieci lub innych osób znajdujàcych si´ pod opiekà, daty
urodzenia osób towarzyszàcych,

§ 33. 1. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej mo˝e wskazaç jako miejsce przebywania cudzoziemca w okresie, o którym mowa
w art. 36 ust. 1 ustawy, pomieszczenie znajdujàce si´
w obiektach nale˝àcych do Stra˝y Granicznej.
2. W przypadku przebywania cudzoziemca w miejscu, o którym mowa w ust. 1, komendant granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej zapewnia mu
warunki utrzymania, wy˝ywienie oraz niezb´dnà opiek´ medycznà.
§ 34. 1. W przypadku z∏o˝enia wniosku o nadanie
statusu uchodêcy przez ma∏oletniego, nad którym nie
sprawuje pieczy przedstawiciel ustawowy, organ
uprawniony do przyj´cia wniosku o nadanie statusu
uchodêcy zobowiàzany jest wystàpiç do sàdu o ustanowienie kuratora do reprezentowania ma∏oletniego
w post´powaniu o nadanie statusu uchodêcy
i o umieszczenie ma∏oletniego w placówce opiekuƒczo-wychowawczej lub oÊrodku dla osób ubiegajàcych
si´ o nadanie statusu uchodêcy.
2. Do czasu wydania rozstrzygni´cia przez sàd,
ma∏oletni, który nie ukoƒczy∏ 13 roku ˝ycia, umieszczany jest w placówce opiekuƒczo-wychowawczej,
ma∏oletni zaÊ, który ukoƒczy∏ 13 rok ˝ycia — w oÊrodku dla osób ubiegajàcych si´ o nadanie statusu
uchodêcy.
§ 35. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o nadanie statusu uchodêcy powinien poinformowaç organ prowadzàcy post´powanie o nadanie statusu uchodêcy o zamiarze opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie póêniej ni˝ na 7 dni przed terminem planowanego wyjazdu.

d) obywatelstwo,

4) termin wa˝noÊci,
5) podstaw´ wydania,
6) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe wydajàcego.
2. OkreÊla si´ wzór tymczasowego zaÊwiadczenia
to˝samoÊci cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik nr 15
do rozporzàdzenia.
§ 37. 1. Cudzoziemiec wyst´puje do Prezesa z pisemnym wnioskiem o wydanie nowego tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca w nast´pujàcych przypadkach:
1) uszkodzenia dotychczas posiadanego tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca w stopniu utrudniajàcym pos∏ugiwanie si´ nim,
2) utraty dotychczas posiadanego tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca.
2. OkreÊla si´ wzór formularza wniosku o wydanie
nowego lub przed∏u˝enie tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, stanowiàcy za∏àcznik
nr 16 do rozporzàdzenia.
§ 38. 1. W przypadku utraty tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, cudzoziemiec
jest zobowiàzany zawiadomiç o tym Prezesa w terminie 3 dni.
2. Cudzoziemiec, który odzyska∏ tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca po zg∏oszeniu jego utraty, jest zobowiàzany zawiadomiç o tym niezw∏ocznie Prezesa, a w razie wydania nowego zaÊwiadczenia — zwróciç zaÊwiadczenie odnalezione.
§ 39. Cudzoziemiec jest zobowiàzany zwróciç tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca Prezesowi w terminie 7 dni od dnia dor´czenia ostatecznej
decyzji w sprawie o nadanie statusu uchodêcy.
Rozdzia∏ 6

§ 36. 1. Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca powinno zawieraç:
1) nazw´ organu wydajàcego,
2) dat´ i miejsce wydania,
3) dane osobowe:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,

Post´powanie w sprawie o udzielenie azylu
§ 40. 1. Cudzoziemiec ubiegajàcy si´ o azyl w Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowiàzany z∏o˝yç pisemny
wniosek o udzielenie azylu.
2. Wniosek o udzielenie azylu powinien zawieraç:
1) dane osobowe:
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a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,
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2) dane ma∏oletnich dzieci pozostajàcych pod opiekà
cudzoziemca — w zakresie, o którym mowa
w pkt 1,
3) informacj´ o posiadanym przez cudzoziemca dokumencie stwierdzajàcym to˝samoÊç, a w razie jego
braku — dowody potwierdzajàce to˝samoÊç,

f) wykszta∏cenie,

4) wskazanie podstawy prawnej uprawniajàcej do wydania decyzji o wydaleniu,

g) zawód,

5) uzasadnienie.

2) informacje o posiadanym dokumencie stwierdzajàcym to˝samoÊç,
3) uzasadnienie szczegó∏owo wskazujàce przyczyny
poszukiwania przez cudzoziemca ochrony i wyjaÊniajàce okolicznoÊci oraz powody opuszczenia
kraju pochodzenia.
3. Konsul oraz komendant granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej niezw∏ocznie przekazujà
wniosek, o którym mowa w ust. 1, Prezesowi w celu
wydania decyzji w sprawie o udzielenie azylu.

2. W przypadku koniecznoÊci odstawienia cudzoziemca do granicy, wniosek o wydalenie powinien ponadto zawieraç:
1) przewidywany termin i sposób wydalenia,
2) przewidywane koszty wydalenia, je˝eli sà mo˝liwe
do ustalenia w dniu z∏o˝enia wniosku.
3. Je˝eli nie mo˝na ustaliç danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, wniosek powinien wskazywaç przyczyny
niemo˝noÊci ich ustalenia oraz dane uprawdopodobnione.

Rozdzia∏ 7
Post´powanie w sprawie zobowiàzania cudzoziemców do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydalania cudzoziemców z terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
§ 41. 1. Komendant wojewódzki Policji, komendant
oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub Komendant Granicznej
Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie odnotowuje wydanie decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dokumencie podró˝y przez odciÊni´cie
piecz´ci zawierajàcej rodzaj i numer decyzji, podstaw´
prawnà i podpis uprawnionego funkcjonariusza Policji
lub Stra˝y Granicznej.
2. Organy, o których mowa w ust. 1, informujà
o wydaniu decyzji o zobowiàzaniu cudzoziemca do
opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w∏aÊciwego miejscowo wojewod´.
3. Przed wydaniem decyzji, o której mowa w ust. 1,
w∏aÊciwy organ jest zobowiàzany sprawdziç, czy cudzoziemcowi nie nadano statusu uchodêcy lub nie
ubiega si´ on o nadanie mu statusu uchodêcy albo czy
nie udzielono mu azylu lub zezwolenia na osiedlenie
si´.
§ 42. 1. Wniosek o wydalenie cudzoziemca powinien zawieraç:
1) dane osobowe, w tym:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,

§ 43. Przed wydaniem decyzji o wydaleniu wojewoda jest zobowiàzany sprawdziç, czy cudzoziemcowi nie
nadano statusu uchodêcy lub nie ubiega si´ on o nadanie mu statusu uchodêcy albo czy nie udzielono mu
azylu lub zezwolenia na osiedlenie si´.
§ 44. O okolicznoÊciach uzasadniajàcych wydanie
decyzji o wydaleniu z urz´du wojewoda informuje w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji.
§ 45. 1. W przypadku gdy cudzoziemiec podlegajàcy wydaleniu nie posiada wa˝nego dokumentu podró˝y, w∏aÊciwy komendant wojewódzki Policji, Komendant G∏ówny Stra˝y Granicznej, komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej lub wojewoda, który wyda∏
decyzj´ o wydaleniu z urz´du, wyst´puje do w∏aÊciwego obcego przedstawicielstwa dyplomatycznego
lub urz´du konsularnego o wydanie dokumentu podró˝y.
2. Je˝eli w Rzeczypospolitej Polskiej nie ma przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego paƒstwa pochodzenia cudzoziemca, o wydanie
dokumentu podró˝y wyst´puje si´ za poÊrednictwem
Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.
3. W przypadku gdy uzyskanie dokumentu podró˝y
nie jest mo˝liwe, cudzoziemcowi mo˝na wydaç tymczasowy polski dokument podró˝y dla cudzoziemca.
§ 46. Wojewoda rozstrzyga o kosztach zwiàzanych
z wydaleniem cudzoziemca w decyzji o wydaleniu lub
w odr´bnej decyzji.
§ 47. 1. Wojewoda odnotowuje wydanie decyzji
o wydaleniu cudzoziemca w dokumencie podró˝y
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przez odciÊni´cie piecz´ci zawierajàcej rodzaj i numer
decyzji, podstaw´ prawnà oraz podpis upowa˝nionego
pracownika.

1) uchylenia przez sàd postanowienia o umieszczeniu
cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia,

2. Wojewoda informuje niezw∏ocznie Komendanta
G∏ównego Stra˝y Granicznej i w∏aÊciwego komendanta wojewódzkiego Policji o wydanej decyzji o wydaleniu.

2) przystàpienia do odstawienia cudzoziemca do granicy Rzeczypospolitej Polskiej,
3) uchylenia lub stwierdzenia niewa˝noÊci decyzji
o wydaleniu cudzoziemca z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

3. Wojewoda, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu cudzoziemca lub decyzj´ w sprawie kosztów zwiàzanych
z wydaleniem, przekazuje niezw∏ocznie tytu∏ wykonawczy w∏aÊciwemu urz´dowi skarbowemu.

4) nadania cudzoziemcowi statusu uchodêcy lub
udzielenia azylu,

§ 48. Ma∏oletniego, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, mo˝na wydaliç wy∏àcznie
pod pieczà przedstawiciela ustawowego, chyba ˝e wydalenie prowadzone jest w taki sposób, ˝e ma∏oletni
przekazany zostanie przedstawicielowi ustawowemu
albo przedstawicielowi w∏aÊciwych w∏adz paƒstwa, do
którego nast´puje wydalenie.

2. O okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 1, niezw∏ocznie informuje si´ sàd, który wyda∏ postanowienie o umieszczeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia.

§ 49. 1. Wniosek o umieszczenie cudzoziemca
w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia powinien zawieraç:
1) dane osobowe cudzoziemca:
a) imi´ i nazwisko,
b) dat´ i miejsce urodzenia,
c) imiona rodziców,
d) obywatelstwo,
e) dotychczasowe miejsce zamieszkania,
2) informacj´ o posiadanym przez cudzoziemca dokumencie stwierdzajàcym to˝samoÊç, a w razie jego
braku — dowody potwierdzajàce to˝samoÊç,
3) wskazanie podstawy prawnej uprawniajàcej do
podj´cia decyzji o wydaleniu,
4) wskazanie oÊrodka albo aresztu, w którym cudzoziemiec powinien byç umieszczony,
5) uzasadnienie wniosku.
2. Je˝eli nie mo˝na ustaliç danych, o których mowa
w ust. 1 pkt 1, zw∏aszcza je˝eli cudzoziemiec nielegalnie
przekroczy∏ granic´ i nie posiada dokumentu podró˝y,
wniosek powinien wskazywaç przyczyny niemo˝noÊci
ich ustalenia oraz dane uprawdopodobnione.
§ 50. Po wydaniu przez sàd postanowienia
o umieszczeniu cudzoziemca w strze˝onym oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia, funkcjonariusze jednostki organizacyjnej Policji lub Stra˝y Granicznej
wskazanej przez sàd doprowadzajà cudzoziemca do
strze˝onego oÊrodka albo aresztu w celu wydalenia.
§ 51. 1. Cudzoziemca umieszczonego w strze˝onym
oÊrodku albo w areszcie w celu wydalenia zwalnia si´
w razie:

5) niewykonania decyzji o wydaleniu cudzoziemca
w terminie 90 dni od dnia jego zatrzymania.

§ 52. Komendant granicznej placówki kontrolnej
Stra˝y Granicznej, w∏aÊciwy dla przejÊcia granicznego,
przez które cudzoziemiec opuÊci∏ terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informuje o tym fakcie wojewod´, który wyda∏ decyzj´ o wydaleniu.
Rozdzia∏ 8
Tryb i zasady prowadzenia wykazu cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepo˝àdany
§ 53. 1. Wykaz cudzoziemców, o którym mowa
w art. 64 ustawy, prowadzi si´ w systemie informatycznym.
2. Dane zamieszczone w wykazie sà udost´pniane
uprawnionym organom w formie elektronicznej lub
w formie wydruku komputerowego.
3. OkreÊla si´ wzór wykazu, stanowiàcy za∏àcznik
nr 17 do rozporzàdzenia.
§ 54. Wykaz powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) imiona rodziców i nazwisko rodowe matki,
4) dat´ i miejsce urodzenia,
5) p∏eç,
6) obywatelstwo,
7) okreÊlenie dokumentu, w którym odnotowano wydanie decyzji o wydaleniu,
8) miejsce zamieszkania,
9) podstaw´ prawnà wpisu,
10) podstaw´ faktycznà wpisu,
11) okreÊlenie organu wnioskujàcego o dokonanie
wpisu,
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12) dat´ wpisu,
13) termin obowiàzywania wpisu,
14) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do wykazu.
§ 55. 1. Wniosek organu o dokonanie wpisu do wykazu powinien wskazywaç termin obowiàzywania wpisu okreÊlony w art. 13 ust. 1a ustawy.
2. Organ, o którym mowa w ust. 1, w wypadku
zmiany lub ustania przyczyn uzasadniajàcych wpis do
wykazu wyst´puje do Prezesa o skrócenie terminu
obowiàzywania wpisu lub o jego wykreÊlenie z wykazu.
3. Prezes wykreÊla dane cudzoziemca z wykazu, je˝eli up∏ynà∏ termin obowiàzywania wpisu.
§ 56. Do czynnoÊci w zakresie dokonywania wpisu,
okreÊlania terminu obowiàzywania wpisu, skracania
tego terminu oraz wykreÊlania wpisu z wykazu podejmowanych przez Prezesa z urz´du przepis § 55 stosuje
si´ odpowiednio.
§ 57. Dane umieszczone w wykazie udost´pnia si´
organom prowadzàcym post´powanie o wydanie wizy
lub o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony, na ich ˝àdanie, w zwiàzku z toczàcym si´
post´powaniem.
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2. W przypadku osób ubiegajàcych si´ o wydanie
wizy w celu repatriacji, do rejestru wpisuje si´ równie˝ numer i dat´ zgody na repatriacj´, wydanej
przez Prezesa, oraz dane osobowe, o których mowa
w ust. 1 pkt 2—5, dotyczàce cz∏onków najbli˝szej rodziny cudzoziemca (ma∏˝onka, dzieci) nieb´dàcych
polskiej narodowoÊci lub polskiego pochodzenia,
którzy uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony.
3. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 18 do rozporzàdzenia.
§ 60. 1. Rejestry osób zobowiàzanych do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wydanych
w tych sprawach decyzji prowadzone przez komendanta wojewódzkiego Policji, komendanta oddzia∏u Stra˝y
Granicznej lub Komendanta Granicznej Placówki Kontrolnej Stra˝y Granicznej Warszawa-Ok´cie powinny
zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,
4) okreÊlenie dokumentu, w którym odnotowano wydanie decyzji o zobowiàzaniu do opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5) okreÊlenie organu wnioskujàcego,

Rozdzia∏ 9

6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,

Szczegó∏owe zasady i tryb post´powania w sprawach prowadzenia rejestrów i ewidencji

7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,

§ 58. Rejestry i ewidencja mogà byç prowadzone
w systemie informatycznym.
§ 59. 1. Rejestry z∏o˝onych wniosków wizowych
i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzone przez
Prezesa, konsula, wojewod´ i komendanta granicznej
placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej powinny zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,

8) dat´ wykonania wydalenia,
9) sygnatur´ akt,
10) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 19 do rozporzàdzenia.
§ 61. 1. Rejestr decyzji o wydaleniu oraz osób wydalonych z Rzeczypospolitej Polskiej prowadzony
przez wojewod´ powinien zawieraç:

2) imi´ i nazwisko,

1) liczb´ porzàdkowà,

3) obywatelstwo,

2) imi´ i nazwisko,

4) narodowoÊç,

3) obywatelstwo,

5) dat´ z∏o˝enia wniosku,

4) okreÊlenie dokumentu, w którym odnotowano wydanie decyzji o wydaleniu,

6) cel wjazdu i pobytu,
7) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
8) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
9) informacj´ o uiszczeniu op∏aty skarbowej lub konsularnej albo o odstàpieniu od jej pobrania wraz ze
wskazaniem podstawy prawnej i faktycznej,

5) okreÊlenie organu wnioskujàcego,
6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
8) dat´ wykonania wydalenia,
9) sygnatur´ akt,

10) seri´ i numer naklejki wizowej,

10) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.

11) sygnatur´ akt,

2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 20 do rozporzàdzenia.

12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
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§ 62. 1. Rejestry z∏o˝onych wniosków o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzone przez Prezesa oraz wojewod´ powinny zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,

Poz. 716

2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,
4) narodowoÊç,
5) dat´ z∏o˝enia wniosku,

3) obywatelstwo,

6) dat´ wydania postanowienia o wszcz´ciu post´powania o nadanie statusu uchodêcy,

4) narodowoÊç,

7) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,

5) dat´ z∏o˝enia wniosku,
6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
8) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,
9) sygnatur´ akt,
10) dane dotyczàce wydania karty pobytu,
11) informacj´ o utracie lub wymianie karty pobytu,
12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 21 do rozporzàdzenia.

8) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
9) sygnatur´ akt,
10) informacj´ o zatrzymaniu w depozycie dokumentu
podró˝y,
11) informacj´ o wydaniu tymczasowego zaÊwiadczenia to˝samoÊci cudzoziemca, jego zwrocie lub utracie,
12) informacj´ o wydaniu dokumentu podró˝y przewidzianego w Konwencji Genewskiej,
13) informacj´ o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i o wydanej karcie pobytu,
14) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.

§ 63. 1. Rejestr z∏o˝onych wniosków o udzielenie
zezwolenia na osiedlenie si´ i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzony przez wojewod´ powinien
zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,
4) narodowoÊç,
5) dat´ z∏o˝enia wniosku,
6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,
8) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,
9) sygnatur´ akt,

2. Rejestry prowadzone przez Komendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej i komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej nie obejmujà danych zawartych w ust. 1 pkt 6, 7, 12 i 13.
3. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 23 do rozporzàdzenia.
§ 65. 1. Rejestr z∏o˝onych wniosków o udzielenie
azylu i wydanych w tych sprawach decyzji prowadzony przez Prezesa powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) obywatelstwo,

10) dane dotyczàce wydania karty pobytu,

4) narodowoÊç,

11) informacj´ o utracie lub wymianie karty pobytu,

5) dat´ z∏o˝enia wniosku,

12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.

6) rodzaj i dat´ wydanej decyzji,
7) liczb´ osób obj´tych decyzjà,

2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 22 do rozporzàdzenia.
§ 64. 1. Rejestry z∏o˝onych wniosków o nadanie statusu uchodêcy i wydanych w tych sprawach decyzji
prowadzone przez Prezesa, Komendanta G∏ównego
Stra˝y Granicznej oraz uprawnionego do przyjmowania wniosków o nadanie statusu uchodêcy komendanta granicznej placówki kontrolnej Stra˝y Granicznej powinny zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,

8) informacj´ o uiszczeniu op∏aty za wydanie karty pobytu lub zwolnieniu od jej pobrania,
9) sygnatur´ akt,
10) dane dotyczàce wydania zezwolenia na osiedlenie
si´,
11) dane dotyczàce karty pobytu,
12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 24 do rozporzàdzenia.
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§ 66. 1. Rejestr odcisków linii papilarnych prowadzony przez Komendanta G∏ównego Policji powinien
zawieraç:
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5) obywatelstwo osoby zapraszajàcej,
6) adres osoby zapraszajàcej lub adres instytucji zapraszajàcej,

1) liczb´ porzàdkowà,

7) termin wa˝noÊci zaproszenia,

2) imi´ i nazwisko,

8) liczb´ dni, na które dokonano zaproszenia,

3) dat´ i miejsce urodzenia,

9) dat´ wpisu do ewidencji,

4) obywatelstwo,
5) podstaw´ prawnà pobrania odcisków linii papilarnych,
6) dat´ pobrania odcisków linii papilarnych,
7) informacj´ o karcie pobranych odcisków linii papilarnych,
8) sygnatur´ akt,

10) imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe osoby
dokonujàcej wpisu,
11) numer formularza zaproszenia,
12) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do ewidencji.
2. OkreÊla si´ wzór ewidencji, o której mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 27 do rozporzàdzenia.

9) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 25 do rozporzàdzenia.
§ 67. 1. Rejestr osób zatrzymanych w strefie nadgranicznej prowadzony przez komendanta oddzia∏u
Stra˝y Granicznej powinien zawieraç:
1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko,
3) dat´ i miejsce urodzenia,
4) obywatelstwo,
5) czas i miejsce zatrzymania,
6) okolicznoÊci zatrzymania,
7) informacj´ o odstawieniu osoby zatrzymanej do
granicy,
8) sygnatur´ akt,
9) inne dane majàce zwiàzek z wpisem do rejestru.
2. OkreÊla si´ wzór rejestru, o którym mowa
w ust. 1, stanowiàcy za∏àcznik nr 26 do rozporzàdzenia.
§ 68. 1. Ewidencja zaproszeƒ prowadzona przez wojewod´ powinna zawieraç:

§ 69. 1. Dane dotyczàce narodowoÊci, o których
mowa w § 59 ust. 1 pkt 4, § 62 ust. 1 pkt 4 i § 63 ust. 1
pkt 4, zamieszcza si´ w rejestrach, za zgodà zainteresowanego cudzoziemca.
2. Dane te mogà byç gromadzone i przetwarzane
wy∏àcznie jako dane statystyczne i nie mogà byç udost´pnianie ∏àcznie z danymi osobowymi cudzoziemców.
Rozdzia∏ 10
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
§ 70. Do czasu rejestracji zgodnie z przepisami
o Krajowym Rejestrze Sàdowym cudzoziemiec w przypadku, o którym mowa w § 14 ust. 6, do∏àcza do wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony zaÊwiadczenie o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej.
§ 71. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 23 grudnia 1997 r.
w sprawie szczegó∏owych zasad, trybu post´powania
oraz wzorów dokumentów w sprawach cudzoziemców
(Dz. U. z 1998 r. Nr 1, poz. 1).
§ 72. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

1) liczb´ porzàdkowà,
2) imi´ i nazwisko osoby zapraszanej,
3) obywatelstwo osoby zapraszanej,
4) imi´ i nazwisko osoby zapraszajàcej lub nazw´ instytucji zapraszajàcej,

Minister Spraw Wewn´trznych i Administracji:
M. Biernacki
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji
z dnia 27 czerwca 2001 r. (poz. 716)
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR WIZY
Naklejka wizowa
wymiary: 74 mm x 105 mm
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Za∏àcznik nr 4

Blankiet wizowy
Wymiary: 120 mm x 160 mm
awers

rewers

awers

Zaproszenie
Wymiary: 104 mm x 255 mm
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Za∏àcznik nr 10

Polski dokument podró˝y
Wymiary: 87 mm x 173 mm
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Tymczasowy polski dokument podró˝y
Wymiary: 125 mm x 260 mm

Za∏àcznik nr 11
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Za∏àcznik nr 12

Dokument podró˝y przewidziany w Konwencji Genewskiej
Wymiary: 105 mm x 153 mm
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Tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzoziemca
Wymiary: 125 mm x 260 mm
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Lp.

i nazwisko

Imi´

Imiona
rodziców
i nazwisko
rodowe matki

i miejsce
urodzenia

Data

P∏eç
Obywatelstwo

Miejsce Podstawa Podstawa Organ
Dokufaktyczna wnioskujàment, zamieszka- prawna
nia
wpisu
cy o dokowpisu
w którym
nanie wpiodnotowasu
no wydanie decyzji
o wydaleniu
wpisu

Data

Termin Inne dane
obowiàzy- majàce
zwiàzek
wania
z wpisem
wpisu

WYKAZ CUDZOZIEMCÓW, KTÓRYCH POBYT NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ JEST NIEPO˚ÑDANY

WZÓR
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WZÓR

Za∏àcznik nr 18
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Lp. Imi´ i nazwisko Obywatel- NarodowoÊç
stwo
Liczba osób
obj´tych
decyzjà

Rodzaj
i data
wydanej
decyzji

Cel wjazdu
i pobytu

Data
z∏o˝enia
wniosku
naklejki
wizowej

Numer
i seria
Informacja
o uiszczeniu
op∏aty skarbowej lub konsularnej albo
o odstàpieniu
od jej pobrania

akt

Sygnatura

Inne dane
majàce zwiàzek z wpisem
do rejestru

Dziennik Ustaw Nr 68
— 5128 —
Poz. 716

WZÓR

Za∏àcznik nr 19
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Za∏àcznik nr 20
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Za∏àcznik nr 21
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Lp. Imi´ i nazwisko Obywatel- NarodowoÊç
stwo
Data
z∏o˝enia
wniosku

wydanej
decyzji

obj´tych
decyzjà

Dane

o uiszczeniu o wydanej
op∏aty skarbokarcie
wej lub konpobytu
sularnej albo
o odstàpieniu
od jej pobrania

Rodzaj i data Liczba osób Informacja
Informacja
o utracie lub
wymianie
karty
pobytu

akt

Sygnatura
majàce
zwiàzek
z wpisem do
rejestru

Inne dane
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Lp. Imi´ i nazwisko Obywatel- NarodowoÊç
stwo
Data
z∏o˝enia
wniosku

wydanej
decyzji

obj´tych
decyzjà

Dane

o uiszczeniu o wydanej
op∏aty skarbokarcie
wej lub konpobytu
sularnej albo
o odstàpieniu
od jej pobrania

Rodzaj i data Liczba osób Informacja
Informacja
o utracie lub
wymianie
karty
pobytu

akt

Sygnatura
majàce
zwiàzek
z wpisem do
rejestru

Inne dane
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Lp. Imi´ i nazwisko

Obywatelstwo

NarodowoÊç

Rodzaj i data
wydanej decyzji

Data wydania
postanowienia
o wszcz´ciu
post´powania
o nadanie statusu
uchodêcy

Data z∏o˝enia
wniosku

Liczba osób
obj´tych decyzjà

w depozycie dokumentu
podró˝y

Informacja o zatrzymaniu
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Lp.

Imi´ i nazwisko Obywatelstwo NarodowoÊç
Data
z∏o˝enia
wniosku

Rodzaj i data
wydanej
decyzji
Liczba osób
obj´tych
decyzjà

Dane dotyczàce Sygnatura Inne dane
Informacja
akt
majàce
wydania
o uiszczeniu
zwiàzek
zezwolenia
op∏aty za
z wpisem do
wydanie karty na osiedlenie si´
rejestru
oraz karty
pobytu lub
pobytu
zwolnieniu
od jej pobrania
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Za∏àcznik nr 26
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Za∏àcznik nr 27
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Termin wa˝noÊci
zaproszenia

OkreÊlenie czasu
pobytu w RP

Data wpisu do ewidencji,
imi´ i nazwisko oraz
stanowisko s∏u˝bowe osoby
dokonujàcej wpisu

Numer formularza
zaproszenia
Inne dane majàce zwiàzek z wpisem
do ewidencji
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