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Szanowni Państwo!
Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla osób, które na co dzień zajmują się
pracą z cudzoziemcami (w szczególności z uchodźcami lub osobami
posiadającymi ochronę uzupełniającą oraz zgodę na pobyt tolerowany) i
pomagają im w znalezieniu swojego miejsca w społeczeństwie. Przede wszystkim
skierowana jest do pracowników instytucji samorządowych (zwłaszcza ośrodków
pomocy społecznej czy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ale takŜe
instytucji rynku pracy) oraz organizacji pozarządowych, prowadzących pracę
socjalną lub świadczących pomoc prawną.
W komentarzu omówiono zagadnienia związane z integracją uchodźców,
osób z ochroną uzupełniającą lub z pobytem tolerowanym. Nie wyodrębniono
natomiast informacji odnoszących się do innych kategorii cudzoziemców, w
szczególności obywateli Unii Europejskiej czy innych migrantów (np. rezydentów
długoterminowych Wspólnot Europejskich), chociaŜ część z omawianych
przepisów ma zastosowanie takŜe do nich.
Ze względu na swoją konstrukcję nie jest to komentarz, do jakiego
przyzwyczajeni są prawnicy, gdyŜ problematyka w nim poruszana jest szczególna.
Integracja cudzoziemców w Polsce to tematyka niezwykle szeroka i złoŜona, a
przepisy z nią związane porozrzucane są po róŜnych aktach prawnych.
Komentarz podzielono zatem na 8 rozdziałów, pozostających w związku z
róŜnymi sferami integracji (np. kwestiami zatrudnienia, zamieszkania, ochrony
zdrowia czy edukacji). Inaczej niŜ w większości komentarzy, przepisy prawa nie
zostały ułoŜone zgodnie z kolejnością artykułów, a pogrupowano je tematycznie.
Często teŜ, jeŜeli przepisy z róŜnych aktów prawnych mają ścisły związek z
omawianym zagadnieniem, przytaczane są w jednym rozdziale.
Celem publikacji jest pomoc osobom pracującym z cudzoziemcami w
poruszaniu się w gąszczu przepisów, związanych z integracją uchodźców w
Polsce. Stąd w wielu miejscach odwołania do praktyki, pominięto natomiast
rozwaŜania teoretyczne. Autorami komentarza są w większości prawnicy,
członkowie Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, którzy pracują z
cudzoziemcami. Opisywane przez nich zagadnienia są wynikiem ich doświadczeń
i problemów, z jakimi spotykają się na co dzień.
Informacje zawarte w komentarzu przedstawiono według stanu
prawnego na dzień 30 czerwca 2008 r.

Publikacja powstała w ramach wspólnego projektu Stowarzyszenia
Interwencji Prawnej oraz Instytutu Spraw Publicznych pt. Ewaluacja programów
integracyjnych dla uchodźców w Polsce współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego. Celem projektu jest przyjrzenie się zagadnieniu integracji
cudzoziemców w Polsce – jej funkcjonowanie w przepisach prawa i praktyce.
JeŜeli w trakcie lektury będą Państwo mieli jakieś uwagi lub sugestie
odnoszące się do komentarza – zmian w jego strukturze, ujęcia dodatkowej
problematyki lub jej rozszerzenia – będziemy wdzięczni za wskazówki.
Mam nadzieję, Ŝe publikacja ta będzie pomocna w Państwa codziennej
pracy. śyczę w niej wielu sukcesów i satysfakcji.

Witold Klaus

2. POMOC INTEGRACYJNA
1. PRAWO DO POMOCY INTEGRACYJNEJ
ustawa o pomocy społecznej
Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeŜeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.
53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.), zgody na pobyt tolerowany lub w związku z
uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego.
Art. 7. Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z
powodu:
11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą.
Art. 91. 1. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale
„cudzoziemcem” udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego
integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca”

Komentarz
Prawo do pomocy integracyjnej jest szczególnym uprawnieniem przyznawanym
osobom, które uzyskały status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą.
Jednocześnie zaś jest jednym z róŜnego rodzaju świadczeń przewidzianych dla

Agnieszka Jasiakiewicz
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uchodźców w ustawie o pomocy społecznej1. Ogólne uprawnienie uchodźców i
osób, które otrzymały ochronę uzupełniającą do korzystania ze świadczeń z
pomocy społecznej wynika z dwóch artykułów tej ustawy. Po pierwsze, jak
przewiduje art. 5 ust. 2, dwóm kategoriom cudzoziemców przysługuje prawo do
korzystania z pomocy społecznej właśnie w związku ze statusem prawnym, który
uzyskali w Polsce. Po drugie zaś, prawo to wynika z art. 7, który wskazuje na
róŜne rodzaje problemów społecznych, w przypadku wystąpienia których
uruchamiana jest pomoc społeczna. Wśród takich problemów wymieniono takŜe
„trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą”. Biorąc jednak pod uwagę trudności z faktycznym dostępem do
tych świadczeń (patrz rozdział o pomocy społecznej), naleŜy wyraźnie stwierdzić,
iŜ ogromną zaletą obecnych uregulowań jest funkcjonowanie świadczenia
specjalnego, czyli pomocy integracyjnej, ukierunkowanego zarówno na ułatwienie
procesu adaptacji do polskich warunków, jak i wyrównanie szans tej bardzo
specyficznej grupy społecznej. Kwestię integracji uchodźców i osób, które
otrzymały ochronę uzupełniającą reguluje rozdział 5 ustawy poświęcony właśnie
temu.
ZaląŜek programu integracyjnego po raz pierwszy zaczął funkcjonować w
1996 r. w postaci Programu Indywidualnej Adaptacji. Jednak był to jedynie
program pilotaŜowy, właściwie nie oparty na Ŝadnych podstawach prawnych.
Takie pojawiły się dopiero wraz z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z 13 grudnia 2000 r. Tak więc do 2001 r. integracją uchodźców
zajmowały się właściwie organizacje pozarządowe. Od chwili wejścia w Ŝycie
wspomnianego rozporządzenia zaczęły funkcjonować tzw. Indywidualne
Programy Integracji (IPI), prowadzone przez Powiatowe Centra Pomocy
Rodzinie i koordynowane przez właściwych wojewodów. Obecnie programy te
funkcjonują w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z 2004 r. oraz
rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania pomocy
uchodźcom z 2005 r. Począwszy od 29 maja 2008 roku IPI przewidziany jest
równieŜ dla osób które otrzymały ochronę uzupełniającą. Ci, którym w świetle
znowelizowanej ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej władze polskie przyznały zgodę na pobyt tolerowany,
1

JeŜeli w rozdziale jest mowa o ustawie bez podania jej nazwy, naleŜy przez to rozumieć
ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z
późn. zm.). JeŜeli jest mowa o rozporządzeniu, bez podawania jego nazwy, naleŜy przez
to rozumieć Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 29 września 2005 r. w
sprawie udzielania pomocy uchodźcom (Dz. U. z 2005 r., Nr 201, poz. 1669).
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mają prawo wyłącznie do pomocy w formie schronienia, posiłku, niezbędnego
ubrania oraz zasiłku celowego.

1.1. Znaczenie pojęcia integracja
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania
pomocy uchodźcom
§ 7. 1. Postęp uchodźcy w procesie integracji w ramach realizowanego przez
niego programu jest monitorowany przez pracownika socjalnego centrum
pomocy, zwanego dalej "realizatorem programu", co najmniej raz w okresie 3
miesięcy, licząc od dnia podpisania programu.
2. Postęp ocenia się w zakresie stopnia i efektywności procesu integracji w
następujących obszarach:
1) edukacji językowej, w tym zwłaszcza w zakresie stopnia przyswojenia
podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umoŜliwiającego
komunikowanie się;
2) funkcjonowania zawodowego, w zakresie postępów w poszukiwaniu
zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umoŜliwiającej ekonomiczne
usamodzielnienie się uchodźcy;
3) funkcjonowania społecznego, zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktów
ze środowiskiem lokalnym oraz stopnia partycypacji w Ŝyciu społecznym,
kulturalnym i publicznym.

Komentarz
śadne przepisy nie określają, co oznacza termin „integracja”. MoŜna zatem
posiłkować się typami akulturacji (adaptacji), które jako najkorzystniejszą
przewidują właśnie „integrację” rozumianą jako „pozytywny stosunek do kultury
kraju pochodzenia z jednoczesnym pozytywnym stosunkiem do kultury kraju
uchodźstwa” (w odróŜnieniu od asymilacji, separacji i marginalizacji2).
Ustawodawca natomiast nie zdefiniował tego pojęcia. Jedyną wskazówką jest
2 Asymilacja polega na odrzuceniu własnej tradycji kulturowej i jednoczesnym przyjęciu
kultury kraju przyjmującego; separacja to zachowanie tradycyjnego stylu Ŝycia i systemu
wartości, a takŜe odrzucenie kultury państwa przyjmującego; marginalizacja zaś polega na
utracie kontaktu z własną kulturą w sytuacji, gdy cudzoziemcowi nie udało się włączyć w
kulturę i wartości państwa przyjmującego, podaję za: H. Grzymała-Moszczyńska:
Uchodźcy. Podręcznik dla osób pracujących z uchodźcami, Kraków 2000, str. 18-23.
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treść § 7 ust. 2 rozporządzenia, który przewiduje, Ŝe postępy w procesie integracji
ocenia się w następujących obszarach:
- edukacji językowej (w tym zwłaszcza w zakresie stopnia przyswojenia
podstawowego zasobu słownictwa języka polskiego umoŜliwiającego się
komunikowanie);
- funkcjonowania zawodowego (w zakresie postępów w poszukiwaniu
zatrudnienia i innych form aktywności zawodowej umoŜliwiającej ekonomiczne
usamodzielnienie się uchodźcy);
- funkcjonowania społecznego (zwłaszcza w zakresie nawiązania kontaktu ze
środowiskiem lokalnym oraz stopnia partycypacji w Ŝyciu społecznym,
kulturalnym i publicznym).
Na tej podstawie moŜna więc przypuszczać, Ŝe o skutecznej integracji
uchodźców moŜemy mówić, gdy uchodźca po pierwsze, posługuje się językiem
polskim, po drugie, jest osobą ekonomicznie samodzielną w związku z
posiadanym zatrudnieniem i po trzecie, nawiązał kontakt ze środowiskiem
lokalnym oraz uczestniczy w Ŝyciu społecznym, kulturalnym i publicznym.

1.2. Zakres podmiotowy prawa do pomocy integracyjnej
ustawa o pomocy społecznej
Art. 91.
1. Cudzoziemcowi, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy
lub ochronę uzupełniająca, zwanemu dalej w niniejszym rozdziale
„cudzoziemcem” udziela się pomocy mającej na celu wspieranie procesu jego
integracji, zwanej dalej „pomocą dla cudzoziemca”
11. Pomoc dla cudzoziemca nie przysługuje cudzoziemcowi będącemu
małŜonkiem obywatela Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarz
Warto zwrócić uwagę, Ŝe ustawa o pomocy społecznej wśród cudzoziemców
uprawnionych do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej wymienia osoby,
które otrzymały status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą oraz zgodę na pobyt
tolerowany (art. 5 ust. 2; patrz pkt 1.1).
JednakŜe przepisy rozdziału 5 przewidują juŜ, iŜ działania integracyjne
skierowane będą do uchodźców i osób z ochroną uzupełniająca(tytuł rozdziału
Integracja uchodźców, art. 91). Jest to niezwykle znamienna zmiana, która praktycznie
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zrównuje osoby posiadające status uchodźcy z tymi, którym przyznano ochronę
uzupełniająca, jeśli idzie o szansę na integrację z polskim społeczeństwem.
Osoby, które otrzymają ochronę subsydiarną właśnie w postaci ochrony
uzupełniającej – nowej formy ochrony wprowadzonej przez nowelizację ustawy,
która ma zastąpić zgodę na pobyt tolerowany, korzystają z pomocy integracyjnej
w takim samym zakresie, jak uznani uchodźcy. Sama instytucja zgody na pobyt
tolerowany pozostaje w polskim systemie prawnym, ale będzie przyznawana tym
cudzoziemcom, którym nie przyznano statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej i których wydalenie z terytorium Polski będzie niemoŜliwe z
przyczyn niezaleŜnych od organu lub cudzoziemca lub teŜ ich powrót musiałby
nastąpić do kraju, gdzie zagroŜone byłyby ich podstawowe prawa człowieka
określone w Konwencji Rzymskiej 1950 r. Ustawodawca w nowelizacji ustawy o
udzielaniu ochrony nie przewidział jednak objęcia pomocą integracyjną osób,
które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany w jego nowym kształcie. NaleŜy
uznać to za nieuzasadnione, przynajmniej w przypadku tych cudzoziemców,
którym zgoda na pobyt tolerowany zostanie udzielona ze względu na to, iŜ nie
mogą oni wrócić do kraju pochodzenia ze względu na zagroŜenie łamania ich
praw podstawowych. Pomoc takim osobom będzie przysługiwać w bardzo
ograniczonym zakresie. Przyjęcie takiego rozwiązania moŜe spowodować, iŜ
pojawi się u nas grupa migrantów przymusowych, którym Polska udzieliła
ochrony, a jednocześnie zostawiła samych sobie, co w praktyce będzie oznaczało
pozostawanie przez nich na skraju nędzy lub teŜ, najrychlej, zwrócenie się w
stronę nielegalnej działalności.
Niezwykle waŜne w znowelizowanej ustawie jest to, iŜ pomoc
integracyjną otrzymają takŜe i ci cudzoziemcy, którzy ochronę subsydiarną
(dotychczas w formie zgody na pobyt tolerowany) otrzymali przed dniem jej
wejścia w Ŝycie. Pomoc ta będzie przyznawana jedynie na ich wniosek złoŜony w
trzymiesięcznym terminie od wejścia w Ŝycie tych przepisów, tj. do 29 sierpnia
2008 roku.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami z moŜliwości uczestnictwa w
programie integracyjnym wykluczeni są cudzoziemcy – małŜonkowie obywateli
polskich. Ratio legis takiego rozwiązania zawiera uzasadnienie projektu ustawy o
pomocy społecznej3, gdzie czytamy, iŜ „proces integracji uchodźców, którzy są
współmałŜonkami obywateli polskich – nie wymaga dodatkowego wsparcia
pomocy społecznej, poniewaŜ odbywa się przez rodzinę, z wykorzystaniem jej
moŜliwości i zasobów”. Rozumiejąc przesłanki, którymi kierował się
3

Sejm RP IV kadencji, druk sejmowy nr 2012.
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ustawodawca, wyraźnie naleŜy powiedzieć, Ŝe przepis w takim brzmieniu
funkcjonuje jedynie w teorii, w praktyce powodując odsuwanie w czasie zawarcia
związku małŜeńskiego. Poza tym wydaje się, iŜ nie ma Ŝadnego racjonalnego
uzasadnienia, Ŝeby cudzoziemiec, który ma współmałŜonka Polaka, a nie
posługuje się językiem polskim, nie mógł uczestniczyć w bezpłatnych,
profesjonalnych lekcjach języka polskiego. Ponadto taka regulacja stawia
nierzadko rodziny polsko-cudzoziemskie w gorszej sytuacji niŜ znajdują się
rodziny cudzoziemskie. W praktyce bowiem bez dobrej znajomości języka
polskiego uchodźca nie będzie w stanie znaleźć zatrudnienia, co oznacza, Ŝe trud
utrzymania rodziny, przynajmniej w początkowym okresie spadnie na małŜonka –
Polaka. Nie wydaje się, aby rzeczywistym celem ustawodawcy było
dyskryminowanie małŜeństw polsko-uchodźczych. Dlatego teŜ warte
przemyślenia jest wprowadzenie chociaŜby moŜliwości objęcia programami
integracyjnymi uchodźców – małŜonków obywateli RP – w zaleŜności od
indywidualnej sytuacji rodziny, ewentualnie zaproponowanie takim uchodźcom
pewnych elementów programu integracyjnego, z uwzględnieniem faktu, iŜ proces
ich integracji rzeczywiście odbywa się przede wszystkim przez rodzinę.

1.3. Organy odpowiedzialne za realizację działań integracyjnych
ustawa o pomocy społecznej
Art. 19. Do zadań własnych powiatu naleŜy:
8) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniająca, mającym trudności w integracji ze
środowiskiem.
Art. 20. 1. Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez
powiat naleŜy:
1) pomoc cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w zakresie indywidualnego programu
integracji oraz opłacanie za te osoby składek na ubezpieczenie zdrowotne
określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym
Funduszu Zdrowia.
Art. 22 Do zadań wojewody naleŜy:
5) koordynowanie działań w zakresie integracji osób posiadających status
uchodźcy, w szczególności w zakresie wskazania miejsca zamieszkania
uchodźcy.
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Art. 91. 2. Pomocy dla cudzoziemca udziela starosta właściwy ze względu
na miejsce zamieszkania cudzoziemca.
Art. 93.
1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach
indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym
centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i
formy pomocy, w zaleŜności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca
i jego rodziny (…).
Art. 94. 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała w sprawie
pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu moŜliwości zamieszkania z właściwym
wojewodą i gminą, uwzględniając w miarę moŜliwości wybór miejsca
zamieszkania dokonany przez cudzoziemca.
2. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę
działającego w tej sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy
rodzinie oraz gminą.

Komentarz
Realizację Indywidualnych Programów Integracji (IPI) ustawodawca w ramach
zadania zleconego z zakresu administracji rządowej powierza Powiatowym
Centrom Pomocy Rodzinie (PCPR)4, zaś koordynacja działań z obszaru integracji
naleŜy do zadań administracji rządowej realizowanych przez wojewodów. Mają
one m.in. uprawnienie do wskazania cudzoziemcowi miejsca zamieszania. MoŜna
się zgodzić, iŜ w sytuacji, gdy władze wojewódzkie zapewniałyby cudzoziemcom
mieszkania (jak miało to miejsce na przełomie lat 2004/2005, kiedy to
Mazowiecki Urząd Wojewódzki dysponował w ramach programu z
Europejskiego Funduszu Uchodźczego 10 mieszkaniami rotacyjnymi dla
uchodźców), wskazywanie miejsca zamieszkania moŜe mieć rację bytu. Na dzień
dzisiejszy jednak zobowiązywanie cudzoziemców do zamieszkania w konkretnej
miejscowości bez jednoczesnego zagwarantowania lokalu nie ma uzasadnienia
(patrz pkt 1.7).
W praktyce niezwykle trudna jest sytuacja, kiedy cudzoziemiec wybiera
sobie lub ma wskazywane miejsce pobytu, które jest inne (odległe) od jego
obecnego miejsca zamieszkania – najczęściej ośrodka dla uchodźców, w którym
przebywa po otrzymaniu decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. Rodzi się wówczas
pytanie i olbrzymi problem dla pracownika socjalnego: jak rozpocząć pracę z
takim uchodźcą i prowadzić postępowanie administracyjne oraz pracę socjalną w
4

W Warszawie jest to Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie.
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sytuacji, kiedy faktycznie nie mieszka on jeszcze na terenie wskazanego lub
wybranego przez siebie powiatu (na mocy art. 74 ust. 1 ustawy o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP5 w ośrodku dla uchodźców
cudzoziemiec moŜe zostać przez okres 2 miesięcy od chwili otrzymania
prawomocnej decyzji o nadanie statusu uchodźcy).
Warto takŜe pamiętać, Ŝe - jak to wynika z art. 19 pkt 8 ustawy - pomoc
osobom, które otrzymały status uchodźcy bądź ochronę uzupełniającą, a które
mają trudności w integracji ze środowiskiem, naleŜy do zadań własnych powiatu.
W praktyce oznacza to więc, iŜ nawet po zakończeniu Indywidualnego Programu
Integracji to powiat jest zobowiązany do dalszego wspierania cudzoziemców.

1.4. Elementy programu integracyjnego
ustawa o pomocy społecznej
Art. 92. 1. Pomocy, dla cudzoziemca udziela się w okresie nie dłuŜszym niŜ
12 miesięcy i obejmuje ona:
1) świadczenia pienięŜne, w wysokości od 420 zł do 1.149 zł miesięcznie na
osobę przeznaczone na:
a) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na Ŝywność, odzieŜ,
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe,
b) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego;
2) opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne określonej w ustawie z dnia
27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
3) pracę socjalną.
2. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze
rozporządzenia, ramowe programy kursów nauki języka polskiego dla
cudzoziemców, uwzględniając róŜnice kulturowe między róŜnymi grupami
cudzoziemców.
Art. 93. 1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach
indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym
centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem, określającego wysokość, zakres i

5

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. (Dz.U. Nr 128, poz. 1176 z późn. zm.)
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formy pomocy, w zaleŜności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca
i jego rodziny, oraz zobowiązania:
1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do:
a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w
programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,
b) współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze
środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca
zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej,
c) pomocy w uzyskaniu moŜliwości zamieszkania, w tym w miarę moŜliwości w
mieszkaniu chronionym,
d) prowadzenia cudzoziemcem pracy socjalnej,
e) innych uzgodnionych z
cudzoziemcem działań wynikających z
indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca,
f) wskazania pracownika, zwanego dalej "realizatorem programu",
uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca
w okresie realizacji tego programu;
2) cudzoziemca do:
a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,
b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w
programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy
zachodzi taka potrzeba,
d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w
ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niŜ 2 razy w miesiącu,
e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego
indywidualnej sytuacji Ŝyciowej,
f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.
2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z
cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.
3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na
jego realizację.
Art. 45. 1. Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania
osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna prowadzona jest:
1) z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i
samodzielności Ŝyciowej;
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2) ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji
działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków
społeczności.
2. Praca socjalna moŜe być prowadzona w oparciu o kontrakt socjalny.
3. W pracy socjalnej wykorzystuje się właściwe tej działalności metody i
techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do
samostanowienia.
4. Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na
posiadany dochód.
Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie udzielania
pomocy uchodźcom
§ 4. 1. Łączna wysokość świadczeń pienięŜnych na utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych z nauką języka polskiego, zwanych dalej
"świadczeniami pienięŜnymi", przysługujących uchodźcy wynosi:
1) w okresie pierwszych 6 miesięcy6:
a) do 1.149 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej,
b) do 804 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej,
c) do 689 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej,
d) do 574 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie liczącej 4 i więcej osób;
2) w okresie od 7 do 12 miesiąca:
a) do 1.033 zł miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej,
b) do 723 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 2-osobowej,
c) do 620 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie 3-osobowej,
d) do 517 zł miesięcznie na osobę – w rodzinie liczącej 4 i więcej osób.
2. Świadczenie pienięŜne wypłaca się w terminie do dnia 15. kaŜdego
miesiąca.
§ 5. Uchodźcy przysługuje pomoc w formie:
1) świadczeń pienięŜnych;

6

Warto zaznaczyć, Ŝe z dniem 1 października 2006 r. weszło w Ŝycie Rozporządzenie
Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów
dochodowych oraz kwot świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej (Dz.U. Nr 135,
poz. 950), które ustala minimalną kwotę świadczeń pienięŜnych na utrzymanie i pokrycie
wydatków związanych z nauką języka polskiego dla uchodźców na kwotę 446 zł,
natomiast maksymalną na 1.175 zł.
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2) opłacania składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne;
3) pracy socjalnej;
4) specjalistycznego poradnictwa obejmującego w szczególności:
a) poradnictwo prawne, psychologiczne i rodzinne,
b) udzielanie informacji oraz wsparcia w kontaktach z innymi instytucjami, w
szczególności z instytucjami rynku pracy, środowiskiem lokalnym oraz
organizacjami pozarządowymi,
c) inne działania wspierające proces integracji uchodźcy, określone w
indywidualnym programie integracji.
§ 6. 1. Świadczenia pienięŜne są przyznawane z przeznaczeniem na:
1) utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na Ŝywność, odzieŜ,
obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe;
2) pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1, mogą być w uzgodnieniu z uchodźcą
pokrywane bezpośrednio przez centrum pomocy.

Komentarz
Indywidualny program integracji maksymalnie moŜe trwać 12 miesięcy. Swoim
zakresem obejmuje zarówno pomoc finansową oraz opłacanie składki na
ubezpieczenie zdrowotne w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i specjalistyczne
poradnictwo oraz pracę socjalną. Środki finansowe przekazywane są
cudzoziemcom z przeznaczeniem na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych
z nauką języka polskiego7. Praca socjalna ma na celu rozwinięcie bądź
wzmocnienie aktywności i samodzielności Ŝyciowej beneficjentów, zaś praca
socjalna, zgodnie z § 5 rozporządzenia, obejmuje w szczególności poradnictwo
prawne, psychologiczne i rodzinne.
Realizacja IPI opiera się na umowie zawieranej pomiędzy cudzoziemcem
a właściwym ze względu na miejsce zamieszkania uchodźcy PCPR, która określa
wysokość, zakres i formy pomocy, w zaleŜności od indywidualnej sytuacji
Ŝyciowej uchodźcy i jego rodziny, oraz zobowiązania obu stron. Wysokość
świadczeń pienięŜnych zaleŜy od czynników obiektywnych, tj. liczby osób w
rodzinie, półrocza realizacji programu oraz od czynników subiektywnych, tj.
indywidualnej sytuacji Ŝyciowej uchodźcy. Uzasadnienie przyznania odpowiedniej
kwoty powinna zawierać decyzja o przyznaniu świadczeń.
7 W Warszawie jednak w związku z zapewnieniem bezpłatnej nauki języka polskiego
wszystkie środki przeznaczone są de facto na pokrycie kosztów utrzymania.
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Do obowiązków cudzoziemca naleŜy przede wszystkim udział w kursach
języka polskiego (z wyjątkiem sytuacji, gdy uchodźca zna juŜ ten język w stopniu
wystarczającym), zameldowanie się w miejscu zamieszkania oraz zarejestrowanie
się w powiatowym urzędzie pracy w charakterze bezrobotnego. W ramach tych
zadań powinien teŜ kontaktować się z realizatorem programu co najmniej 2 razy
w miesiącu oraz aktywnie szukać pracy. PCPR zobowiązany jest natomiast
wspierać cudzoziemców zarówno w kontaktach ze społecznością lokalną, w tym
teŜ z właściwym miejscowo Ośrodkiem Pomocy Społecznej, jak i w
poszukiwaniu mieszkania i zatrudnienia. Wyznaczony pracownik PCPR prowadzi
z nim pracę socjalną i wspólnie podejmują określone w umowie działania
wynikające z indywidualnej sytuacji Ŝyciowej uchodźcy.
Jak wskazano wyŜej program integracyjny trwa jedynie 1 rok i, jak się
okazuje, okres ten nie gwarantuje skutecznej integracji. Ponadto badania
wskazują, iŜ o skutecznej integracji moŜna mówić dopiero mniej więcej po 3
latach pracy integracyjnej. Podstawowym problemem w trakcie i po zakończeniu
programu nadal pozostają sprawy finansowo-bytowe, tj. brak pracy czy brak
mieszkania, ale nie mniej waŜne są takŜe: słaba znajomość języka polskiego,
trudności w odnalezieniu się w polskim społeczeństwie, innym pod względem
kultury, obyczajowości i mentalności od naturalnego środowiska uchodźcy.
Jednym z najpowaŜniejszych mankamentów polskich programów integracyjnych
jest zbyt niska liczba pracowników socjalnych zajmujących się realizacją IPI.
Warto jednak zwrócić uwagę, Ŝe realizacja IPI jest zadaniem zleconym z zakresu
administracji rządowej (patrz punkt 1.5), tak więc władze powiatu realizującego
IPI mogłyby zwrócić się do wojewody o sfinansowanie wynagrodzeń większej
liczby pracowników socjalnych odpowiedzialnych za integrację uchodźców. Byłby
to sposób na zwiększenie ilości etatów i tym samym ogromne ułatwienie dla
przeciąŜonych obowiązkami pracowników socjalnych, co w konsekwencji
zapewniłoby skuteczniejsze wsparcie dla integrujących się cudzoziemców

1.5. Tryb przyznawania pomocy
ustawa o pomocy społecznej
Art. 91.
3 Pomocy dla cudzoziemca udziela się na wniosek cudzoziemca złoŜony do
starosty za pośrednictwem powiatowego centrum pomocy rodzinie, w terminie
60 dni od dnia uzyskania przez niego w Rzeczypospolitej statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej.
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4. Wniosek obejmuje małoletnie dzieci cudzoziemca oraz jego małŜonka,
jeŜeli uzyskali w Rzeczypospolitej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą.
5. Wniosek powinien zawierać:
1) pisemną deklarację o zamiarze zamieszkania na terenie określonego
województwa;
2) pisemne oświadczenie, Ŝe z podobnym wnioskiem cudzoziemiec nie zwrócił
się na terenie innego województwa;
3) pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do uzgodnionego
programu integracji.
6. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy , do wniosku naleŜy dołączyć kopie:
1) decyzji o nadaniu statusu uchodźcy;
2) dokumentu podróŜy przewidzianego w Konwencji Genewskiej,;
3) karty pobytu wydanej w związku z nadaniem statusu uchodźcy
7. W przypadku cudzoziemca, który uzyskał w Rzeczypospolitej Polskiej
ochronę uzupełniającą, do wniosku naleŜy dołączyć kopie:
1) decyzji o odmowie nadania statusu uchodźcy, w której udzielono
cudzoziemcowi ochrony uzupełniającej,
2) karty pobytu wydanej w związku z udzieleniem ochrony uzupełniającej.
8. Cudzoziemiec dołącza do wniosku takŜe inne dokumenty będące w jego
posiadaniu, które mogą pomóc w opracowaniu programu integracji.
9. Pomoc dla cudzoziemca przysługuje począwszy od miesiąca
kalendarzowego, w którym cudzoziemiec złoŜył wniosek.
10. Pomoc dla cudzoziemca przebywającego w ośrodku dla cudzoziemców
ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy przysługuje począwszy od
miesiąca kalendarzowego, w którym cudzoziemiec opuścił ośrodek.

Komentarz
Ustawa ustala, iŜ wniosek o objęcie programem integracyjnym musi zostać
złoŜony w terminie 60 dni od dnia uzyskania statusu uchodźcy bądź ochrony
uzupełniającej. Termin ten liczony jest jednak nie od dnia uzyskania statusu
uchodźcy czy ochrony uzupełniającej, a od dnia otrzymania decyzji Wniosek ten
musi być złoŜony osobiście przez cudzoziemca – głowę rodziny. Pozostali
członkowie rodziny, o ile dotyczy ich ta sama decyzja o, automatycznie
obejmowani są wnioskiem. Wniosek o udzielenie pomocy moŜe być wniesiony
pisemnie, telegraficznie, faksem, z wykorzystaniem poczty elektronicznej, ustnie
do protokołu. Musi być on jednak sporządzony w języku polskim.
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Praktyka działania wojewody mazowieckiego, nadzorującego realizację
IPI w województwie mazowieckim, jednoznacznie wskazuje, iŜ uznaje on termin
złoŜenia wniosku o przyznanie pomocy integracyjnej za przedawniający, a więc
nie podlegający przywróceniu (w przeciwieństwie do terminu zawitego, który w
uzasadnionych przypadkach moŜe zostać przywrócony8). Według wojewody
mazowieckiego oznacza to więc, Ŝe jeŜeli cudzoziemiec nie złoŜy wniosku o
objęcie go Indywidualnym Programem Integracji w ciągu ustawowych 60 dni,
jego uprawnienie wygasa, a cudzoziemiec nie ma juŜ moŜliwości przystąpienia do
programu. Jedna z decyzji odmawiających przyznania programu integracyjnego z
powodu uchybienia terminowi złoŜenia wniosku została zaskarŜona do
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który ostatecznie
rozstrzygnie o charakterze terminu złoŜenia wniosku o przyznanie programu
integracyjnego.
Do wniosku o przyznanie Indywidualnego Programu Integracji dołącza
się pisemne oświadczenie o gotowości przystąpienia do IPI wraz deklaracją o
zamiarze zamieszkania na terenie danego województwa oraz oświadczenie
potwierdzające, Ŝe cudzoziemiec nie złoŜył juŜ takiego wniosku w innym
województwie.
Warto odnotować wprowadzenie nowego przepisu, który stanowi, iŜ
PCPR udziela pomocy cudzoziemcowi począwszy od miesiąca, w którym opuścił
on ośrodek dla uchodźców. Przepis ten zapewne dotyczyć powinien jedynie
wypłacania pomocy finansowej, a nie jakiejkolwiek innej. Uznać go takŜe naleŜy
za zdecydowanie niefortunny, który moŜe spowodować wiele trudności w
praktyce.

1.6. Przesłanki ograniczenia bądź wstrzymania IPI
oraz odmowy udzielenia pomocy
ustawa o pomocy społecznej
Art. 95. 1. W przypadku niezrealizowania przez uchodźcę zobowiązań
uzgodnionych w indywidualnym programie integracji, w szczególności braku
aktywnego działania ze strony uchodźcy na rzecz jego integracji, realizacja
pomocy moŜe zostać ograniczona lub wstrzymana.

8

O rodzajach terminów w postępowaniu administracyjnym patrz np.: M. Szubiakowski,
M. Wierzbowski, A. Wiktorowska: Postępowanie administracyjne – ogólne, podatkowe i
egzekucyjne, Warszawa 1998, str. 70-71.
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Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie integracji
uchodźców
§ 9. 1. Pomoc uchodźcy, o której mowa w § 4, moŜe być wstrzymana w
przypadku:
1) uporczywego, zawinionego niewykonywania przez uchodźcę zobowiązań
przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności na kursach
nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
2) wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została
przyznana – przez okres do 30 dni;
3) udzielania przez uchodźcę nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji
Ŝyciowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
4) upływu 30 dni pobytu uchodźcy w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu
opuszczenia przez niego zakładu;
5) wszczęcia przeciwko uchodźcy postępowania karnego – do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
2. Realizator programu występuje do kierownika centrum pomocy o
przywrócenie wstrzymanej pomocy niezwłocznie po powzięciu informacji o
ustaniu przesłanek wstrzymujących pomoc.
3. W przypadku gdy po upływie okresu wstrzymania pomocy nie ustały
przyczyny, o których mowa w ust. 1, odmawia się udzielania pomocy.
4. Odmowa udzielania pomocy następuje ponadto, gdy:
1) uchodźca, wobec którego jest kontynuowana uprzednio wstrzymana pomoc,
ponownie dopuszcza się działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3;
2) uchodźca został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo
popełnione umyślnie;
3) cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy.
ustawa o pomocy społecznej
Art. 94.
1. Pomoc dla cudzoziemca moŜe zostać wstrzymana w przypadku:
1) uporczywego, zawinionego
niewykonywania przez cudzoziemca
zobowiązań przyjętych w programie, w tym nieusprawiedliwionej nieobecności
na kursach nauki języka polskiego – przez okres do 30 dni;
2) wykorzystywania pomocy w sposób niezgodny z celem, na jaki została
przyznana – przez okres do 30 dni;
3) udzielania przez cudzoziemca nieprawdziwych informacji o swojej sytuacji
Ŝyciowej – do czasu wyjaśnienia okoliczności udzielenia takich informacji;
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4) upływu 30 dni pobytu cudzoziemca w zakładzie opieki zdrowotnej – do czasu
opuszczenia przez niego zakładu;
5) wszczęcia przeciwko cudzoziemcowi postępowania karnego – do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.

Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie integracji
uchodźców
§ 8. 1. Zmiana miejsca zamieszkania uchodźcy w okresie realizacji programu,
niepowodująca rezygnacji z programu, jest moŜliwa ze względu na:
1) podjęcie pracy z moŜliwością zamieszkania na terenie innego powiatu;
2) uzyskanie mieszkania na terenie innego powiatu;
3) łączenie rodzin cudzoziemców posiadających status uchodźcy, jeŜeli istnieje
moŜliwość wspólnego zamieszkania;
4) konieczność zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego
zmiany miejsca zamieszkania uchodźcy lub członka jego rodziny.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, uchodźca składa w
centrum pomocy realizującym program oświadczenie potwierdzające te
okoliczności oraz przedkłada dokumenty potwierdzające zaistniałą sytuację.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, uchodźca i członkowie jego
rodziny składają w centrum pomocy realizującym program oświadczenie o
gotowości wspólnego zamieszkania.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, uchodźca przedkłada
zaświadczenie lekarza placówki lecznictwa specjalistycznego o konieczności
leczenia w placówce specjalistycznej oraz braku moŜliwości takiego leczenia
w miejscu zamieszkania.
5. W przypadku zmiany miejsca zamieszkania realizację programu przejmuje
powiat właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania uchodźcy.
6. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania jest związana ze zmianą
powiatu w ramach tego samego województwa, starosta właściwy ze względu
na dotychczasowe miejsce zamieszkania uchodźcy zawiadamia starostę
właściwego ze względu na nowe miejsce zamieszkania uchodźcy oraz
przekazuje realizowany program, a takŜe informuje o tym właściwego
wojewodę.
7. W przypadku gdy zmiana miejsca zamieszkania uchodźcy jest związana ze
zmianą województwa, starosta właściwy ze względu na dotychczasowe
miejsce zamieszkania uchodźcy informuje o tym właściwych wojewodów.
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Komentarz
Ustawa przewiduje, iŜ pomoc integracyjna moŜe zostać wstrzymana bądź
ograniczona w przypadku, gdy cudzoziemiec nie realizuje zobowiązań, które na
siebie przyjął w umowie o realizację programu integracyjnego. Rozporządzenie
zaś precyzuje sytuacje, w których moŜe nastąpić wstrzymanie pomocy. Warto
podkreślić, iŜ po raz pierwszy na liście uchyleń od zobowiązań uzgodnionych w
indywidualnym programie expressis verbis wymieniono nieusprawiedliwioną
nieobecność na kursach języka polskiego. W zaleŜności od przyczyny, pomoc
wstrzymywana jest na określony czas, po upływie którego pomoc jest wznawiana
bądź teŜ, gdy nadal nie ustały przyczyny wstrzymania, odmawia jej się dalszego
udzielania. Rozporządzenie określa takŜe inne przesłanki odmowy pomocy
integracyjnej (§ 9 ust. 4).
Wyjątkowym przypadkiem wstrzymania programu integracyjnego jest
tzw. rezygnacja z programu, będąca konsekwencją zmiany miejsca zamieszkania w
trakcie trwania IPI. Jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
wskazanych w § 8 rozporządzenia, cudzoziemiec moŜe zmienić miejsce
zamieszkania bez negatywnych konsekwencji. O wydaniu zgody na
przeprowadzkę decyduje właściwy wojewoda. MoŜna starać się zrozumieć
powody uzasadniające taką regulację, jak chociaŜby dąŜenie do nieprzerywania
pracy socjalnej w trakcie trwania IPI. Jednak dość krytycznie naleŜy się odnieść do
zamkniętego katalogu przesłanek uzasadniających wydanie zgody na zmianę
miejsca zamieszkania. Nie ma wśród nich, np. konfliktów w środowisku lokalnym
czy zmiany szkoły, do której uczęszczają dzieci objęte programem. Nie moŜna
przewidzieć wszystkich Ŝyciowych sytuacji, które mogłyby uzasadniać zmianę
miejsca zamieszkania w trakcie realizacji programu, dlatego teŜ pozostawienie
katalogu otwartego ułatwiłoby pracownikom PCPR skuteczne zaspakajanie
rzeczywistych potrzeb cudzoziemców. Z drugiej strony moŜna się zastanawiać,
czy w ogóle konieczne jest reglamentowanie swobody przemieszczania się
cudzoziemców w trakcie trwania IPI i jakie jest właściwie ratio legis takiego
rozwiązania.
Niezrozumiałe jest takŜe przyjęte w przepisach ograniczenie łączenia
rodziny jedynie do cudzoziemców posiadających status uchodźcy i tylko
wówczas, gdy istnieje moŜliwość wspólnego zamieszkania całej rodziny. Ponadto
nie wiadomo, z jakich przyczyn ustawodawca pozbawił de facto takiej moŜliwości
osoby, które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany czy inną formę legalizacji
pobytu na terenie RP.
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I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

1. ZATRUDNIENIE
1.1. Prawo do wykonywania pracy zarobkowej
bez dodatkowego zezwolenia
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy9
Art. 87. Cudzoziemiec
moŜe
wykonywać
pracę
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeŜeli posiada zezwolenie na pracę wydane przez
wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Z obowiązku
tego są zwolnieni cudzoziemcy:
1) posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
1a) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej;
3) posiadający zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) korzystający z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
6) członkowie rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1-4:
a) będący małŜonkiem tego cudzoziemca posiadającym zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
udzielone w związku z zawarciem związku małŜeńskiego,
b) posiadający zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7 lub 14
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach lub będący zstępnymi
cudzoziemca posiadającego zgodę na pobyt tolerowany na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemca, któremu udzielono ochrony
uzupełniającej, jeŜeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
9 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia (Dz. U. z 2004 Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.).

Katarzyna Gracz

3. PRACA, BEZROBOCIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub będący zstępnymi cudzoziemca
korzystającego z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
jeŜeli uzyskali zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
6a) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy i ich małŜonkowie, w imieniu
których występowali z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, pod warunkiem
posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 13
czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej;
ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej10
art. 36. JeŜeli po upływie 6 miesięcy od dnia złoŜenia wniosku o nadanie
statusu uchodźcy nie została wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna
niewydania decyzji w terminie nie leŜy po stronie wnioskodawcy, Szef Urzędu,
na wniosek wnioskodawcy wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym
zaświadczeniem toŜsamości cudzoziemca stanowi podstawę
dla
wnioskodawcy i małŜonka, w imieniu którego wnioskodawca występuje, do
wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na zasadach i trybie
określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, zwana dalej ustawą o promocji zatrudnienia (Dz. U. z
2008 Nr 69, poz. 415)

Komentarz
Osoby, które otrzymały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zgodę na pobyt tolerowany, jak równieŜ członkowie ich rodzin, posiadający
zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (zwani dalej uprawnionymi członkami rodziny) mają nieograniczony
dostęp do rynku pracy. W przeciwieństwie do większości cudzoziemców spoza
krajów członkowskich Unii Europejskiej, nie potrzebują oni zezwolenia na pracę
wydanego przez wojewodę. Podjęcie zatrudnienia przez osoby posiadające status
uchodźcy w Polsce, jak równieŜ osoby z ochroną uzupełniającą i pobytem
tolerowanym oraz uprawnionych członków ich rodzin, nie jest obwarowane
Ŝadnymi dodatkowymi warunkami
10 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2003 Nr 128 poz. 1176 z późn. zm.)
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Prawo do pracy na terytorium Polski mają takŜe cudzoziemcy, w
stosunku do których postępowanie w sprawie przyznania statusu uchodźcy nie
zakończyło się przed organem pierwszej instancji bez ich winy po upływie 6
miesięcy od złoŜenia wniosku. Po uzyskaniu od Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców
zaświadczenia potwierdzającego ten fakt, mogą oni wykonywać pracę bez
potrzeby uzyskiwania dodatkowych zezwoleń.
Zarówno nawiązanie stosunku pracy, jak i świadczenie pracy na
podstawie umów cywilnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło) przez
cudzoziemców posiadających status uchodźcy, ,ochronę uzupełniającą lub zgodę
na pobyt tolerowany w Polsce oraz uprawnionych członków ich rodzin, podlega
dokładnie tym samym regulacjom prawnym, co podejmowanie danych czynności
prawnych przez obywateli polskich, o ile przepisy szczególne nie wskazują na
obowiązek posiadania obywatelstwa polskiego przy podejmowaniu pracy na
danym stanowisku. Na przykład wyłącznie obywatele polscy mogą piastować
stanowiska sędziego, prokuratora, kuratora sądowego, pracownika firm
ochroniarskich.
Jak juŜ wspomniano cudzoziemcy posiadający w Polsce status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, identycznie jak polscy
obywatele, mogą wykonywać pracę zarobkową zarówno na podstawie umowy o
pracę, jak i umów cywilnoprawnych: umowy o dzieło i umowy zlecenia. Dwa
reŜimy prawne, do których naleŜą wymienione powyŜej umowy, reŜim prawa
pracy i reŜim cywilnoprawny znacznie się od siebie róŜnią. W umowach
cywilnoprawnych bowiem obydwie strony kontraktu są sobie równe i zgodnie z
podstawową zasadą prawa cywilnego, wyraŜającą swobodę umów, mogą
dowolnie, wedle własnego uznania kształtować wzajemne zobowiązania. Kodeks
cywilny reguluje wyłącznie podstawowe cechy poszczególnych typów
zobowiązań, pozwalając stronom na wypełnienie umów konkretną treścią, wedle
ich uznania. Zgodnie z przewidzianą przez kodeks cywilny regulacją osoba
wykonująca pracę na podstawie umowy o dzieło zobowiązuje się do wykonania
oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Istotny jest zatem
rezultat działania, umowę taką nazywa się „umową o skutek”, np. zrobienie
krzesła, pomalowanie mieszkania, napisanie ksiąŜki, przetłumaczenie tekstu.
Inaczej skonstruowana jest umowa zlecenia, w której zleceniodawca zobowiązuje
się do wykonywania pewnych czynności z naleŜytą starannością, nie odpowiada
zaś za rezultat swoich działań. Umowę zlecenia zaliczamy w związku z tym do
grupy tzw. umów starannego działania, np. prowadzenie korepetycji, nauka języka
– nikt nie gwarantuje nauczenia, a jedynie zobowiązuje się, Ŝe będzie jak najlepiej
uczył. Całokształt zobowiązań, które przyjmuje na siebie osoba wykonująca pracę
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na podstawie umowy o dzieło lub umowy zlecenia wynika z treści zawartego
między stronami kontraktu. Strony mogą dowolnie ukształtować umowę, pod
warunkiem jednak, iŜ nie jest ona sprzeczna z zasadami prawa cywilnego. NaleŜy
podkreślić, iŜ katalog typów zobowiązań przedstawiony w kodeksie cywilnym nie
ma charakteru wyczerpującego i strony mają prawo konstruowania umów
nienazwanych w kodeksie cywilnym, tak by najlepiej słuŜyły one zamierzonemu
przez kontrahentów celowi gospodarczemu.
Konstytutywną cechą umowy o pracę jest z kolei stosunek
podporządkowania. Pracownik zatem jest stroną słabszą, która musi wykonywać
polecenia swojego pracodawcy. System prawa pracy, z kodeksem pracy na czele,
ma za zadanie przywrócenie równowagi pomiędzy obydwoma stronami, przede
wszystkim poprzez zapewnienie pracownikowi szeregu praw. Prawo pracy działa
więc jak swojego rodzaju „parasol ochronny”, mający na celu obronę praw
pracowniczych. Ochrona taka nie istnieje w reŜimie cywilnoprawnym. W prawie
pracy, w przeciwieństwie do prawa cywilnego nie funkcjonuje zasada swobody
umów. Kodeks pracy enumeratywnie wylicza typy umów o pracę, jak równieŜ ich
konstytutywne cechy. Zatem stosunek pracy oparty na umowie o pracę
ukształtowany jest nie tylko na podstawie zawartego między stronami kontraktu,
ale takŜe w duŜej mierze wynika bezpośrednio z przepisów prawa pracy, w
szczególności zaś kodeksu pracy, który precyzyjnie reguluje prawa i obowiązki
zarówno pracodawcy, jak i pracownika. Zgodnie z zasadą uregulowaną w art. 18
kodeksu pracy, postanowienia umów o pracę oraz innych aktów, na podstawie
których powstaje stosunek pracy, nie mogą być dla pracownika mniej korzystne
niŜ przepisy prawa pracy. Postanowienia mniej korzystne dla pracownika są
niewaŜne z mocy prawa, a zamiast nich stosuje się odpowiednie przepisy prawa
pracy. Stąd w kodeksie pracy, odmiennie niŜ w prawie cywilnym, przewaŜają
normy bezwzględnie obowiązujące na korzyść jednej strony – pracownika.
Jak wspomniano powyŜej w kodeksie pracy zamieszczony został
wyczerpujący katalog typów umów, na podstawie których moŜna nawiązać
stosunek pracy. Strony nie mają zatem moŜliwości wprowadzania do obrotu
prawnego innych form umów o pracę, niŜ przewidziane w kodeksie pracy.
Kodeks pracy w art. 25 wyróŜnia następujące rodzaje umów o pracę:
1) na okres próbny – ma ona na celu zapoznanie pracodawcy z kwalifikacjami
pracownika oraz pracownika z warunkami w zakładzie pracy, zawierana jest
na czas określony przez strony, nie dłuŜej jednak niŜ na 3 miesiące i nie
moŜna jej przedłuŜyć ani zawrzeć nowej umowy na okres próbny;
2) na czas określony – precyzuje termin, jak długo będzie trwać umowa; moŜna
ją wypowiedzieć jedynie, gdy została zawarta na czas dłuŜszy niŜ 6 miesięcy i
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kiedy strony przy zawieraniu umowy wyraźnie ustaliły moŜliwość
wypowiedzenia (oba warunki muszą być spełnione równocześnie);
3) na czas wykonania określonej pracy – determinuje ją czas wykonywania
określonej pracy (np. kampania cukrownicza, zbieranie truskawek, praca
załadunkowa);
4) na czas nieokreślony – zostaje zawarta wtedy, gdy strony wyraźnie to ustaliły
lub gdy brak jest ustalenia, jaką zawarto umowę, a z okoliczności nie wynika,
Ŝe zawarto umowę innego rodzaju.
Strony zawierające umowę o pracę w którejkolwiek z wymienionych powyŜej
form powinny ustalić przede wszystkim: rodzaj zawieranej umowy, rodzaj pracy i
miejsce jej wykonywania, termin rozpoczęcia, wynagrodzenie, takŜe moŜliwe są
inne klauzule, np. odpowiedzialność pracowników sklepu za mienie powierzone,
pora pracy, zakaz konkurencji etc.
Na poniŜszym schemacie ukazana została klasyfikacja poszczególnych
rodzajów umów, na podstawie których, zarówno polscy obywatele, jak i
cudzoziemcy ze statusem uchodźcy lub zgodą na pobyt tolerowany mogą
wykonywać pracę zarobkową.
ŚWIADCZENIE PRACY

umowa o pracę

umowy cywilnoprawne

umowa na czas:
umowa zlecenia

umowa o dzieło

określony
(w tym na okres próbny)
wykonania określonej pracy

umowa na czas nieokreślony
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Trzeba pamiętać, Ŝe cudzoziemcy mają w zakresie prawa pracy takie same
uprawnienia, jak obywatele polscy, jedynie w Polsce. Nie mogą oni pracować za
granicą (tj. w szczególności w innych państwach Unii Europejskiej) na takich
samych zasadach, jak Polacy, tj. bez zezwolenia. Do podjęcia legalnej pracy poza
granicami Polski potrzebują wizy z zezwoleniem na pracę otrzymanej od państwa,
do którego chcą się udać.

1.2. Zasady prawa pracy
Konstytucja RP
Art. 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo
sprawuje nadzór nad warunkami pracy.
Art. 65. 1. KaŜdemu zapewnia się wolność wyboru i wykonywania zawodu
oraz wyboru miejsca pracy. Wyjątki określa ustawa.
2. Obowiązek pracy moŜe być nałoŜony tylko przez ustawę.
4. Minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę lub sposób ustalania jej
wysokości określa ustawa.
Art. 66. 1. KaŜdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy.
2. Pracownik ma prawo do określonych w ustawie dni wolnych od pracy i
roboczych płatnych urlopów; maksymalne normy czasu pracy określa ustawa.
Kodeks pracy11
Art. 10. § 1. KaŜdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy. Nikomu, z
wyjątkiem przypadków określonych w ustawie, nie moŜna zabronić
wykonywania zawodu.
§ 2. Państwo określa minimalną wysokość wynagrodzenia za pracę.

Komentarz
Jak stwierdzono powyŜej, zarówno osoby posiadające status uchodźcy, jak i osoby
z ochroną uzupełniającą lub zgodą na pobyt tolerowany w Polsce oraz
uprawnieni członkowie ich rodzin są traktowani przez prawo pracy na równi z
obywatelami polskimi. W związku z tym wszelkie mechanizmy ochrony pracy,
zasady prawa pracy oraz pozostałe regulacje prawa pracy (w tym prawo do
11

Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 Nr 21, poz. 94 z późn. zm.).
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minimalnego wynagrodzenia, bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
określonych w ustawie dni wolnych od pracy i płatnych urlopów etc.) wynikające
z Konstytucji RP, kodeksu pracy oraz pozostałych źródeł prawa pracy stosują się
równieŜ do tych kategorii cudzoziemców.
Kwantyfikator „kaŜdy” uŜywany wielokrotnie w aktach prawnych
regulujących kwestie o znaczeniu zasadniczym oznacza, iŜ pewne prawa
przysługują wszystkim osobom pracującym legalnie na terenie RP, bez względu
na obywatelstwo. Tym bardziej przysługują one osobom posiadającym status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, które
na gruncie prawa pracy zostały zrównane w prawach i obowiązkach z
obywatelami polskimi.
Dotyczy to w szczególności zasady wolności pracy zagwarantowanej
przez art. 65 Konstytucji oraz art. 10 § 1 kodeksu pracy. Zasada wolności pracy
oznacza przede wszystkim wolność wyboru i wykonywania zawodu, swobodę
wyboru miejsca pracy oraz zakaz pracy przymusowej. JednakŜe Konstytucja oraz
kodeks pracy przewidują wyjątki od zasady wolności pracy, pod warunkiem
uregulowania ich w ustawie. W stosunku do osób posiadających status uchodźcy,
ochronę uzupełniająca bądź pobyt tolerowany w Polsce, a takŜe uprawnionych
członków ich rodzin, wolność wyboru i wykonywania zawodu moŜe być
ograniczona przez przepisy szczególne ustaw wskazujące na obowiązek
posiadania obywatelstwa polskiego przy podejmowaniu pracy na danym
stanowisku. W pozostałych przypadkach cudzoziemcy naleŜący do wyŜej
wymienionych kategorii korzystają na równi z praw i wolności oraz
mechanizmów ochrony pracy zapewnionych przez prawo polskie, a zatem
przysługuje im równieŜ wolność wyboru i wykonywania zawodu, jeśli posiadają
oni niezbędne dla danej profesji kwalifikacje.

1.3. Zakaz dyskryminacji w stosunkach pracy
Kodeks pracy
Art. 113. Jakakolwiek dyskryminacja, bezpośrednia lub pośrednia, w
zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność,
rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynaleŜność związkową,
pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a takŜe ze względu na
zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub niepełnym
wymiarze czasu pracy – jest niedopuszczalna.
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Art. 183a. § 1. Pracownicy powinni być równo traktowani w zakresie
nawiązania i rozwiązania stosunku pracy, warunków zatrudnienia,
awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia kwalifikacji
zawodowych,
w
szczególności
bez
względu
na
płeć,
wiek,
niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne,
przynaleŜność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację
seksualną, a takŜe bez względu na zatrudnienie na czas określony lub
nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.
§ 2. Równe traktowanie w zatrudnieniu oznacza niedyskryminowanie w
jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, z przyczyn określonych w §
1.
§ 3. Dyskryminowanie bezpośrednie istnieje wtedy, gdy pracownik z jednej lub
z kilku przyczyn określonych w § 1 był, jest lub mógłby być traktowany w
porównywalnej sytuacji mniej korzystnie niŜ inni pracownicy.
§ 4. Dyskryminowanie pośrednie istnieje wtedy, gdy na skutek pozornie
neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania
występują dysproporcje w zakresie warunków zatrudnienia na niekorzyść
wszystkich lub znacznej liczby pracowników naleŜących do grupy wyróŜnionej
ze względu na jedną lub kilka przyczyn określonych w § 1, jeŜeli dysproporcje
te nie mogą być uzasadnione innymi obiektywnymi powodami.
§ 5. Przejawem dyskryminowania w rozumieniu § 2 jest takŜe:
1) działanie polegające na zachęcaniu innej osoby do naruszania zasady
równego traktowania w zatrudnieniu,
2) zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności albo
poniŜenie lub upokorzenie pracownika (molestowanie).
Art. 183b. § 1. Za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu, z
zastrzeŜeniem § 2-4, uwaŜa się róŜnicowanie przez pracodawcę sytuacji
pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, którego
skutkiem jest w szczególności:
1) odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy,
2) niekorzystne ukształtowanie wynagrodzenia za pracę lub innych warunków
zatrudnienia albo pominięcie przy awansowaniu lub przyznawaniu innych
świadczeń związanych z pracą,
3) pominięcie przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących
kwalifikacje zawodowe - chyba Ŝe pracodawca udowodni, Ŝe kierował się
obiektywnymi powodami.
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§ 2. Zasady równego traktowania w zatrudnieniu nie naruszają działania
polegające na:
1) niezatrudnianiu pracownika z jednej lub kilku przyczyn określonych w art.
183a § 1, jeŜeli jest to uzasadnione ze względu na rodzaj pracy, warunki jej
wykonywania lub wymagania zawodowe stawiane pracownikom,
2) wypowiedzeniu pracownikowi warunków zatrudnienia w zakresie wymiaru
czasu pracy, jeŜeli jest to uzasadnione przyczynami niedotyczącymi
pracowników,
3) stosowaniu środków, które róŜnicują sytuację prawną pracownika ze
względu na ochronę rodzicielstwa, wiek lub niepełnosprawność pracownika,
4) ustalaniu warunków zatrudniania i zwalniania pracowników, zasad
wynagradzania i awansowania oraz dostępu do szkolenia w celu podnoszenia
kwalifikacji zawodowych – z uwzględnieniem kryterium staŜu pracy.
§ 3. Nie stanowią naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu
działania podejmowane przez określony czas, zmierzające do wyrównywania
szans wszystkich lub znacznej liczby pracowników wyróŜnionych z jednej lub
kilku przyczyn określonych w art. 183a § 1, przez zmniejszenie na korzyść
takich pracowników faktycznych nierówności, w zakresie określonym w tym
przepisie.
§ 4. RóŜnicowanie pracowników ze względu na religię lub wyznanie nie
stanowi naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, jeŜeli w
związku z rodzajem i charakterem działalności prowadzonej w ramach
kościołów i innych związków wyznaniowych, a takŜe organizacji, których cel
działania pozostaje w bezpośrednim związku z religią lub wyznaniem, religia
lub wyznanie pracownika stanowi istotne, uzasadnione i usprawiedliwione
wymaganie zawodowe.
Art. 183c. § 1. Pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za
jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości.
§ 2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1, obejmuje wszystkie składniki
wynagrodzenia, bez względu na ich nazwę i charakter, a takŜe inne
świadczenia związane z pracą, przyznawane pracownikom w formie
pienięŜnej lub w innej formie niŜ pienięŜna.
§ 3. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga
od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych
dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i
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doświadczeniem zawodowym, a takŜe porównywalnej odpowiedzialności i
wysiłku.
Art. 183d. Osoba, wobec której pracodawca naruszył zasadę równego
traktowania w zatrudnieniu, ma prawo do odszkodowania w wysokości nie
niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie
odrębnych przepisów.

Komentarz
Zakaz dyskryminacji w szczególności ze względu na rasę, narodowość,
pochodzenie etniczne oraz wyznanie, w połączeniu ze zrównaniem w prawach
osób posiadających status uchodźcy lub zgodę na pobyt tolerowany oraz
uprawnionych członków ich rodzin z obywatelami polskimi, oznacza, iŜ
cudzoziemcy naleŜący do wyŜej wymienionych kategorii powinni być traktowani
na równi z innymi pracownikami w szczególności w zakresie: nawiązania i
rozwiązania stosunku pracy oraz świadczenia pracy na podstawie umowy o pracę;
warunków zatrudnienia, w tym w szczególności wysokości wynagrodzenia;
awansowania; dostępu do szkoleń w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych
oraz wszelkich innych świadczeń dodatkowych zapewnianych pracownikom
przez danego pracodawcę.
Oznacza to, w szczególności, Ŝe cudzoziemiec posiadający status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, jak
równieŜ uprawniony członek rodziny ww. cudzoziemców, ma prawo
kwestionować decyzję o nieprzyjęciu do pracy, jeŜeli uwaŜa, Ŝe podstawą jej
podjęcia były przesłanki subiektywne, nie dotyczące zawodowych kwalifikacji
kandydata. Sytuacja taka moŜe nastąpić wówczas, gdy odmowa zatrudnienia była
spowodowana wyłącznie pochodzeniem kandydata lub posiadanym przez niego
statusem prawnym. W takim przypadku cudzoziemiec posiadający w Polsce status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w Polsce oraz
uprawniony członek rodziny takiego cudzoziemca mają prawo, na równi z
obywatelami polskimi, domagać się przed sądem pracy12 odszkodowania w
wysokości nie niŜszej niŜ minimalne wynagrodzenie13. Odszkodowanie nie
zostanie jedynie przyznane, gdy pracodawca udowodni, Ŝe kierował się
obiektywnymi powodami. A zatem nie moŜna odmówić zatrudnienia osoby ze
statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą bądź pobytem tolerowanym, jeŜeli
posiada ona wszelkie kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy na danym
12
13

Postępowanie przed sądem pracy jest w tym wypadku zwolnione od opłat sądowych.
W roku 2007 minimalne wynagrodzenie wynosiło 936 zł.
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stanowisku. Brak obywatelstwa polskiego nie jest wystarczającym powodem do
odmowy zatrudnienia, jeŜeli cudzoziemiec posiadający status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany albo uprawniony członek rodziny
ww. cudzoziemców posiada niezbędne kwalifikacje, a przepis szczególny o randze
ustawowej nie przewiduje wymogu posiadania obywatelstwa polskiego na danym
stanowisku.
Jednak trzeba pamiętać, Ŝe wszystkie wyŜej omówione przepisy w
zakresie niedyskryminacji odnoszą się jedynie do zatrudnienia na umowę o pracę i
nie mają zastosowania do zawierania umów cywilnoprawnych, tj. umowy o
dzieło i umowy zlecenia.

2. BEZROBOCIE
2.1. Promocja zatrudnienia, łagodzenie skutków bezrobocia
i aktywizacja zawodowa
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
Art. 1. 3. Ustawa ma zastosowanie do:
1) obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną
pracę zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub
inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych;
2) cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
d) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy,
h)
posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej jako członek rodziny
cudzoziemca, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 lub art. 54 ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony,
i) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt tolerowany,
j) korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej,
k) ubiegających się w Rzeczpospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy i ich
małŜonkowie, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu
uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36
ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
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l) którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczpospolitej Polskiej;
4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu
bezrobocia przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g,
oraz i, j, l oraz cudzoziemcom – członkom rodzin obywateli polskich.

Komentarz
Osoby naleŜące do kategorii wymienionych w art. 1 ustawy o promocji
zatrudnienia mają prawo zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy jako
osoby bezrobotne na tych samych zasadach, co obywatele polscy. JednakŜe grupa
cudzoziemców, mających prawo do korzystania z zasiłków i innych świadczeń z
tytułu bezrobocia jako osoby bezrobotne, została zawęŜona do cudzoziemców,
którzy posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub korzystają z ochrony czasowej w
Rzeczypospolitej Polskiej. Mają w tym zakresie jednakowe prawa i obowiązki, jak
obywatele polscy.
Natomiast członkowie ich rodzin oraz osoby ubiegające się w
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy, którym po upływie 6
miesięcy od dnia złoŜenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została
wydana decyzja w pierwszej instancji i przyczyna przedłuŜenia postępowania nie
leŜy po ich stronie, korzystają takŜe z pewnych uprawnień, przysługujących
bezrobotnym – za wyjątkiem jednak zasiłków i innych świadczeń. Oznacza to, Ŝe
mają prawo do korzystania z usług doradcy zawodowego i korzystania z ofert
urzędów pracy.
Osoby posiadające status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na
pobyt tolerowany w Polsce mają na zasadach ogólnych, stosujących się do
obywateli polskich, m.in. prawo do:
- zasiłku dla bezrobotnych,
- korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada urząd
pracy,
- skierowania na bezpłatne szkolenia,
- korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji
odpowiedniego zatrudnienia,
- skierowania do wykonywania prac interwencyjnych lub robót publicznych,
- korzystania z profesjonalnej pomocy w uzyskaniu propozycji odpowiedniego
zatrudnienia,
- korzystania z fachowego i profesjonalnie prowadzonego poradnictwa
zawodowego lub uczestniczenia w zajęciach Klubu Pracy,
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opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne w ramach Narodowego
Funduszu Zdrowia,
- uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
Trzeba pamiętać, Ŝe prawa te przysługują osobom, które są zarejestrowane
aktualnie w urzędzie pracy i wypełniają nałoŜone na nich obowiązki (o których
niŜej). NaleŜy do nich obowiązek stawiania się na tzw. wizyty obowiązkowe
(przewaŜnie raz w miesiącu) w celu potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy.
Niestawiennictwo na taką wizytę bez usprawiedliwienia, powoduje utratę ww.
praw, z których najwaŜniejszym jest utrata ubezpieczenia zdrowotnego, czyli
prawa do korzystania z bezpłatnej opieki medycznej w Polsce.
-

a) prawo do zasiłku dla bezrobotnych
Jak stwierdzono powyŜej, cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w Polsce są zrównani w prawach i
obowiązkach z obywatelami polskimi w zakresie przyznawania zasiłku dla
bezrobotnych i innych świadczeń wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy. W związku z tym kaŜdemu cudzoziemcowi
posiadającemu status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt
tolerowany w Polsce przysługuje prawo do zasiłku za kaŜdy dzień kalendarzowy
po upływie 7 dni od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie
pracy, jeŜeli nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji
szkolenia, staŜu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, prac
interwencyjnych lub robót publicznych, oraz w okresie 18 miesięcy
poprzedzających dzień zarejestrowania, pracował łącznie przez okres co najmniej
365 dni, a takŜe osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na
Fundusz Pracy. Szczegółowe zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych
dotyczące zarówno polskich obywateli, jak i uchodźców oraz cudzoziemców ze
zgodą na pobyt tolerowany, uregulowane zostały w art. 71-82 ustawy o promocji
zatrudnienia.
b) prawo do uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej
Uchodźca oraz cudzoziemiec posiadający ochronę uzupełniającą lub zgodę na
pobyt tolerowany w Polsce, zarejestrowany jako bezrobotny, moŜe starać się o
jednorazowe przyznanie środków pienięŜnych z Funduszu Pracy na podjęcie
działalności gospodarczej. W tym celu bezrobotny powinien złoŜyć wniosek w
Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub
37
Katarzyna Gracz

3. PRACA, BEZROBOCIE I DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności. We wniosku o
przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej naleŜy zamieścić
informacje dotyczące:
- wysokości wnioskowanych środków;
- rodzaju działalności gospodarczej, którą bezrobotny zamierza podjąć;
- kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności, jakie zostaną
poniesione do dnia poprzedzającego dzień jej rozpoczęcia, źródła ich
finansowania oraz wskazanie działań podjętych na rzecz rozpoczęcia
działalności, dotyczących w szczególności pozyskania lokalu, uzyskania
niezbędnych pozwoleń oraz odbycia szkoleń (do wniosku naleŜy dołączyć
stosowne zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje lub uprawnienia do
prowadzenia danej działalności gospodarczej, jak równieŜ oświadczenie
osoby, od której będzie wynajmowany lokal, o moŜliwości wynajmu z chwilą
rozpoczęcia działalności gospodarczej lub akt własności w przypadku
posiadania własnego lokalu);
- szczegółowej specyfikacji wydatków przeznaczonych szczególnie na zakup
środków trwałych, materiałów, towarów, pozyskanie lokalu etc. oraz
harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków;
- proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków, np.
poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa,
zastaw na prawach lub rzeczach (umowa przewłaszczenia), blokada rachunku
bankowego, akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłuŜnika etc.;
- przewidywane efekty ekonomiczne prowadzenia działalności gospodarczej.
Na podstawie złoŜonego wniosku bezrobotnemu mogą być przyznane
jednorazowo środki finansowe w wysokości określonej w umowie,
nieprzekraczającej jednak 500% przeciętnego wynagrodzenia14. Uzyskana w ten
sposób pomoc finansowa słuŜyć ma opłaceniu czynności związanych z
podjęciem działalności gospodarczej, w tym kosztów pomocy prawnej,
konsultacji i doradztwa dotyczących tej działalności.
Bezrobotny moŜe ubiegać się o przyznanie środków na podjęcie
działalności gospodarczej, jeŜeli:
14

„Przeciętne wynagrodzenie” oznacza przeciętne miesięczne wynagrodzenie
w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale od pierwszego dnia następnego miesiąca
po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z
2004 r. Nr 39, poz. 353 z poźn. zm.).
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nie otrzymał w okresie 5 lat poprzedzających złoŜenie wniosku poŜyczki z
Funduszu Pracy lub środków na podjęcie działalności gospodarczej, lub
rolniczej z innych funduszy publicznych;
- nie prowadził działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy
przed złoŜeniem wniosku;
- nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia
działalności gospodarczej;
- nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złoŜenia wniosku za przestępstwa
przeciwko obrotowi gospodarczemu;
- nie złoŜył wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności
gospodarczej lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej do innego
Powiatowego Urzędu Pracy;
- nie odmówił w okresie 12 miesięcy poprzedzających złoŜenie wniosku bez
uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
innej pracy zarobkowej, szkolenia, staŜu, przygotowania zawodowego w
miejscu pracy, wykonywania prac społecznie uŜytecznych, prac
interwencyjnych lub robót publicznych;
- nie otrzymał dotychczas z Funduszu Pracy bezzwrotnych środków na
podjęcie działalności gospodarczej;
- nie posiada wpisu do ewidencji działalności gospodarczej;
- wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony.
ZłoŜenie kompletnego wniosku nie warunkuje automatycznego
przyznania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. O pozytywnym
lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku powiatowy urząd pracy powiadamia
bezrobotnego w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złoŜenia
kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku oraz innych niezbędnych do
jego rozpatrzenia dokumentów. Oprócz kryteriów formalnych powiatowy urząd
pracy przy ocenie wniosku bierze pod uwagę zgodność wykształcenia lub
doświadczenia zawodowego osoby bezrobotnej z rodzajem wnioskowanej
działalności oraz stopień konkurencyjności występujący w danej branŜy i we
wnioskowanym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku
pozytywnego rozpatrzenia wniosku ustala się sposób zabezpieczenia zwrotu
przyznanych środków. Po ustanowieniu zabezpieczenia, między bezrobotnym a
starostą (powiatowym urzędem pracy) zostaje zawarta pisemna umowa o
przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
określająca szczegółowe obowiązki bezrobotnego i zasady korzystania z
przyznanych środków.
-
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c) prawo do uczestniczenia w zajęciach organizowanych przez Kluby pracy
Uchodźcy, jak teŜ cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub
zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, mają prawo, na równi z polskimi
obywatelami, do korzystania z pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy. Jedną z
form pomocy w tym zakresie stanowią Kluby pracy, w których organizowane są
szkolenia z zakresu praktycznych umiejętności niezbędnych podczas
poszukiwania pracy. Kluby funkcjonują w Powiatowych Urzędach Pracy oraz
przy instytucjach i organizacjach z nimi współpracujących, tj. w urzędach gmin,
stowarzyszeniach, ośrodkach pomocy społecznej, itp. Pomoc oferowana przez
nie skierowana jest przede wszystkim do osób, które nie posiadają doświadczenia
w poszukiwaniu pracy lub nie osiągały do tej pory pozytywnych efektów swoich
działań w tym zakresie, jak równieŜ do osób, które powracają na rynek pracy po
długim okresie przerwy w aktywności zawodowej. Pomoc w aktywnym
poszukiwaniu pracy w Klubie opiera się na zasadach dobrowolności oraz
nieodpłatności uczestnictwa. Osoby bezrobotne w Klubach pracy mogą
korzystać z materiałów informacyjnych, literatury znajdujących się w nich oraz ze
sprzętu i wyposaŜenia, w tym telefonów, faksów i internetu, w celu szybkiego
docierania do potencjalnych pracodawców. Osobom poszukującym pracy
oferowana jest pomoc w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych, a takŜe
mogą korzystać z konsultacji zawodowych dotyczących analizy przyczyn
niepowodzeń w poszukiwaniu pracy.
Podczas zajęć w Klubach pracy uczestnicy mają moŜliwość:
- zapoznać się z tendencjami i procesami zachodzącymi na rynku pracy, które
mają bezpośredni wpływ na sposób i skuteczność poszukiwania pracy;
- poznać swoje mocne strony i ocenić ich przydatność na rynku pracy;
- dokonać bilansu umiejętności, moŜliwości i predyspozycji zawodowych, co
moŜe być inspiracją do znalezienia pomysłu na własną drogę zawodową;
- przygotować się do autoprezentacji;
- nabyć umiejętność prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
- opracować strategie pokonywania barier w zatrudnieniu;
- nawiązywać kontakty pomocne w zatrudnieniu.
Zajęcia w Klubach pracy słuŜą przede wszystkim wzmocnieniu w
uczestnikach wiary we własne umiejętności i moŜliwości kierowania własnym
Ŝyciem oraz obejmują zarówno szkolenia teoretyczne, jak i część praktyczną
poświęconą na aktywne poszukiwanie pracy przy wykorzystaniu metod i technik
poznanych przez członków Klubu podczas szkoleń.
Bezrobotni, którzy skorzystali z pomocy oferowanej im przez Kluby
pracy, mają równieŜ prawo do uczestnictwa w tzw. otwartych klubach pracy. Jest
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to forma spotkań z byłymi uczestnikami szkoleń do czasu znalezienia przez nich
zatrudnienia. W ramach spotkań uczestnikom udziela się indywidualnych
konsultacji, na których lider wspiera ich w realizacji własnych planów
poszukiwania pracy. Organizowane są teŜ spotkania, w trakcie których uczestnicy
mogą wymieniać się doświadczeniami oraz ćwiczyć umiejętności przydatne przy
poszukiwaniu pracy15.
d) prawo do ubezpieczenia zdrowotnego
Uchodźcy, jak równieŜ cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub
zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, mają prawo do bezpłatnego leczenia, na
zasadach które obowiązują polskich obywateli (więcej informacji na ten temat
patrz rozdział 9 „Ochrona zdrowia”). Warunkiem korzystania z bezpłatnej
pomocy medycznej w Polsce jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego. Osoby
zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotni zarówno
obywatele polscy, jak i cudzoziemcy posiadający status uchodźcy bądź ochronę
uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, otrzymują zaświadczenie
z urzędu pracy, które jest dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej, a tym
samym stanowi potwierdzenie prawa do korzystania z bezpłatnej opieki
medycznej.
e) obowiązki bezrobotnego
KaŜda osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako bezrobotny, a
więc równieŜ cudzoziemcy ze statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub
zgodą na pobyt tolerowany w Polsce, oprócz szeregu praw posiada takŜe
obowiązki, których wypełnianie warunkuje moŜliwość korzystania z wyŜej
opisanych praw. Osoba bezrobotna ma obowiązek:
- zgłaszać się do Urzędu Pracy w wyznaczonych terminach w celu
potwierdzenia swej gotowości do podjęcia pracy i uzyskania informacji o
moŜliwościach zatrudnienia lub szkolenia. Bezrobotny, który nie stawił się w
powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomił w
okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa, zostaje
pozbawiony statusu bezrobotnego. Pozbawienie statusu bezrobotnego nastąpi
na okres 3 miesięcy od dnia niestawiennictwa w powiatowym urzędzie pracy;
- powiadomić urząd pracy w ciągu 7 dni o podjęciu zatrudnienia lub innej pracy
zarobkowej czy działalności gospodarczej. Bezrobotny, który podjął
15

Informacja nt. Klubów pracy powstała w oparciu o informacje umieszczone na stronie
internetowej Urzędu Pracy m.st. Warszawy http://www.up.warszawa.pl/index.php?n=28
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zatrudnienie lub pracodawca, który zatrudnił osobę bezrobotną i nie
powiadomił o tym fakcie właściwego urzędu pracy, zgodnie z art. 119 ustawy
o promocji zatrudnienia, podlega karze grzywny;
przyjmowanie propozycji odpowiedniego zatrudnienia, szkolenia, podjęcia
prac interwencyjnych czy robót publicznych. Bezrobotny, który bez
uzasadnionej przyczyny odmówił przyjęcia propozycji, pozbawiony zostanie
statusu bezrobotnego na okres 90 dni.
poddania się badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do pracy;
powiadomić urząd pracy, jeŜeli w czasie pobierania zasiłku będzie przebywała
w okresie krótszym niŜ 30 dni za granicą lub pozostawała w innej sytuacji
powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia – zasiłek nie
przysługuje za ten okres. Brak powiadomienia o ww. okolicznościach skutkuje
pozbawieniem statusu bezrobotnego;
bezrobotny z prawem do zasiłku jest obowiązany do składania lub
przesyłania powiatowemu urzędowi pracy co miesiąc pisemnego
oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do
ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie. W razie
nie dokonania tych czynności zasiłek lub inne świadczenia z tytułu
bezrobocia przysługują od dnia załoŜenia oświadczenia i innych wymaganych
dokumentów. Bezrobotny bez prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest
zobowiązany złoŜyć oświadczenie o przychodach w terminie 7 dni od
uzyskania przychodu.
zawiadomić urząd pracy, w którym jest zarejestrowana w terminie 7 dni o
wszystkich zmianach, zwłaszcza o zmianie miejsca zameldowania i stawić się
w nowym urzędzie w ciągu 14 dni od dnia zameldowania;
w przypadku czasowej niezdolności do pracy, bezrobotny obowiązany jest
bezzwłocznie zawiadomić i przekazać powiatowemu urzędowi pracy
zaświadczenie o tej niezdolności wystawione na odpowiednim druku;
osoba, która z własnej winy nie ukończyła szkolenia, obowiązana jest do
zwrotu kosztów szkolenia, chyba Ŝe powodem nieukończenia szkolenia było
podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Osoba skierowana na
szkolenia ma obowiązek niezwłocznie przedstawić we właściwym
powiatowym urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu
szkolenia;
bezrobotny bez prawa do zasiłku, korzystający ze świadczeń pomocy
społecznej, ma obowiązek wykonywać prace społecznie uŜyteczne, jeŜeli
zostanie do nich skierowany.
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3. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
3.1. Swoboda działalności gospodarczej
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej16
Art. 13. 1. Osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienaleŜących do Unii
Europejskiej, oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim
Obszarze
Gospodarczym,
które
mogą
korzystać
ze
swobody
przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze
Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą podejmować i
wykonywać działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak
obywatele polscy.
2. Cudzoziemcy, obywatele innych państw niŜ wymienione w ust. 1, którzy:
1) posiadają w Rzeczypospolitej Polskiej:
a) zezwolenie na osiedlenie się,
c) zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
d) zgodę na pobyt tolerowany,
e) status uchodźcy,
f) ochronę uzupełniającą,
2) korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej
- mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.

Komentarz
W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej expressis verbis stwierdza się, iŜ
osoby posiadające status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zgodę na pobyt
tolerowany w Polsce mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na
takich samych zasadach jak obywatele polscy. Oznacza to, iŜ cudzoziemców
naleŜących do tych trzech kategorii nie dotyczą Ŝadne ograniczenia, co do formy
prowadzonej działalności gospodarczej. Mogą oni podejmować i prowadzić
16

Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1807 z
późn. zm.).
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działalność gospodarczą jako osoby fizyczne lub wspólnicy spółki cywilnej. Mają
równieŜ prawo do zawiązywania oraz przystępowania w roli wspólnika do
wszystkich typów spółek prawa handlowego, tj. spółek jawnych, partnerskich,
komandytowych, komandytowo-akcyjnych oraz akcyjnych.

3.2. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej
Uchodźcy, jak równieŜ cudzoziemcy, którzy otrzymali ochronę uzupełniającą lub
zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, chcąc podjąć działalność gospodarczą, tak
samo jak polscy obywatele, muszą dokonać wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej. Wpisowi do takiej ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący
osobami fizycznymi, w tym takŜe wspólnicy spółki cywilnej w zakresie
wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Ewidencję działalności
gospodarczej prowadzi urząd gminy właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania.
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać:
- oznaczenie przedsiębiorcy (imię i nazwisko przedsiębiorcy, ewentualnie
nazwę przedsiębiorstwa i jej skrót),
- numer ewidencyjny PESEL przedsiębiorcy,
- oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeŜeli stale
wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania – równieŜ wskazanie tego
miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego stałego miejsca
wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej,
- określenie przedmiotu wykonywanej działalności zgodnie z Polską
Klasyfikacją Działalności (PKD),
- wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej.
Opłata za wpis do ewidencji wynosi 100 zł. Kwotę w tej wysokości
naleŜy uiścić na konto urzędu gminu lub miasta. Zaświadczenie o wpisie do
ewidencji działalności gospodarczej jest doręczane przez urząd gminy lub miasta
z urzędu nie później niŜ w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia. Po uzyskaniu
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorca chcący podjąć
działalność gospodarczą, musi zwrócić się do wojewódzkiego urzędu
statystycznego z wnioskiem RG-1 o nadanie numeru REGON. Wniosek
powinien zawierać: oznaczenie przedsiębiorcy, formę prawno-organizacyjną (np.
osoba fizyczna, spółka jawna, spółka komandytowa, spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, Spółka Akcyjna), stan aktywności prawnej i ekonomicznej,
rodzaj przewaŜającej działalności wg PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) –
naleŜy podać rodzaj działalności, a urzędnik wpisze odpowiedni kod.
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Wraz z wnioskiem RG-1 naleŜy złoŜyć kopię wpisu do ewidencji
(oryginał do wglądu). Przy sobie trzeba równieŜ mieć dokument toŜsamości
(dowód osobisty, karta pobytu etc.). Do Urzędu Statystycznego naleŜy zgłaszać
kaŜdą zmianę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.
W wyniku wpisu do rejestru podmiot otrzymuje zaświadczenie o
nadanym numerze identyfikacyjnym REGON i ma obowiązek posługiwania się
tym zaświadczeniem. Ponadto podmiot zobowiązany jest do podawania numeru
identyfikacyjnego REGON na pieczęciach firmowych i drukach urzędowych.
Okres oczekiwania wynosi 2 tygodnie od złoŜenia wniosku. Operacja ta jest
bezpłatna.
Kolejny krok to załoŜenie konta w banku, do czego w większości
banków niezbędna jest posiadanie pieczątki. Na pieczątce powinny znaleźć się
przynajmniej: pełna nazwa firmy, adres siedziby firmy, numer REGON. KaŜdy
przedsiębiorca w Polsce zobowiązany jest do posiadania konta bankowego. W
celu otworzenia rachunku przedsiębiorca powinien złoŜyć w wybranym przez
siebie banku odpowiedni wniosek. Do załoŜenia rachunku bankowego potrzebne
są następujące dokumenty: dokument toŜsamości (dowód osobisty, kartę pobytu
etc.), ksero wpisu do ewidencji i oryginał do wglądu, ksero dokumentu nadania
numeru REGON i oryginał do wglądu, pieczątkę. Z reguły załoŜenie konta nie
trwa dłuŜej niŜ kilka dni. O załoŜeniu rachunku bankowego przedsiębiorca musi
poinformować właściwy urząd skarbowy.
Następnym krokiem jest rejestracja w urzędzie skarbowym. W tym celu
naleŜy złoŜyć we właściwym dla siedziby firmy urzędzie wypełniony formularz
NIP-1. Reszta dokumentów, czyli zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej wysłane przez urząd gminy oraz numer REGON przez
urząd statystyczny, same dotrą do urzędu skarbowego. Prywatny Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP) osoby fizycznej w momencie prowadzenia
działalności staje się numerem NIP firmy. JeŜeli do tej pory przedsiębiorca nie
miał nadanego przez urząd skarbowy numeru NIP, do składanej dokumentacji
powinien dołączyć wypełniony druk NIP-4. Podczas rejestracji w urzędzie
skarbowym przedsiębiorca musi zadeklarować, w jakiej formie będzie opłacał
podatek dochodowy (w formie karty podatkowej, ryczałtu ewidencjonowanego,
na zasadach ogólnych, wypełniając księgę przychodów i rozchodów) oraz kto
będzie prowadził księgowość (przedsiębiorca samodzielnie czy wynajęty w tym
celu specjalista).
Ostatnim krokiem, który podjąć musi przedsiębiorca chcący rozpocząć
działalność gospodarczą, jest rejestracja w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
W tym celu naleŜy wypełnić formularz ZFA (zgłoszenie płatnika składek – osoby
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fizycznej). W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest jedynym zajęciem
przedsiębiorcy i jedynym miejscem zatrudnienia jego pracowników, dla kaŜdego z
osobna naleŜy wypełnić formularz ZUA (zgłoszenie do ubezpieczenia osoby
ubezpieczonej). Osoby, będące zatrudnione na podstawie umowy o pracę w
innym zakładzie pracy i otrzymujące na tej podstawie wynagrodzenie powyŜej
minimalnej pensji krajowej, naleŜy zgłosić tylko do ubezpieczenia zdrowotnego
na formularzu ZZA.
Do rejestracji w ZUS potrzebne są następujące dokumenty: REGON
firmy, numer wpisu do ewidencji i nazwę organu prowadzącego rejestr, numer
rachunku bankowego firmy, dane personalne (przedsiębiorcy oraz pracowników),
numery NIP (wszystkich osób), rodzaj dokumentów toŜsamości z numerem i
serią. Składki na ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe,
wypadkowe oraz zdrowotne) muszą być opłacane co miesiąc.

3.3. Zawiązywanie spółek prawa handlowego
Uchodźcy, jak równieŜ cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej
lub zgody na pobyt tolerowany w Polsce, mają prawo do prowadzenia
działalności gospodarczej w kaŜdej formie, w tym pod postacią spółek prawa
handlowego. W celu zarejestrowania spółki prawa handlowego naleŜy złoŜyć
wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego na zasadach określonych w
Ustawie z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym. Opłata za
wpis do rejestru przedsiębiorców wynosi 1000 zł.

4. PRAWO DO ZAKŁADANIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH
ustawa o spółdzielniach socjalnych17
Art. 4. Spółdzielnię socjalną mogą załoŜyć:
1. osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
2. osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13
czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

17

Ustawa o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 94, poz. 651).
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3. osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji
zawodowej
i
społecznej
oraz
zatrudnianiu
osób
niepełnosprawnych - posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
ustawa o zatrudnieniu socjalnym18
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do: (…)
5) długotrwale bezrobotnych w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację
Ŝyciową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb Ŝyciowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemoŜliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym,
społecznym i rodzinnym.
3. Przepisów ustawy nie stosuje się do osób wymienionych w ust. 2, które mają
prawo do:
1) zasiłku dla bezrobotnych;
2) zasiłku przedemerytalnego;
3) świadczenia przedemerytalnego;
4) renty socjalnej;
5) renty strukturalnej;
6) renty z tytułu niezdolności do pracy;
7) emerytury.
ustawa o spółdzielniach socjalnych
Art. 2. 1. Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie
wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.
2. Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków, przez co naleŜy rozumieć działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w

18 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2003 r. Nr 122,
poz. 1143 z późn. zm.).
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Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu,
2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co naleŜy rozumieć działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy
- a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię
socjalną działalności gospodarczej.
3. Spółdzielnia socjalna moŜe prowadzić działalność społeczną i oświatowokulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a takŜe
działalność społecznie uŜyteczną w sferze zadań publicznych określonych w
ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności poŜytku publicznego i o
wolontariacie.
Art. 5. 1. Liczba załoŜycieli spółdzielni socjalnej nie moŜe być mniejsza niŜ
pięć.
2. Spółdzielnia socjalna liczy nie mniej niŜ pięciu i nie więcej niŜ
pięćdziesięciu członków, z zastrzeŜeniem ust. 3.
5. Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć takŜe inne osoby niŜ
wskazane w art. 4, jeŜeli ich praca na rzecz spółdzielni socjalnej wymaga
szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają pozostali członkowie tej
spółdzielni.
6. Liczba osób, o których mowa w ust. 5, nie moŜe być większa niŜ 20 %
ogólnej liczby członków spółdzielni socjalnej. Przekroczenie tego limitu,
trwające nieprzerwanie przez okres 3 miesięcy, stanowi podstawę do
postawienia spółdzielni socjalnej w stan likwidacji.
7. O ile statut spółdzielni nie stanowi inaczej, członkostwo w spółdzielni
socjalnej mogą nabyć organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o
działalności poŜytku publicznego i o wolontariacie oraz gminne osoby prawne,
których statutowym zadaniem jest działanie na rzecz reintegracji społecznej i
zawodowej mieszkańców gminy. W takim przypadku art. 182 § 1 ustawy z
dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze nie stosuje się.
Art. 6. 1. Do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru
Sądowego dołącza się:
1) zaświadczenie powiatowego urzędu pracy potwierdzające posiadanie
statusu osoby bezrobotnej;
2) zaświadczenie potwierdzające spełnienie przez osoby zamierzające
załoŜyć spółdzielnię socjalną warunków, o których mowa w art. 4 pkt 2, lub
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3) orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby zamierzającej załoŜyć
spółdzielnię socjalną.
3. Spółdzielnia socjalna nie uiszcza opłaty sądowej od wniosku o wpis tej
spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego oraz nie uiszcza opłaty za
ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Komentarz
Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na
pobyt tolerowany w Polsce mają pełną swobodę przy wyborze formy
prowadzenia działalności gospodarczej. Tym niemniej warto zauwaŜyć, iŜ
wyjątkowo korzystną formę prowadzenia działalności gospodarczej dla tej
kategorii cudzoziemców wprowadza ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o
spółdzielniach socjalnych. Spółdzielnia jest autonomicznym zrzeszeniem osób,
które zjednoczyły się dobrowolnie w celu zaspokojenia swoich wspólnych
aspiracji i potrzeb ekonomicznych, społecznych i kulturalnych poprzez
współposiadane i demokratycznie kontrolowane przedsiębiorstwo. Spółdzielnie
są demokratycznymi organizacjami kontrolowanymi przez swoich członków,
którzy aktywnie uczestniczą w określaniu swojej polityki i podejmowaniu decyzji.
Zapewniają one moŜliwość kształcenia i szkolenia swoim członkom, prowadzą
równieŜ działalność kulturalną na rzecz członków spółdzielni oraz ich rodzin.
Ustawa o spółdzielniach socjalnych wśród osób mogących załoŜyć takie
spółdzielnie expressis verbis wymienia uchodźców realizujących indywidualny
program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, którzy
podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację Ŝyciową nie są
w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb Ŝyciowych,
a takŜe znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub
ograniczającej uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Taka
regulacja umoŜliwia zakładanie spółdzielni cudzoziemcom korzystającym z
pomocy integracyjnej, a zatem wyłącznie w ciągu 12 miesięcy od otrzymania
decyzji o nadaniu statusu uchodźcy. NaleŜy jednakŜe podkreślić, Ŝe zarówno
osoby posiadające status uchodźcy, które zakończyły juŜ swój indywidualny
program pomocy integracyjnej, jak i osoby, którym udzielono ochrony
uzupełniającej bądź zgodę na pobyt tolerowany w Polsce, mają prawo do
zakładania spółdzielni socjalnych na równi z obywatelami polskimi, np. jeŜeli
uzyskały one status bezrobotnego po zarejestrowaniu się w powiatowym urzędzie
pracy.
Spółdzielnie socjalne są specjalnym rodzajem spółdzielni, tworzonych
przez określone grupy osób, które mogą liczyć na wsparcie i specjalne
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uprawnienia w prowadzeniu działalności. Spółdzielnie te mają więc zwiększać
szanse na zatrudnienie, uzyskiwanie dochodu oraz poprawę sytuacji materialnej i
Ŝyciowej osób naraŜonych na marginalizację społeczną. Są szansą na „wspólną
pracę dla osób, które w pojedynkę miałyby trudności z prowadzeniem
działalności gospodarczej. Ta forma wspólnej pracy pozwala takim osobom na
tworzenie sobie miejsc pracy, a takŜe realizuje waŜne cele społeczne, takie jak
tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegrację społeczną” (fragment
uzasadnienia do projektu ustawy o spółdzielniach socjalnych). Spółdzielnia, w
przeciwieństwie do innych form działalności gospodarczej nie nastawia się
wyłącznie na zysk. Oczywiście waŜna jest jej rentowność, jednakŜe niezwykle
istotna jest teŜ integracja społeczna jej członków. Dla wszystkich członków
spółdzielni przeznaczono stałe wynagrodzenie, jednak jeŜeli spółdzielnia zarobi
więcej, dochód musi zostać wydatkowany na tzw. fundusz zasobowy - czyli
szkolenia, dokształcanie, spotkania, kursy i róŜne inwestycje, mające na celu
społeczną i zawodową reintegrację członków spółdzielni (dochody spoŜytkowane
na ten cel wolne są od podatku dochodowego.) Wszystkie te cechy powodują, iŜ
forma spółdzielni socjalnej moŜe okazać się wyjątkowo atrakcyjna dla
cudzoziemców ze statusem uchodźcy i zgodą na pobyt tolerowany.
Ustawa przewiduje szereg ulg i udogodnień dla spółdzielni socjalnych w
porównaniu z innymi formami prowadzenia działalności gospodarczej. W
szczególności są to:
- zwolnienie z opłaty sądowej od wniosku o wpis tej spółdzielni do Krajowego
Rejestru Sądowego oraz z opłaty za ogłoszenie tego wpisu w Monitorze
Sądowymi Gospodarczym;
- zwolnienie dochodów spółdzielni socjalnej od podatku dochodowego od
osób prawnych wydatkowanych w roku podatkowym na rzecz:
1) społecznej reintegracji jej członków, przez co naleŜy rozumieć działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w
Ŝyciu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy,
zamieszkania lub pobytu;
2) zawodowej reintegracji jej członków, przez co naleŜy rozumieć działania
mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego
świadczenia pracy na rynku pracy na zasadach określonych w tej ustawie, w
części niezaliczonej do kosztów uzyskania przychodów;
- moŜliwość utworzenia kapitału początkowego przez członków załoŜycieli ze
środków Funduszu Pracy (środki do 300% przeciętnego wynagrodzenia, tj.
ok. 8 100 zł);
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wsparcie wkładu członkowskiego do spółdzielni przez nowych,
przystępujących do niej członków ze środków Funduszu Pracy (środki do
200% przeciętnego wynagrodzenia, tj. ok. 5 400 zł);
- moŜliwość uczestniczenia w otwartych konkursach ofert na realizację zadań
publicznych;
- moŜliwość korzystania z pracy/pomocy wolontariuszy;
- okresowa (12 miesięcy) refundacja kosztów składek ubezpieczeniowych na
ubezpieczenie społeczne.
Jak juŜ wspomniano, poza działalnością o charakterze zarobkowym
spółdzielnie socjalne mogą równieŜ prowadzić działalność społeczną i
oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego,
co wydaje się być wyjątkowo atrakcyjne dla cudzoziemców posiadających status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany w Polsce.
-

a) załoŜenie spółdzielni socjalnej
Pierwszym krokiem, który naleŜy podjąć w celu załoŜenia spółdzielni socjalnej,
jest decyzja dotycząca charakteru i dziedziny planowanej działalności, jak równieŜ
nawiązanie współpracy z odpowiednim urzędem pracy. Następnie naleŜy
zaplanować strategię działania i opisać ją w stworzonym w tym celu biznesplanie.
Kolejnym krokiem jest przygotowanie statutu spółdzielni. Statut to podstawowy
akt prawny spółdzielni regulujący całokształt jej struktury organizacyjnej,
określający charakter spółdzielni, prawa i obowiązki członków, kompetencje
organów, tryb podejmowania decyzji oraz wszystkie inne kwestie prawidłowego
funkcjonowania spółdzielni. W chwili obecnej ustawą określającą ramy
spółdzielni socjalnej i stanowiącą podstawę do jej rejestracji jest ustawa Prawo
spółdzielcze19.
Kolejnym etapem jest zwołanie Walnego Zebrania członków spółdzielni.
Walne Zebranie to najwaŜniejszy decyzyjny organ spółdzielni. W tym wypadku
jest to Zebranie ZałoŜycielskie, w którym uczestniczą wszyscy członkowie –
załoŜyciele spółdzielni. W trakcie Walnego Zebrania załoŜyciele podejmują
następujące decyzje w formie uchwał:
- o powołaniu spółdzielni socjalnej, z podaniem nazwy, adresu siedziby, składu
zarządu;
- o przyjęciu statutu, pod którym składają podpisy członkowie – załoŜyciele;
- o powołaniu Zarządu (w odpowiednim składzie);

19

Ustawa Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz.1848 z późn. zm.).
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- o powołaniu Rady Nadzorczej (w odpowiednim składzie) – w przypadku, gdy
liczba członków jest większa niŜ 15 osób. JeŜeli liczba członków jest mniejsza,
prawo kontroli spółdzielni przysługuje kaŜdemu członkowi.
Walne Zebranie jest protokołowane, a protokół podpisany przez
protokolanta i Przewodniczącego zebrania. Protokół z Walnego Zebrania
ZałoŜycielskiego powinien zostać uzupełniony o złoŜone przez załoŜycieli
zaświadczenia potwierdzające posiadanie uprawnień do bycia członkiem
spółdzielni socjalnej oraz listę obecności wraz z adresami członków – załoŜycieli i
ich oryginalnym podpisami.
Spółdzielnia socjalna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. W celu rejestracji naleŜy
wypełnić następujące formularze:
KRS – W5 – wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców;
KRS – WK – organy podmiotu / wspólnicy uprawnieni do reprezentowania
spółki;
KRS – WM – przedmiot działania;
Wypełnione formularze naleŜy złoŜyć wraz z następującymi załącznikami:
- protokołem z Zebrania Walnego;
- listą obecności;
- uchwałą Walnego Zebrania o powołaniu spółdzielni;
- uchwałą o przyjęciu statutu wraz ze statutem;
- zaświadczeniami wymaganymi przez Rozporządzenie Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wzorów dokumentów
niezbędnych do utworzenia spółdzielni socjalnej.
Rejestracja spółdzielni socjalnej podlega zwolnieniu z opłaty sądowej od
wniosku o wpis tej spółdzielni do Krajowego Rejestru Sądowego oraz z opłaty za
ogłoszenie tego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W celu
rozpoczęcia działalności gospodarczej przez spółdzielnię socjalną naleŜy:
- uzyskać numer REGON20;
- uzyskać numer identyfikacji podatkowej (NIP);
- wyrobić pieczątkę z nazwą spółdzielni, adresem, numerem REGON i NIP;
- otworzyć rachunek bankowy, o czym naleŜy poinformować właściwy urząd
skarbowy;

20

Patrz w niniejszym rozdziale komentarz do przepisów o zakładaniu działalności
gospodarczej przez osoby fizyczne (pkt 2.2).
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-

w ciągu 7 dni od zatrudnienia pierwszego pracownika zgłosić spółdzielnię do
ZUS jako płatnika składek.

b) prawo do uzyskania jednorazowych środków na rozpoczęcie
działalności gospodarczej spółdzielni
Środki na rozpoczęcie działalności spółdzielni mogą pochodzić z Funduszu
Pracy. Środki takie przyznaje starosta (urząd pracy) pod postacią jednorazowej
pomocy21. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie moŜe przekraczać
3-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka załoŜyciela
spółdzielni. Wysokość przyznanych bezrobotnemu środków nie moŜe
przekraczać 2-krotnego przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka
przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej załoŜeniu.
Bezrobotny chcąc przystąpić do istniejącej spółdzielni socjalnej, składa w
powiatowym urzędzie pracy wniosek o dofinansowanie wkładu członkowskiego,
dołączając do niego pisemną informację tej spółdzielni o przyjęciu bezrobotnego
do spółdzielni socjalnej jako członka, po wniesieniu wpłaty w wysokości
określonej w informacji, spełnieniu innych warunków określonych w tej
informacji oraz niezaleganiu przez spółdzielnię socjalną w dniu wydania
informacji z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne,
zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych, innych danin publicznych, a takŜe nieposiadaniu
nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
Bezrobotny starający się o pomoc finansową w postaci jednorazowych
środków na sfinansowanie wkładu członkowskiego musi równieŜ spełniać
wszystkie warunki, jakie są wymagane w przypadku ubiegania się o jednorazowe
środki na rozpoczęcie „zwykłej” działalności gospodarczej22. (Więcej na temat
spółdzielni socjalnych patrz: G. Wilga, Spółdzielczość socjalna jako nowa forma
integracji migrantów przymusowych na polskim rynku pracy, ARE Nr 1/2007. Dokument
dostępny
na
stronie
Stowarzyszenia
Interwencji
Prawnej
www.interwencjaprawna.pl)

21

Patrz w niniejszym rozdziale komentarz do przepisów dotyczących ubiegania się przez
bezrobotnego o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności
gospodarczej (pkt 2.1.b).
22 Patrz w niniejszym rozdziale pkt 2.1.b.
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1. PRAWO DO NAUKI
ustawa o systemie oświaty
Art. 14. 3. Dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne
przygotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym
zorganizowanym w szkole podstawowej.
3a. Obowiązek, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się z początkiem roku
szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat. W
przypadku dziecka, o którym mowa w ust. 1a, obowiązek ten rozpoczyna się z
początkiem roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko
rozpocznie spełnianie obowiązku szkolnego.
4. Zapewnienie warunków do spełniania obowiązku, o którym mowa w ust. 3,
jest zadaniem własnym gminy.
Art. 15. 1. Nauka jest obowiązkowa do ukończenia 18 roku Ŝycia.
2. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w
tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat, oraz trwa do
ukończenia gimnazjum, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 18 roku Ŝycia.
Art. 16. 5. Obowiązek szkolny spełnia się przez uczęszczanie do szkoły
podstawowej i gimnazjum, publicznych albo niepublicznych.
5a. Po ukończeniu gimnazjum obowiązek nauki spełnia się:
1) przez uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły
ponadgimnazjalnej;
2) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w
placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację, o której
mowa w art. 68b;
3) przez uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności
oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne na podstawie art.
83a ust. 2, dla której osoby te uzyskały akredytację, o której mowa w art. 68b;
4) przez realizowanie, zgodnie z odrębnymi przepisami, przygotowania
zawodowego u pracodawcy.
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Komentarz
Przepis artykułu 15 ust. 1 ustawy o systemie oświaty (zwanej dalej ustawą23)
nakłada na osoby, które nie ukończyły 18 lat obowiązek nauki. Składa się on z
dwóch elementów:
– obowiązku szkolnego, trwającego do czasu ukończenia gimnazjum, czyli nauki
w formie instytucjonalnej w szkole podstawowej lub gimnazjum (art. 15 ust. 5
ustawy)
– oraz obowiązku uczenia się po ukończeniu gimnazjum, a przed ukończeniem
18 lat. MoŜe być on realizowany w róŜnych formach: uczęszczania do szkoły
ponadgimnazjalnej lub innej placówki edukacyjnej, albo poprzez uczęszczanie na
innego rodzaju zajęcia, czy realizowanie przygotowania zawodowego (art. 16 ust.
5a ustawy).
Przepisy ustawy rozróŜniają takŜe obowiązek szkolny oraz przedszkolny.
Obowiązek przedszkolny oznacza, iŜ dziecko w wieku 6 lat obowiązane jest
odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu lub oddziale
przedszkolnym szkoły podstawowej (art. 14 ust. 3 i 3a ustawy). Obowiązek
szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku
kalendarzowym, w którym dziecko ukończy lat 7 (art. 15 ust. 2 ustawy) i trwa do
ukończenia gimnazjum, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 18 roku Ŝycia.
Obowiązkowi szkolnemu podlegają wszystkie dzieci we wskazanym
powyŜej wieku, znajdujące się na terytorium RP, niezaleŜnie od ich statusu
prawnego, takŜe cudzoziemcy – niezaleŜnie od tego nawet, czy znajdują się w
Polsce legalnie, czy teŜ nielegalnie. Regulacje te odnoszą się zatem w całej
rozciągłości takŜe do dzieci uchodźców oraz osób z ochroną uzupełniająca i
pobytem tolerowanym, a takŜe dzieci osób, które ubiegają się o nadanie statusu
uchodźcy w Polsce.
Tylko takie rozumienie tych przepisów moŜe być uznane za zasadne,
biorąc pod uwagę przepisy wyŜszego rzędu. Konstytucja RP w art. 70 ust. 1 daje
kaŜdemu prawo do nauki oraz określa, Ŝe nauka ta do 18 roku Ŝycia jest
obowiązkowa. Sformułowanie „kaŜdy” oznacza takŜe nie obywatela polskiego,
23

JeŜeli w rozdziale jest mowa o ustawie bez podania jej nazwy, naleŜy przez to rozumieć
ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
późn. zm.). JeŜeli jest mowa o rozporządzeniu, bez podawania jego nazwy, naleŜy przez
to rozumieć Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 października 2001 r.
w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych
przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz. U. nr 131, poz.
1458).
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znajdującego się na terytorium naszego kraju. Prawo do nauki oznacza, Ŝe
nikomu, kto chce się uczyć, a nie ukończył 18 lat, nie wolno odmówić tego
prawa, a na organach państwa ciąŜy obowiązek zapewnienia odpowiednich ku
temu moŜliwości. Powodem odmowy nie moŜe zatem być nieznajomość języka
polskiego lub brak odpowiedniego, udokumentowanego wykształcenia.
Konwencja o Prawach Dziecka24 w art. 22 zwraca szczególną uwagę na
dzieci, które zostały uznane za uchodźców bądź ubiegają się o taki status,
niezaleŜnie od tego, czy przebywają one z rodzicami, czy teŜ bez nich (tzw.
małoletni bez opieki zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom
ochrony na terytorium RP25). Zaleca ona, by dzieci te otrzymały odpowiednią
ochronę, przewidzianą przepisami Konwencji. Jednym z jej przejawów jest
zapewnienie dziecku prawa do nauki (art. 28). Konwencja prawo to zakreśla
bardzo wąsko (nakładając na Państwa-Strony zapewnienie bezpłatnej nauki
jedynie w zakresie podstawowym), jednak przepisy te są rozwinięte przez
wskazane wyŜej postanowienia polskiej Konstytucji.
1.1. Prawo do nauki w przedszkolach

ustawa o systemie oświaty
Art. 14. 1. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci w wieku 3-6 lat.
Art. 14a. 2. Sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w
szkołach podstawowych powinna być ustalona tak, aby wszystkie dzieci
sześcioletnie zamieszkałe na obszarze gminy miały moŜliwość spełniania
obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, a droga dziecka sześcioletniego z
domu do najbliŜszego publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej nie przekraczała 3 km.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli
i placówek.

24

Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
Ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP (Dz. U. z 2003 r. Nr
128, poz. 1176 z późn. zm.).
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4. PRAWO DO EDUKACJI
§ 2. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej
„cudzoziemcami”, są przyjmowane:
1) do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół artystycznych - na warunkach i
w trybie dotyczących obywateli polskich, z zastrzeŜeniem pkt 2.

Komentarz
Prawo do korzystania z przedszkoli przysługuje wszystkim dzieciom w wieku 3-6
lat, takŜe dzieciom, które nie posiadają polskiego obywatelstwa i to na takich
samych prawach, jak obywatelom polskim (patrz takŜe komentarz do art. 94a ust.
1 ustawy). Oznacza to, Ŝe nie moŜna w Ŝaden sposób róŜnicować przyjęcia
dziecka do przedszkola w zaleŜności od posiadanego przez nie obywatelstwa –
kaŜde z dzieci ma takie samo prawo, by do przedszkola uczęszczać. Powodem
odmowy przyjęcia nie moŜe być równieŜ ewentualna nieznajomość języka
polskiego przez dziecko lub brak doświadczeń, czy przygotowania placówki do
nauczania dzieci cudzoziemców.
Ewentualna odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu publicznym
moŜe być wymagana tylko wtedy, jeśli taką samą opłatę wnoszą obywatele polscy.
Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy taka odpłatność moŜe zostać ustalona przez
radę gminy, jednakŜe ponad minimum określone w podstawie programowej
wychowania przedszkolnego, które powinno być prowadzone bezpłatnie (art. 6
pkt 1 ustawy).
1.2. Prawo do nauki w szkołach podstawowych i gimnazjach

ustawa o systemie oświaty
Art. 94a. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi korzystają z nauki i
opieki w publicznych przedszkolach, a podlegające obowiązkowi szkolnemu
korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach podstawowych,
gimnazjach, publicznych szkołach artystycznych oraz w placówkach, w tym
placówkach artystycznych, na warunkach dotyczących obywateli polskich.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4
października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących
obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół,
zakładów kształcenia nauczycieli i placówek.
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§ 2. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej
„cudzoziemcami”, są przyjmowane:
1) do przedszkoli, szkół podstawowych i szkół artystycznych - na warunkach i
w trybie dotyczących obywateli polskich, z zastrzeŜeniem pkt 2,
2) do gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dotychczasowych szkół
ponadpodstawowych, szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne,
zakładów kształcenia nauczycieli i placówek, jeŜeli:
a) legitymują się zalegalizowanym świadectwem lub innym dokumentem
stwierdzającym ukończenie szkoły za granicą, który uprawnia do podjęcia
takiej nauki w kraju wydania, uznanym — zgodnie z odrębnymi przepisami za równowaŜne polskiemu świadectwu ukończenia odpowiedniej szkoły
publicznej lub świadectwu dojrzałości, a takŜe innymi dokumentami
umoŜliwiającymi zakwalifikowanie cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na
odpowiedni semestr,
b) przedstawia zaświadczenie lekarskie, stwierdzające brak przeciwwskazań
do podjęcia nauki w danym typie szkoły.
2. Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki, przyjmuje i
kwalifikuje cudzoziemca do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr na
podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.
3. JeŜeli cudzoziemiec nie moŜe przedłoŜyć dokumentów, o których mowa w
ust. 1, lub gdy przyjmowanie uczniów do szkoły, zakładu kształcenia
nauczycieli lub placówki, odbywa się na podstawie postępowania
kwalifikacyjnego, zostaje on przyjęty do odpowiedniej klasy lub na
odpowiedni semestr na podstawie przeprowadzonego egzaminu wstępnego,
sprawdzianu wiedzy lub badania przydatności albo innych warunków
określonych w odrębnych przepisach.

Komentarz
Analogicznie, jak w przypadku przedszkoli, prawo do bezpłatnego korzystania z
nauki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum przysługuje kaŜdemu
dziecku cudzoziemcowi, które znajduje się na terytorium Polski, niezaleŜnie od
tego, czy przebywa w naszym kraju legalnie, czy teŜ nie, oraz niezaleŜnie od jego
stopnia znajomości języka polskiego. Prawo to przysługuje cudzoziemcom na
takich samych warunkach, jak obywatelom polskim (art. 94a ust. 1 ustawy).
Szczegóły dotyczące przyjmowania dzieci cudzoziemców do szkół
publicznych określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4
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października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami
polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia i placówek
(zwane dalej rozporządzeniem). Przewiduje ono, Ŝe dzieci te są przyjmowane do
wszystkich placówek na zasadach obowiązujących obywateli polskich (§ 2 ust. 1
rozporządzenia). Wyjątkiem w tym zakresie jest brak dokumentów
potwierdzających ukończenie przez dziecko odpowiedniej szkoły lub klasy za
granicą. W takim przypadku przed przyjęciem dziecka do szkoły dyrektor
obowiązany jest przeprowadzić postępowanie kwalifikacyjne, które składa się z
przeprowadzenia egzaminu wstępnego lub postępowania kwalifikacyjnego (§ 2
ust. 2 i 3 rozporządzenia). Postępowanie kwalifikacyjne (zwane takŜe egzaminem
kwalifikacyjnym) decyduje o tym, do jakiej klasy (na jaki poziom nauczania) ma
zostać zakwalifikowane dziecko. Nie jest moŜliwe nie zdanie tego egzaminu.
Przepisy nie regulują szczegółowo, w jaki sposób dyrektor ma
przeprowadzić dany egzamin. MoŜe on sprawdzać wiedzę, którą posiada
cudzoziemiec, lub teŜ jego „przydatność” do odpowiedniej klasy (§ 2 ust. 3
rozporządzenia). Dyrektor powinien wziąć pod uwagę takŜe rozwój emocjonalny
dziecka i jego odnalezienie się w danej klasie. Oznacza to, Ŝe moŜliwe jest
zakwalifikowanie cudzoziemca do klasy według jego wieku, niezaleŜnie od
poziomu posiadanej wiedzy oraz znajomości języka polskiego, jeŜeli dyrektor (lub
komisja przeprowadzająca postępowanie kwalifikacyjne) uzna, Ŝe takie
rozwiązanie będzie lepsze z wychowawczego punktu widzenia – zarówno dla
nowoprzyjmowanego ucznia, jak równieŜ klasy, do której będzie uczęszczał (np.
zapewne szkodliwe wychowawczo będzie umieszczenie dwunastolatka w klasie z
ośmiolatkami – i to dla obu stron). W trakcie egzaminu nie ma obowiązku
sprawdzania, czy uczeń zna podstawy programowe obowiązujące w odpowiedniej
klasie.
Wspomnieć takŜe naleŜy o moŜliwości odroczenia obowiązku szkolnego
(na podstawie art. 16 ust. 3 i 4 ustawy). Warto zaznaczyć jednak, Ŝe dotyczy ono
tylko odroczenia obowiązku rozpoczęcia obowiązku szkolnego oraz musi zostać
poprzedzone odpowiednią procedurą, w szczególności wymaga zasięgnięcia
opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Nie jest moŜliwe zatem odsunięcie
w czasie realizacji obowiązku szkolnego przez starsze dzieci, niezaleŜnie od tego,
czy znają język polski, czy teŜ nie (o tym, jakie obowiązki zostały nałoŜone na
instytucje edukacyjne wobec dzieci, które nie posługują się j. polskim w stopniu
wystarczającym poniŜej).
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1.3. Prawo do nauki w szkołach ponadgimnazjalnych

ustawa o systemie oświaty
Art. 94a. 2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z
nauki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych
publicznych
szkołach
ponadpodstawowych,
publicznych
szkołach
artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych
placówkach:
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) osoby, którym nadano status uchodźcy;
6) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
6a) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
7) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
9) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.);
10) dzieci osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.
3. Osoby, niebędące obywatelami polskimi, nie wymienione w ust. 2, mogą
korzystać z nauki w publicznych szkołach (…), o których mowa w ust. 2:
1) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez ministra
właściwego do spraw oświaty i wychowania;
2) jako stypendyści otrzymujący stypendium przyznane przez organ
prowadzący szkołę (…);
3) na warunkach odpłatności.

Komentarz
Z nauki w szkołach ponadgimnazjalnych na takich samych warunkach, jak
obywatele polscy, a zatem nieodpłatnie, korzystają jedynie niektóre kategorie
cudzoziemców, wymienione w art. 94a ust. 2 ustawy. Wśród nich znajdują się
m.in. osoby, które uzyskały status uchodźcy, jak równieŜ osoby z ochroną
uzupełniającą i pobytem tolerowanym, a takŜe dzieci osób, które ubiegają się o
nadanie statusu uchodźcy. Inne kategorie cudzoziemców, nie wymienione w tym
przepisie, mogą korzystać z nauki na zasadach odpłatności. Wysokość takich
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opłat uregulowana jest szczegółowo w § 3 rozporządzenia. Istnieje jednak
moŜliwość uzyskania przez takie dzieci stypendium na naukę, a zatem korzystania
z niej bezpłatnie (art. 94a ust. 3 ustawy oraz § 8 i 9 rozporządzenia).
Warto jeszcze raz przypomnieć, Ŝe warunkiem korzystania z tego
poziomu kształcenia nie moŜe być posługiwanie się językiem polskim. KaŜde
dziecko cudzoziemieca ma prawo do tego kształcenia, niezaleŜnie od jego
znajomości.
NaleŜy zwrócić szczególną uwagę na osoby, które ukończyły lat 16, a nie
ukończyły 18, a więc są w wieku, w którym zazwyczaj dzieci kończą gimnazjum.
One takŜe powinny przystąpić do egzaminu kwalifikacyjnego, o ile nie legitymują
się odpowiednim zaświadczeniem o ukończeniu nauki w kraju pochodzenia lub w
innym kraju na poziomie odpowiadającym polskiemu gimnazjum. JeŜeli nie mają
odpowiedniego świadectwa, takŜe powinny zostać objęte nauczaniem w
gimnazjum (w klasie odpowiedniej do wyników postępowania kwalifikacyjnego).
NaleŜy jednak mieć takŜe na względzie wiek osób, które kieruje się do gimnazjów
– ze względów pedagogicznych nie powinien on odbiegać znacznie od wieku
gimnazjalistów. Dlatego teŜ starsze dzieci moŜe lepiej jest wysłać do gimnazjum
dla dorosłych, niŜ do szkoły razem ze znacznie młodszymi dziećmi.
1.4. Prawo do kształcenia ustawicznego

ustawa o systemie oświaty
Art. 3. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliŜszego określenia o:
3) placówce – naleŜy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w
art. 2 pkt 3-5, 7 i 10;
Art. 2. System oświaty obejmuje:
3a) placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego
oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umoŜliwiające
uzyskanie i uzupełnienie wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji
zawodowych;
Art. 68a. 1. Kształcenie ustawiczne jest organizowane i prowadzone w:
1) szkołach dla dorosłych;
2)
placówkach
kształcenia
ustawicznego,
placówkach
kształcenia
praktycznego, ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.
2. Kształcenie ustawiczne moŜe być prowadzone jako stacjonarne, zaoczne i
na odległość.
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Art. 94a. 2. Na warunkach dotyczących obywateli polskich korzystają z
nauki w publicznych szkołach ponadgimnazjalnych, dotychczasowych
publicznych
szkołach
ponadpodstawowych,
publicznych
szkołach
artystycznych, publicznych zakładach kształcenia nauczycieli i publicznych
placówkach:
3) osoby, którym udzielono zezwolenia na osiedlenie się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
5) osoby, którym nadano status uchodźcy;
6) osoby posiadające zgodę na pobyt tolerowany;
6a) osoby, którym udzielono ochrony uzupełniającej;
7) osoby korzystające z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
9) osoby, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o której
mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o
cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.);
10) dzieci osób ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy.

Komentarz
Wymienione w art. 94a ust. 2 ustawy kategorie cudzoziemców mają takŜe prawo
do korzystania z form kształcenia ustawicznego na takich samych zasadach, jak
obywatele polscy. Oznacza to moŜliwość kształcenia się osób dorosłych w
szkołach dla dorosłych, a takŜe korzystania z kształcenia praktycznego i
doskonalenia zawodowego (formy kształcenia ustawicznego wymienione są w art.
68a ustawy). Uprawnienie to przysługuje przede wszystkim uchodźcom, osobom
z ochroną uzupełniającą oraz pobytem tolerowanym, ale takŜe dzieciom osób,
które ubiegają się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce – o czym wprost stanowi
ustawa.

1.5. Egzekucja realizacji obowiązku szkolnego
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ustawa o systemie oświaty
Art. 14b. 1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa
w art. 14 ust. 3, są obowiązani dopełnić
czynności związanych ze
zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole
podstawowej, a takŜe zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.
2. Kontrolowanie spełniania obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
naleŜy do zadań dyrektora szkoły podstawowej, w obwodzie której dziecko
mieszka.
Art. 19. 1. Dyrektorzy publicznych szkół podstawowych i gimnazjów
kontrolują spełnianie obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkujące w
obwodach tych szkół, a gmina kontroluje spełnianie obowiązku nauki przez
młodzieŜ w wieku 16-18 lat (…).
Art. 20. Niespełnianie obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3,
obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Komentarz
Za realizację obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki przez dziecko
odpowiedzialni są rodzice, ale kontrolę nad nimi w tym zakresie sprawuje
dyrektor szkoły podstawowej lub gimnazjum, w okręgu którego dziecko ma
miejsce zamieszkania albo organy gminy – w przypadku obowiązku nauki,
realizowanego po ukończeniu gimnazjum (art. 14b ust. 2 oraz 19 ust. 1 pkt 1
ustawy). JeŜeli rodzice dziecka nie wypełniają tego obowiązku, dyrektor
zobligowany jest podjąć odpowiednie działania w celu jego egzekucji (art. 20
ustawy).
Oczywiście, zanim podjęte zostaną tak drastyczne działania, uprzednio
naleŜy zapewnić rodzicom dzieci cudzoziemców odpowiednią informację nt.
polskich przepisów dotyczących obowiązku szkolnego, w tym o zakresie ich
odpowiedzialności oraz skutkach nierespektowania tych uregulowań (z
odpowiedzialnością karno-administracyjną oraz przed sądem opiekuńczym
włącznie). Taką informację powinni przekazywać pracownicy socjalni, którzy
pracują z cudzoziemcami – czy to w ośrodkach dla uchodźców, czy teŜ później –
w ramach pomocy świadczonej przez ośrodki pomocy społecznej, czy powiatowe
centra pomocy rodzinie. Do obowiązków pracowników powinno naleŜeć takŜe
zgłoszenie dyrektorom szkół (oraz władzom gminnym w przypadku dzieci
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starszych) faktu przebywania na ich terenie dzieci objętych obowiązkiem
szkolnym oraz motywowanie rodziców i dzieci do wypełniania tych obowiązków.

2. DODATKOWA POMOC DLA UCZNIÓW
2.1. Prawo do korzystania z bezpłatnej nauki języka polskiego

ustawa o systemie oświaty
Art. 94a. 4. Osoby niebędące obywatelami polskimi, podlegające
obowiązkowi szkolnemu, które nie znają języka polskiego albo znają go na
poziomie niewystarczającym do korzystania z nauki, mają prawo do
dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego. Dodatkową naukę języka
polskiego dla tych osób organizuje gmina właściwa ze względu na ich miejsce
zamieszkania.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli
i placówek.
§ 6. 1. Dla cudzoziemców podlegających obowiązkowi szkolnemu, którzy nie
znają języka polskiego albo znają go na poziomie niewystarczającym do
korzystania z nauki, gmina organizuje w szkole lub placówce dodatkową
bezpłatną naukę języka polskiego w formie:
1) kursu przygotowawczego, jeŜeli do udziału w zajęciach zgłoszonych
zostanie co najmniej 15 cudzoziemców,
2) dodatkowych lekcji języka polskiego, jeŜeli do udziału w zajęciach
zgłoszonych zostanie mniej niŜ 15 cudzoziemców.
2. Cudzoziemiec moŜe pobierać naukę języka polskiego w formach
określonych w ust. 1 przez okres nie dłuŜszy niŜ jeden rok szkolny.
3. Nauka prowadzona jest w wymiarze pozwalającym na opanowanie języka
polskiego w stopniu umoŜliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych, nie niŜszym niŜ 2 godziny lekcyjne zajęć tygodniowo.
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4. Tygodniowy rozkład oraz wymiar godzin zajęć z języka polskiego ustala, w
porozumieniu z gminą, dyrektor szkoły lub placówki, w której organizowana
jest nauka języka polskiego.
ustawa o pomocy społecznej
Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pienięŜne:
g) świadczenie pienięŜne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
Art. 93. 1. Pomoc, o której mowa w art. 91 ust. 1, jest realizowana w ramach
indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym
centrum pomocy rodzinie a uchodźcą, określającego wysokość, zakres i formy
pomocy, w zaleŜności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej uchodźcy i jego
rodziny, oraz zobowiązania:
2) uchodźcy do:
c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy
zachodzi taka potrzeba.

Komentarz
W przypadku braku znajomości przez dziecko cudzoziemca języka polskiego lub
znajomości na poziomie niewystarczającym, zapewnia się mu przez okres roku
dodatkowe, bezpłatne lekcje z języka polskiego. Obowiązek ten spoczywa na
gminie, na terenie której dziecko zamieszkuje (art. 94a ust. 4 oraz art. 5a ust. 2a
ustawy). Zajęcia te mogą być prowadzone w formie kursu przygotowawczego lub
dodatkowych lekcji języka polskiego. Przepisy nie precyzują, jaka jest róŜnica
pomiędzy tymi dwiema formami. Pierwsza z nich ma zastosowanie, jeŜeli do
udziału w zajęciach zgłoszonych zostało więcej niŜ 15 dzieci, druga, gdy
cudzoziemców jest mniej (§ 6 ust. 2 rozporządzenia).
Nauka ta prowadzona jest w wymiarze pozwalającym na opanowanie
języka polskiego, w stopniu umoŜliwiającym udział w obowiązkowych zajęciach
edukacyjnych (wynikających z siatki zajęć dla danej klasy), jednak nie mniejszym
niŜ 2 godziny lekcyjne w tygodniu (§ 6 ust. 3 rozporządzenia). Szczegółowy
rozkład zajęć ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z gminą. Mogą oni teŜ,
biorąc pod uwagę dobro dzieci (i to zarówno cudzoziemskich, jak i polskich),
zwiększyć liczbę obowiązkowych godzin zajęć, co w praktyce ma miejsce w
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niektórych gminach, np. w Warszawie. Z dotychczasowych doświadczeń
wynika26, Ŝe optymalna ilość takich zajęć wynosi 6 godzin tygodniowo.
Obowiązkowe zajęcia z języka polskiego mogą takŜe trwać więcej niŜ
przewidziany w przepisach jeden rok (szczególnie, Ŝe wydaje się, iŜ jest to okres
niewystarczający do opanowania języka w stopniu umoŜliwiającym swobodne
funkcjonowanie w szkole).
Przepisy te nie oznaczają, Ŝe nauka języka polskiego zastępuje obowiązek
uczestniczenia w innych zajęciach szkolnych. Ustawa wyraźnie wskazuje, Ŝe są to
zajęcia dodatkowe, a więc poza normalną siatką zajęć lekcyjnych. Oznacza to, Ŝe
na postawie postępowania kwalifikacyjnego, o którym jest mowa w § 2 ust. 3
rozporządzenia, dziecko jest przyjmowane do odpowiedniej klasy i odbywa
normalnie zajęcia, a ponadto przysługuje mu prawo do nieodpłatnych zajęć
dodatkowych z języka polskiego. śadne przepisy nie zwalniają takiego dziecka z
obowiązku uczęszczania na wszystkie inne zajęcia szklone, a więc z obowiązku
szkolnego.
PowyŜsze przepisy nie oznaczają wcale zdjęcia z powiatowych centrów
pomocy rodzinie obowiązku wypłaty świadczeń pienięŜnych takŜe na naukę
języka polskiego przez dzieci uchodźców, w ramach indywidualnego programu
integracji (art. 93 ust. 1 pkt 2 lit. c w zw. z art. 36 ustawy o pomocy społecznej27).
W takim przypadku dzieci mają prawo do korzystania z obu form wsparcia (w
szkole i poza nią), polegających na korzystaniu z lekcji języka polskiego.
2.2. Prawo do otrzymania pomocy materialnej

ustawa o systemie oświaty
Art. 90b. 1. Uczniowi przysługuje prawo do pomocy materialnej ze środków
przeznaczonych na ten cel w budŜecie państwa, budŜecie właściwej jednostki
samorządu terytorialnego oraz ze środków Funduszu im. Komisji Edukacji
Narodowej.
2. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia róŜnic w
dostępie do edukacji, umoŜliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji

26

Takie wnioski zgłaszali doświadczeni nauczyciele i dyrektorzy, pracujący od wielu lat z
dziećmi cudzoziemcami, w trakcie konferencji poświęconej edukacji dzieci uchodźców,
zorganizowanej w kwietniu 2006 r. przez Stowarzyszenie Interwencji Prawnej oraz
Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce.
27 Ustawa o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
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wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a takŜe wspierania edukacji
uczniów zdolnych.
3. Pomoc materialna przysługuje:
1) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych dla młodzieŜy i dla dorosłych (…) – do czasu ukończenia
kształcenia, nie dłuŜej jednak niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia;
Art. 90c. 1. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.
2. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:
1) stypendium szkolne;
2) zasiłek szkolny.
3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:
1) stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
2) stypendium Prezesa Rady Ministrów;
3) stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
4) stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego.
4. Uczniowi moŜe być przyznana jednocześnie pomoc materialna o
charakterze socjalnym i motywacyjnym.

2.2.1. Prawo do pomocy o charakterze materialnym
ustawa o systemie oświaty
Art. 90d. 1. Stypendium szkolne moŜe otrzymać uczeń znajdujący się w
trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w
rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie,
niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub
narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna lub wystąpi o zdarzenie
losowe, z zastrzeŜeniem ust. 12.
2. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniom w formie:
1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach
edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia
realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a takŜe udziału w zajęciach
edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
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2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności
zakupu podręczników.
4. Stypendium szkolne moŜe być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych
oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, takŜe w formie
całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem
nauki poza miejscem zamieszkania.
5. Stypendium szkolne moŜe być takŜe udzielone w formie świadczenia
pienięŜnego, jeŜeli organ przyznający stypendium uzna, Ŝe udzielenie
stypendium w formach, o których mowa w ust. 2, a w przypadku uczniów szkół
ponadgimnazjalnych takŜe w formie, o której mowa w ust. 4, nie jest moŜliwe
(…).
6. Stypendium szkolne moŜe być udzielone w jednej lub kilku formach
jednocześnie.
7. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca
do ubiegania się o stypendium szkolne nie moŜe być większa niŜ kwota, o
której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001 i Nr 273, poz. 2703).
8. Miesięczna wysokość dochodu, o której mowa w ust. 7, jest ustalana na
zasadach określonych w art. 8 ust. 3-13 ustawy, o której mowa w ust. 7, z tym
Ŝe do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej, o których mowa
w art. 90c ust. 2 i 3.
9. Stypendium szkolne nie moŜe być niŜsze miesięcznie niŜ 80% kwoty, o
której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o
świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.) i nie moŜe
przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
10. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie dłuŜszy niŜ od
września do czerwca w danym roku szkolnym (…).
11. JeŜeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, stypendium szkolne
moŜe być realizowane w okresach innych niŜ miesięczne lub jednorazowo, z
tym Ŝe wartość stypendium szkolnego w danym roku szkolnym nie moŜe
przekroczyć łącznie dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2
pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (…).
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12. Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne
stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych, z zastrzeŜeniem
ust. 13.
13. Uczeń, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze
środków publicznych, moŜe otrzymać stypendium szkolne w wysokości, która
łącznie z innym stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych
nie przekracza dwudziestokrotności kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (…).
Art. 90e. 1. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany uczniowi znajdującemu się
przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
2. Zasiłek szkolny moŜe być przyznany w formie świadczenia pienięŜnego na
pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy
rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezaleŜnie
od otrzymywanego stypendium szkolnego.
3. Wysokość zasiłku szkolnego nie moŜe przekroczy jednorazowo kwoty
stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z
dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
4. O zasiłek szkolny moŜna ubiegać się w terminie nie dłuŜszym niŜ dwa
miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Art. 90f. Rada gminy uchwala regulamin udzielania pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy, kierując
się celami pomocy materialnej o charakterze socjalnym, w którym określa w
szczególności:
1) sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zaleŜności od sytuacji
materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności, o których mowa w
art. 90d ust. 1;
2) formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zaleŜności od potrzeb
uczniów zamieszkałych na terenie gminy;
3) tryb i sposób udzielania stypendium szkolnego;
4) tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego w zaleŜności od zdarzenia
losowego.
Art. 90m. 1. Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym
przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta.
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2. Do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu pomocy materialnej o
charakterze socjalnym dla uczniów rada gminy nie moŜe upowaŜnić ośrodka
pomocy społecznej.
Art. 90n. 1. W sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym wydaje się decyzje administracyjne.
2. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane
na:
1) wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia, po zasięgnięciu opinii
dyrektora szkoły (…);
2) wniosek dyrektora szkoły (…).
3. Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być
równieŜ przyznawane z urzędu.
4. Wniosek o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze
socjalnym zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko ucznia i jego rodziców;
2) miejsce zamieszkania ucznia;
3) dane uzasadniające przyznanie świadczenia pomocy materialnej, w tym
zaświadczenie o wysokości dochodów, z zastrzeŜeniem ust. 5;
4) poŜądaną formę świadczenia pomocy materialnej inną niŜ forma pienięŜna.
5. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego
rodzina korzysta ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej, zamiast
zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o
korzystaniu ze świadczeń pienięŜnych z pomocy społecznej.
6. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15
września danego roku szkolnego (…).
7. W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium
szkolnego moŜe być złoŜony po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6.
Art. 90p. 1. Udzielanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym jest zadaniem własnym gminy.
2. Udzielanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w:
1) publicznych szkołach (…) prowadzonych przez jednostki samorządu
terytorialnego jest zadaniem własnym tych jednostek;
2) publicznych szkołach prowadzonych przez organy nie będące jednostkami
samorządu terytorialnego oraz szkołach niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych jest zadaniem organów prowadzących te szkoły.
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Art. 90r. 1. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze
socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budŜetu państwa.
ustawa o świadczeniach rodzinnych
Art. 14. 1. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce
lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu
dziecka, a takŜe osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków
związanych z rozpoczęciem w szkole nowego roku szkolnego.
2. Dodatek przysługuje raz w roku, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego,
w wysokości 90,00 zł na dziecko.
ustawa o pomocy społecznej
Art. 48. 1. Osoba lub rodzina ma prawo do schronienia, posiłku i
niezbędnego ubrania, jeŜeli jest tego pozbawiona.
4. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku
dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie moŜe go sobie
zapewnić.
5. Pomoc, o której mowa w ust. 4, przyznana dzieciom i młodzieŜy w okresie
nauki w szkole moŜe być realizowana w formie zakupu posiłków.

Komentarz
Jak zostało juŜ wielokrotnie wspomniane powyŜej, dzieciom niektórych kategorii
cudzoziemców przysługuje prawo do korzystania z publicznego systemu edukacji
na zasadach przysługujących obywatelom polskim. Z uprawnienia tego w całości,
na wszystkich szczeblach kształcenia szkolnego korzystają m.in. następujący
cudzoziemcy: uchodźcy, osoby z ochroną uzupełniającą i pobytem tolerowanym
oraz osoby, ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy (art. 94a ust. 1 i 2 ustawy).
Obejmuje ono takŜe pomoc o charakterze materialnym, do jakiej mają prawo
uczniowie, czyli do ubiegania się o róŜne rodzaje stypendiów (art. 90b i 90c
ustawy).
Jedną z form pomocy uczniom jest przyznanie stypendium szkolnego.
Mają do niego prawo osoby, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w
rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, cięŜka lub długotrwała
choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a takŜe gdy rodzina jest niepełna
71
Witold Klaus

4. PRAWO DO EDUKACJI

lub wystąpi o zdarzenie losowe (art. 90d ustawy). JeŜeli więc dzieci cudzoziemcy
spełniają wyŜej wymienione przesłanki, są uprawnione, tak samo jak obywatele
polscy, do ubiegania się o tę pomoc. MoŜe ona przybrać róŜne formy – w
zaleŜności od indywidualnych potrzeb – zarówno pomocy pienięŜnej (w takim
przypadku wypłacane moŜe być miesięcznie, okresowo lub jednorazowo) oraz
niepienięŜnej (polegające np. na sfinansowaniu udziału w zajęciach dodatkowych,
wycieczkach szkolnych, zakupu pomocy szkolnych lub posiłków w szkole).
Stypendium udzielane jest w okresie trwania roku szkolnego (tj. od
września do czerwca). MoŜe zostać przyznane, jeŜeli rodzina spełnia warunki
materialne do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej (na podstawie
ustawy o pomocy społecznej), czyli jej dochód nie przekracza kwoty ustalonej w
tych przepisach. Nie przysługuje ono, jeŜeli uczeń otrzymuje inną formę pomocy
socjalnej wypłacanej ze środków publicznych (chodzi tylko o pomoc socjalną,
moŜe zatem otrzymywać pomoc motywacyjną, o której mowa jest niŜej).
Wysokość stypendiów oraz formy starania się o nie ustala rada gminy (art. 90f
ustawy).
Poza stypendium szkolnym uczeń moŜe otrzymać zasiłek szkolny, jeŜeli
znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji (art. 90e ustawy). On takŜe moŜe
przybrać formę świadczenia pienięŜnego lub rzeczowego. O przyznanie takiego
zasiłku wystąpić naleŜy w ciągu maksymalnie 2 miesięcy od wystąpienia zdarzenia,
które jest podstawą do jego przyznania.
Świadczenia, o których mowa powyŜej, przyznawane są na wniosek
rodziców, dyrektora szkoły lub z urzędu przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta (art. 90n ust. 1 w zw. z art. 90m ust. 1 ustawy) w formie decyzji
administracyjnej. Od niekorzystnego rozstrzygnięcia przysługuje odwołanie w
terminie 14 dni do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wnioski takie
składa się do 15 września kaŜdego roku szkolnego, jednak w uzasadnionych
przypadkach wniosek moŜe zostać złoŜony później (art. 90n ust. 7 ustawy).
Niewątpliwie takim przypadkiem będzie przyjazd cudzoziemca do Polski w
innym terminie (tzn. w trakcie trwania roku szkolnego) lub teŜ zmiana miejsca
zamieszkania po otrzymaniu decyzji o przyznaniu statusu uchodźcy lub pobytu
tolerowanego. W takim przypadku naleŜy wystąpić o tę formę pomocy
niezwłocznie po zgłoszeniu dziecka do szkoły.
Na wypłatę uczniom świadczeń o charakterze socjalnym gmina
otrzymuje dotację celową z budŜetu państwa, co oznacza, Ŝe obowiązek takich
wypłat nie obciąŜa budŜetu gminy (art. 90r ustawy).
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Poza świadczeniami socjalnymi przysługującymi uczniom na terenie
szkoły, mogą się oni ubiegać o inne świadczenia z pomocy społecznej. Na
początku roku szkolnego starać się moŜna o dodatek w wysokości 90 zł na
dziecko na pokrycie kosztów związanych z rozpoczęciem roku szkolnego (art. 14
ustawy o świadczeniach rodzinnych28). Wniosek o taki zasiłek składa się w
urzędzie gminy lub miasta, lub we właściwym ośrodku pomocy społecznej (moŜe
on zostać upowaŜniony do rozpatrywania tego typu wniosków na postawie art. 23
ust. 4c ustawy o świadczeniach rodzinnych). Świadczenia rodzinne przysługują
osobom, które legitymują się posiadaniem statusu uchodźcy lub ochrony
uzupełniającej o ile przebywają na terytorium Polski przez okres zasiłkowy, w
którym otrzymują świadczenia rodzinne. (art. 1 ust. 3 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 3).
Z literalnego brzmienia tego przepisu wynika, Ŝe podstawa przebywania
cudzoziemców w naszym kraju jest obojętna – zaliczyć zatem do niej moŜna
okres przebywania w ośrodkach dla uchodźców, a nawet udokumentowany czas
przebywania nielegalnie na terytorium RP.
Ponadto rodzice dzieci mogą ubiegać się takŜe o przyznanie z środków
pomocy społecznej świadczeń w postaci zakupu ciepłych posiłków w szkole (art.
48 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej). Prawo do korzystania z pomocy
społecznej mają osoby, które otrzymały statusu uchodźcy, ochronę uzupełniającą
oraz w bardzo ograniczonym zakresie osoby ze zgodą na pobyt tolerowany, o ile
spełniają przesłanki materialne określone w ustawie o pomocy społecznej (art. 5
pkt 2 w zw. z art. 8 ustawy o pomocy społecznej).

2.2.2. Prawo do pomocy o charakterze motywacyjnym
ustawa o systemie oświaty
Art. 90g. 1. Szkoła moŜe udzielać stypendium za wyniki w nauce lub za
osiągnięcia sportowe.
2. Stypendium za wyniki w nauce moŜe być przyznane uczniowi, który uzyskał
wysoką średnią ocen w okresie (semestrze) poprzedzającym okres (semestr), w
którym przyznaje się to stypendium, a stypendium za osiągnięcia sportowe
moŜe być przyznane uczniowi, który uzyska wysokie wyniki we
współzawodnictwie sportowym na szczeblu co najmniej międzyszkolnym.

28

Ustawa o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r . Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.).
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3. O przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe
uczeń moŜe ubiegać się nie wcześniej niŜ po ukończeniu pierwszego okresu
(semestru) nauki w danym typie szkoły, z zastrzeŜeniem ust. 4 i 5.
4. Stypendium za wyniki w nauce nie udziela się uczniom klas I-III szkoły
podstawowej oraz uczniom klasy IV szkoły podstawowej do ukończenia
pierwszego okresu nauki.
5. Stypendium za osiągnięcia sportowe nie udziela się uczniom klas I-III szkoły
podstawowej.
6. Dyrektor szkoły powołuje w szkole komisję stypendialną.
7. Średnią ocen, o której mowa w ust. 2, ustala komisja stypendialna, po
zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i samorządu uczniowskiego.
8. Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia
sportowe wychowawca klasy składa do komisji stypendialnej, która przekazuje
wniosek wraz ze swoją opinią dyrektorowi szkoły.
9. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe jest wypłacane
raz w okresie (semestrze).
10. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe nie moŜe
przekroczyć kwoty stanowiącej dwukrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust.
2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Wysokość stypendium ustala dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii komisji
stypendialnej i rady pedagogicznej oraz w porozumieniu z organem
prowadzącym szkołę.
11. Stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznaje
dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w ramach środków
przyznanych przez organ prowadzący na ten cel w budŜecie szkoły.
Art. 90s. 1. Stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe są
finansowane z dochodów jednostek samorządu terytorialnego (…).
3. Szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych otrzymują środki na
przyznanie stypendiów za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe w
ramach dotacji, o której mowa w art. 90 ust. 2a i 3.

Komentarz
Uczniom cudzoziemcom przysługuje takŜe prawo do otrzymywania pomocy o
charakterze motywacyjnym za szczególne wyniki w nauce lub osiągnięcia
sportowe (art. 90g ustawy). RównieŜ w tym zakresie nie moŜe być wprowadzone
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Ŝadne róŜnicowanie sytuacji dzieci obywateli polskich od dzieci cudzoziemców (o
ile mają one prawo do korzystania z edukacji na zasadach przysługujących
Polakom). Stypendia przyznaje komisja stypendialna powołana przez dyrektora
szkoły. Stypendium takie wypłacane jest raz w semestrze (art. 90g ust. 9).
Dzieci cudzoziemcy mają takŜe prawo do otrzymywania innych form
pomocy i stypendiów finansowanych ze źródeł publicznych, o których nie
wspominają przepisy ustawy, np. przyznawanych przez organy samorządu
terytorialnego, wojewodów czy ministrów.
Przyznanie pomocy o charakterze motywacyjnym nie jest uzaleŜnione od
dochodów rodziny, a jedynie od osiągnięć w nauce lub sporcie konkretnego
ucznia.
3. KOSZTY POBIERANIA NAUKI PRZEZ CUDZOZIEMCÓW

ustawa o systemie oświaty
Art. 5a. 1. Zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego
finansowane są na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
2. Zapewnienie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki
społecznej, jest zadaniem oświatowym:
1) gmin – w przedszkolach oraz szkołach, o których mowa w art. 5 ust. 5;
2) powiatów – w szkołach i placówkach, o których mowa w art. 5 ust. 5a;
2a. Zadaniem oświatowym gminy jest takŜe zapewnienie dodatkowej,
bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 94a ust. 4.
3. Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, o których mowa w ust.
2, w tym na wynagrodzenia nauczycieli oraz utrzymanie szkół i placówek
zagwarantowane są w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Art. 14. 5. Opłaty za świadczenia prowadzonych przez gminę przedszkoli
publicznych ustala rada gminy, a w przypadku innych przedszkoli publicznych
– organy prowadzące te przedszkola, z uwzględnieniem art. 6 pkt 1.
Art. 6. Przedszkolem publicznym jest przedszkole, które:
1) prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie co najmniej
podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
Art. 79.1a. Szkoła publiczna, przedszkole publiczne i placówka publiczna
prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego, będące zakładem
budŜetowym, pokrywają koszty swojej działalności z przychodów własnych
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oraz z dotacji przewidzianej w budŜecie tej jednostki na zadania oświatowe,
o których mowa w art. 5a ust. 2.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli
i placówek.
§ 10. 1. Dyrektor szkoły, zakładu kształcenia nauczycieli lub placówki
informuje organ prowadzący o liczbie cudzoziemców korzystających z nauki
na warunkach dotyczących obywateli polskich oraz na warunkach odpłatności,
a takŜe o liczbie cudzoziemców, o których mowa w § 6 ust. 1 i § 7 ust. 1.
2. Informację, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący szkołę, zakład
kształcenia nauczycieli lub placówkę przekazuje kuratorowi oświaty i
ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania (…).

Komentarz
Jak juŜ wspomniano powyŜej, małoletnim cudzoziemcom legitymującym się
statusem uchodźcy, ochroną uzupełniająca lub zgodą na pobyt tolerowany
przysługuje prawo do bezpłatnej nauki w systemie edukacji publicznej – od
przedszkola po szkoły ponadgimnazjalne. Nauka ta finansowana jest ze środków
publicznych. Koszty na jej prowadzenie wykładają jednostki samorządu
terytorialnego, a część z nich jest refundowana z budŜetu państwa, z dotacji
celowej na zadania oświatowe (art. 5a i 79 ustawy).
Ze środków publicznych finansowana jest takŜe bezpłatna nauka języka
polskiego. Zgodnie z przepisem art. 5a ust. 2a ustawy jest to zadanie oświatowe
gminy, na które powinna ona zarezerwować środki w swoim budŜecie. Powinny
one zostać jej potem zwrócone w ramach dotacji oświatowej.
Dyrektor szkoły jest takŜe obowiązany do informowania organu
prowadzącego o liczbie cudzoziemców, którzy korzystają z nauki na warunkach
przysługującym obywatelom polskim, a ten z kolei informację tę przekazuje dalej
do kuratora oświaty oraz ministra edukacji (§ 10 rozporządzenia). Zapewne na tej
podstawie moŜna występować o zwrot wydatków związanych z edukacją dzieci
cudzoziemców.
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4. INNE PRZEPISY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z SYSTEMU
OŚWIATY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW
ustawa o systemie oświaty
Art. 94a. 5. Dla osób nie będących obywatelami polskimi, podlegających
obowiązkowi szkolnemu, placówka dyplomatyczna lub konsularna kraju ich
pochodzenia działająca w Polsce albo stowarzyszenie kulturalno-oświatowe
danej narodowości mogą organizować w szkole, w porozumieniu z dyrektorem
szkoły i za zgodą organu prowadzącego, naukę języka i kultury kraju
pochodzenia. Szkoła udostępnia nieodpłatnie pomieszczenia i pomoce
dydaktyczne.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie
przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do
publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli
i placówek.
§ 7. 1. Zagraniczna placówka dyplomatyczna lub konsularna albo
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości mogą organizować w
szkole naukę języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, jeŜeli do
udziału w tym kształceniu zgłoszonych zostanie co najmniej 15 cudzoziemców
podlegających obowiązkowi szkolnemu.
2. Łączny wymiar godzin nauki języka i kultury kraju pochodzenia
cudzoziemców, o której mowa w ust. 1, nie moŜe przekroczyć 5 godzin
lekcyjnych tygodniowo.
3. Dyrektor szkoły ustala dni tygodnia i godziny, w których moŜe odbywać się
w szkole nauka języka i kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, o której
mowa w ust. 1.

Komentarz
Dyrektor szkoły jest takŜe zobowiązany udostępnić nieodpłatnie pomieszczenia
oraz pomoce dydaktyczne znajdujące się na terenie szkoły na naukę języka i
kultury kraju pochodzenia cudzoziemców, jeŜeli zajęcia takie chce prowadzić
stowarzyszenie kulturalno-oświatowe danej narodowości, a zgłosi się na nie co
najmniej 15 chętnych dzieci cudzoziemców. Zajęcia te nie mogą przekraczać 5
godzin lekcyjnych tygodniowo (art. 94a ust. 5 ustawy oraz § 7 rozporządzenia),
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tzn. powinny one zostać wpisane w siatkę zajęć jako dodatkowe dla dzieci
cudzoziemców.

5. PRAWO DO NAUKI NA STUDIACH WYśSZYCH
ustawa prawo o szkolnictwie wyŜszym
Art. 43. 1. Osoby niebędące obywatelami polskimi, zwane dalej
„cudzoziemcami”, mogą podejmować i odbywać studia, studia doktoranckie
oraz inne formy kształcenia, a takŜe uczestniczyć w badaniach naukowych i
pracach rozwojowych na zasadach określonych w ustawie, z zastrzeŜeniem
ust. 2.
2. Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą podejmować i
odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych, o których mowa w ust. 1:
2) cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej
Polskiej;
3) cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
6) cudzoziemcy, którym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielono
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w związku z okolicznością, o
której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 7, 13 i 14 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach
6a) cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej.
3. Cudzoziemcy niewymienieni w ust. 2, z zastrzeŜeniem ust. 5, mogą
podejmować i odbywać kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach
naukowych i pracach rozwojowych, o których mowa w ust. 1, na podstawie:
3) decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego lub
odpowiedniego ministra wskazanego w art. 33 ust. 2;
4) decyzji rektora uczelni.
4. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 3, mogą podejmować i odbywać
kształcenie oraz uczestniczyć w badaniach naukowych i pracach
rozwojowych, o których mowa w ust. 1:
1) jako stypendyści strony polskiej;
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2) na zasadach odpłatności;
3) bez odpłatności i świadczeń stypendialnych;
5) jako stypendyści uczelni.
Art. 173. 1. Student moŜe ubiegać się o pomoc materialną ze środków
przeznaczonych na ten cel w budŜecie państwa w formie:
1) stypendium socjalnego;
2) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych;
3) stypendium za wyniki w nauce lub sporcie;
4) stypendium ministra za osiągnięcia w nauce;
5) stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe;
6) stypendium na wyŜywienie;
7) stypendium mieszkaniowego;
8) zapomogi.
2. Student moŜe ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni lub
wyŜywienie w stołówce studenckiej uczelni.
3. Student moŜe ubiegać się o zakwaterowanie w domu studenckim uczelni
małŜonka i dziecka.

Komentarz
Niektóre kategorie cudzoziemców mają takŜe prawo do korzystania z bezpłatnej
nauki na publicznych uczelniach wyŜszych – na zasadach przysługujących
obywatelom polskim. Jedną z nich są osoby, które uzyskały status uchodźcy oraz
ochronę uzupełniającą (art. 43 ust. 2 pkt 2 i 6a ustawy prawo o szkolnictwie
wyŜszym29). Oznacza to, Ŝe mają prawo do bezpłatnej nauki, o ile zostaną
zakwalifikowani na studia w procesie rekrutacji – dokładnie tak samo, jak
obywatele polscy, bez dodatkowych przywilejów. Mogą oni takŜe korzystać z
wszystkich uprawnień przysługujących studentom, wymienionym w art. 173
ustawy prawo o szkolnictwie wyŜszym, tj. róŜnego rodzaju stypendiów socjalnych
oraz stypendiów za wyniki w nauce, a takŜe z zakwaterowania w domu
studenckim. Prawo to przysługuje takŜe osobom, które przyjechały do Polski w
związku z łączeniem rodzin uchodźców oraz osób z pobytem tolerowanym30.
29 Ustawa Prawo o szkolnictwie wyŜszym (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn.
zm.).
30 Osoby z pobytem tolerowanym mają prawo do sprowadzenia członków swojej rodziny,
o ile spełnią warunki materialne i upłynie okres dwóch lat od momentu otrzymania
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Wszystkich wymienionych powyŜej uprawnień pozbawione są osoby,
które mają zgodę na pobyt tolerowany. Mogą one studiować w Polsce odpłatnie
lub na podstawie zgody ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyŜszego albo
rektora danej uczelni na róŜnych zasadach: płacąc za naukę, otrzymując
stypendium ze środków uczelni lub będąc zwolnionymi z opłat za naukę, jednak
bez prawa do otrzymywania stypendiów (art. 43 ust. 3 i 4 ustawy prawo o
szkolnictwie wyŜszym). Forma ta uzaleŜniona jest od uznaniowej decyzji rektora.

decyzji o nadaniu pobytu tolerowanego (art. 53 ust. 1 pkt 7 oraz ust. 7 w zw. z art. 54 pkt
4 ustawy o cudzoziemcach Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z późn. zm.).
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1. NAJEM
Wynajęcie mieszkania dla uchodźców oraz osób, które otrzymały ochronę
uzupełniającą lub zgodę na pobyt tolerowany, odbywa się na takich samych
zasadach jak dla obywateli polskich. Kwestie te uregulowane są w art. 659-692
kodeksu cywilnego31 (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawie o
ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu
cywilnego32, zwanej dalej ustawą o ochronie praw lokatorów.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest dokumentem, w którym najemca i
wynajmujący ustanawiają zasady odnośnie eksploatacji lokalu mieszkalnego
oddanego najemcy w uŜywanie. W standardowej umowie najmu powinny zostać
określone następujące kwestie:
- miejsce i data zawarcia umowy;
- strony umowy;
- cel zawarcia umowy;
- przedmiot najmu i sposób korzystania z niego;
- czynsz najmu, wysokość, termin i sposób płatności;
- czas trwania umowy;
- uprawnienia i obowiązki wynajmującego i najemcy;
- sposób i forma zmiany umowy;
- sposób i termin wypowiedzenia umowy;
- sposób rozstrzygania sytuacji nieokreślonych w umowie;
- pisemne potwierdzenie zawarcia umowy przez obie strony;
- wykaz sprzętów i urządzeń oddanych w uŜytkowanie (w formie aneksu).
Przy zawieraniu umowy naleŜy zwrócić uwagę przede wszystkim na to, jak są
uregulowane obowiązki i uprawnienia najemcy i wynajmującego oraz jaki jest
termin złoŜenia wypowiedzenia. Najemca moŜe być zobowiązany w momencie
podpisania umowy do uiszczenia kaucji (równowartość jednego lub więcej
miesięcznego czynszu). Kaucja słuŜy wynajmującemu jako zabezpieczenie
31

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 1964 r. Nr 16,
poz. 93 z późn. zm.).
32 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów (Dz. U. z 2005 r. Nr 31,
poz. 266 z późn. zm.).
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finansowe w wypadku zniszczenia lokalu przez najemcę, nie wynikającego z
normalnej eksploatacji lokalu. Przy rozwiązaniu umowy, jeŜeli oddawany lokal jest
w nie pogorszonym stanie, kaucja jest zwracana.

1.1. Definicja najmu
Kodeks cywilny
Art. 659. § 1. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać
najemcy rzecz do uŜywania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a
najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz.
§ 2. Czynsz moŜe być oznaczony w pieniądzach lub w świadczeniach innego
rodzaju.

Komentarz
Umową najmu jest umowa pomiędzy wynajmującym a najemcą, zgodnie z którą
wynajmujący oddaje najemcy pewną rzecz do uŜywania (np. lokal mieszkalny), za
którą najemca płaci wynajmującemu czynsz. Oddanie do uŜywania rzeczy moŜe
być ustanowione na czas oznaczony lub nieoznaczony.

1.2. Wypowiedzenie umowy najmu
ustawa o ochronie praw lokatorów
Art. 11. 1. JeŜeli lokator jest uprawniony do odpłatnego uŜywania lokalu,
wypowiedzenie przez właściciela stosunku prawnego moŜe nastąpić tylko z
przyczyn określonych w ust. 2-5 oraz w art. 21 ust. 4 i 5 niniejszej ustawy.
Wypowiedzenie powinno być pod rygorem niewaŜności dokonane na piśmie
oraz określać przyczynę wypowiedzenia.
2. Nie później niŜ na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,
właściciel moŜe wypowiedzieć stosunek prawny, jeŜeli lokator:
1) pomimo pisemnego upomnienia nadal uŜywa lokalu w sposób sprzeczny z
umową lub niezgodnie z jego przeznaczeniem lub zaniedbuje obowiązki,
dopuszczając do powstania szkód, lub niszczy urządzenia przeznaczone do
wspólnego korzystania przez mieszkańców albo wykracza w sposób raŜący
lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciąŜliwym
korzystanie z innych lokali, lub
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2) jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za uŜywanie lokalu co
najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o
zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego,
miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieŜących naleŜności, lub
3) wynajął, podnajął albo oddał do bezpłatnego uŜywania lokal lub jego
część bez wymaganej pisemnej zgody właściciela, lub
4) uŜywa lokalu, który wymaga opróŜnienia w związku z koniecznością
rozbiórki lub remontu budynku, z zastrzeŜeniem art. 10 ust. 4.
3. Właściciel lokalu, w którym czynsz jest niŜszy niŜ 3 % wartości
odtworzeniowej lokalu w skali roku, moŜe wypowiedzieć stosunek najmu:
1) z zachowaniem sześciomiesięcznego terminu wypowiedzenia, z powodu
niezamieszkiwania najemcy przez okres dłuŜszy niŜ 12 miesięcy;
2) z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca
kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu
połoŜonego w tej samej miejscowości, a lokator moŜe uŜywać tego lokalu,
jeŜeli lokal ten spełnia warunki przewidziane dla lokalu zamiennego.
4. Nie później niŜ na pół roku naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,
właściciel moŜe wypowiedzieć stosunek prawny, o ile zamierza zamieszkać w
naleŜącym do niego lokalu, jeŜeli lokatorowi przysługuje tytuł do lokalu, w
którym moŜe zamieszkać w warunkach takich, jakby otrzymał lokal zamienny,
lub jeŜeli właściciel dostarczy mu lokal zamienny. W lokalu zamiennym
wysokość czynszu i opłat, z wyjątkiem opłat niezaleŜnych od właściciela, musi
uwzględniać stosunek powierzchni i wyposaŜenia lokalu zamiennego do lokalu
zwalnianego.
5. Nie później niŜ na 3 lata naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego,
właściciel moŜe wypowiedzieć stosunek prawny lokatorowi, o ile zamierza
zamieszkać w naleŜącym do niego lokalu, a nie dostarcza mu lokalu
zamiennego i lokatorowi nie przysługuje prawo do lokalu, o którym mowa w
ust. 4.
6.33 JeŜeli właściciel, który wypowiedział stosunek prawny na podstawie
przepisu ust. 5, nie zamieszkał w swoim lokalu lub zaprzestał w nim
zamieszkiwać przed upływem pół roku od ustania wypowiedzianego stosunku
33

Z dniem 18 lipca 2007r. art. 11 ust. 6 zdanie trzecie został uznany za niezgodny z art. 2
i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego zdnia 9 lipca 2007r.
( Dz. U. 07.128.902).
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prawnego, lokator jest uprawniony, według swojego wyboru, bądź do powrotu
do lokalu na dotychczasowych warunkach bądź do Ŝądania od właściciela
zapłaty róŜnicy w czynszu i w opłatach, które płaci obecnie, w stosunku do
tych, które płacił w ramach wypowiedzianego stosunku prawnego za okres
jednego roku. Koszty przeprowadzki lokatora do lokalu ponosi właściciel.
Właściciel jest nadto obowiązany do zapłaty lokatorowi kary ustawowej w
wysokości 15 % wartości odtworzeniowej lokalu.
7. Przepisy ust. 4-6 stosuje się, jeŜeli w lokalu właściciela ma zamieszkać jego
pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której właściciel ma obowiązek
alimentacyjny. Wypowiedzenie stosunku prawnego, pod rygorem niewaŜności,
powinno wskazywać osobę mającą zamieszkać w lokalu właściciela.
8. W wypadku stosunków prawnych, które nie ustają przez wypowiedzenie, a
w szczególności w wypadku spółdzielczego prawa do lokalu, nie jest
dopuszczalne ustanie stosunku prawnego w sposób i z przyczyn mniej
korzystnych dla lokatora niŜ to wynika z przepisów tego artykułu.
9. W wypadku określonym w ust. 2 pkt 4 lokatorowi przysługuje prawo do
lokalu zamiennego. Obowiązek zapewnienia lokalu zamiennego oraz pokrycia
kosztów przeprowadzki spoczywa na właścicielu budynku, z zastrzeŜeniem
art. 32.
10. Z waŜnych przyczyn, innych niŜ określone w ust. 2, właściciel moŜe
wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku prawnego i nakazanie przez sąd
opróŜnienia lokalu, jeŜeli strony nie osiągnęły porozumienia co do warunków i
terminu rozwiązania tego stosunku.
11. Wypowiedzenie najmu w zasobach towarzystwa budownictwa
społecznego moŜe nastąpić takŜe na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 26
października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa
mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.1)).
12. JeŜeli lokatorem, któremu właściciel wypowiada stosunek prawny na
podstawie ust. 5, jest osoba, której wiek w dniu otrzymania wypowiedzenia
przekroczył 75 lat, a która po upływie terminu, o którym mowa w ust. 5, nie
będzie posiadała tytułu prawnego do innego lokalu, w którym moŜe
zamieszkać, ani nie ma osób, które zobowiązane są wobec niej do świadczeń
alimentacyjnych, wypowiedzenie staje się skuteczne dopiero w chwili śmierci
lokatora; przepisów art. 691 § 1 i 2 Kodeksu cywilnego nie stosuje się.
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Komentarz
Właściciel wynajmowanego lokalu ma prawo wypowiedzieć umowę najmu z co
najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, jeŜeli lokator:
a) uŜywa lokalu w sposób sprzeczny z umową lub niezgodnie z jego
przeznaczeniem, dokonuje zniszczeń w lokalu, zakłóca porządek domowy
(mimo wcześniejszego pisemnego upomnienia);
b) nie płaci czynszu za co najmniej trzy okresy płatności (mimo iŜ został
wezwany do jego uiszczenia, ze wskazaniem, iŜ w razie nieuregulowania
naleŜności, zostanie rozwiązana umowa najmu);
c) wynajmuje lub podnajmuje lokal innym osobom bez zgody właściciela;
d) mieszka w lokalu, który w związku z rozbiórką lub remontem wymaga
opróŜnienia (w tym przypadku lokatorowi przysługuje prawo do lokalu
zamiennego – obowiązek zapewnienia takiego lokalu spoczywa na właścicielu
budynku, który równieŜ pokrywa koszty przeprowadzki).
JeŜeli zachodzą waŜne powody, inne niŜ wyŜej wymienione, właściciel ma
prawo wytoczyć powództwo o rozwiązanie stosunku najmu i nakazanie przez sąd
opróŜnienia mieszkania, jeśli strony nie porozumiały się odnośnie warunków i
terminu rozwiązania stosunku najmu. Wypowiedzenie powinno być sporządzone
na piśmie i określać, z jakiej przyczyny jest składane.
JeŜeli czynsz w wynajmowanym mieszkaniu wynosi mniej niŜ 3% wartości
odtworzeniowej lokalu (iloczyn jego powierzchni uŜytkowej i wskaźnika
przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni uŜytkowej budynku
mieszkalnego – wartość odtworzeniową ustala wojewoda na podstawie danych
GUS i własnych analiz, i ogłasza ją w dzienniku urzędowym województwa),
właściciel mieszkania moŜe wypowiedzieć umowę najmu w dwóch sytuacjach,
gdy:
a) lokator nie mieszka w wynajmowanym mieszkaniu przez okres dłuŜszy niŜ 12
miesięcy (wypowiedzenie powinno być złoŜone co najmniej z półrocznym
wyprzedzeniem)
b) lub lokator moŜe mieszkać w innym mieszkaniu znajdującym się w tej samej
miejscowości, pod warunkiem Ŝe spełnia on warunki przewidziane dla lokalu
zamiennego (w tym przypadku obowiązuje miesięczny termin
wypowiedzenia).
JeŜeli właściciel, jego pełnoletni zstępny, wstępny lub osoba, wobec której
właściciel ma obowiązek alimentacyjny, chce zamieszkać w wynajmowanym
lokalu, zobowiązany jest wypowiedzieć umowę odpowiednio wcześniej (pół roku,
jeśli zapewni lokatorowi lokal zamienny lub lokator moŜe mieszkać w innym
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lokalu, 3 lata, jeśli te warunki nie są spełnione). W tym ostatnim przypadku, jeŜeli
właściciel chce wypowiedzieć umowę najmu lokatorowi, który w momencie
otrzymania wypowiedzenia będzie miał ukończone 75 lat, a po upływie 3 lat nie
będzie miał gdzie mieszkać i nie ma wpływów z alimentów, wypowiedzenie staje
się skuteczne dopiero po śmierci lokatora.
JeŜeli właściciel po rozwiązaniu umowy najmu nie zamieszkał w lokalu lub
przestał w nim mieszkać przed upływem roku od momentu rozwiązania umowy
najmu, lokator ma prawo:
a) wrócić do wynajmowanego lokalu i wynajmować go na dotychczasowych
zasadach lub
b) Ŝądać od właściciela zapłaty róŜnicy w czynszu i opłatach, które ponosi
tytułem zamieszkiwania w innym lokalu, w stosunku do tych, które
uprzednio ponosił – za okres 1 roku (dodatkowo właściciel ponosi koszty
przeprowadzki, zobowiązany jest takŜe zapłacić karę w wysokości 15%
wartości odtworzeniowej lokalu).
W przypadku spółdzielczego prawa do lokalu (lub jeśli ma miejsce inny
stosunek prawny, który nie ustaje przez wypowiedzenie), sposób oraz przyczyny
ustania takiego stosunku prawnego nie mogą być mniej korzystne dla lokatora niŜ
jest to ustalone na podstawie ww. przepisów.

1.3. Eksmisja
Eksmisja, czyli nakaz opróŜnienia zajmowanego lokalu, regulowana jest ustawą o
ochronie praw lokatorów. Jednak podstawą prawną usunięcia osoby z
zajmowanego lokalu lub nieruchomości jest art. 222 § 1 Kodeksu cywilnego.
Zgodnie z tym przepisem właściciel moŜe Ŝądać od osoby, która włada faktycznie
jego rzeczą (w tym wypadku lokatora – byłego najemcy), Ŝeby rzecz została mu
wydana (tzn. Ŝeby opuścił zajmowany lokal), chyba Ŝe osobie tej przysługuje
skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą (tzn. nadal ma
prawo zajmować ten lokal, np. umowa nie została wypowiedziana).
Aby doszło do eksmisji, muszą być spełnione 3 warunki:
1. wypowiedzenie umowy – właściciel z zachowaniem odpowiednich terminów
i z przyczyn wypowiedzenia (opisanych w punkcie 1.2 niniejszego rozdziału)
składa na piśmie lokatorowi wypowiedzenie umowy najmu mieszkania;
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2. lokator nadal zajmuje lokal – mimo otrzymanego wypowiedzenia z
odpowiednim wyprzedzeniem, lokator nie opuszcza zajmowanego
mieszkania;
3. wydanie sądowego nakazu opróŜnienia lokalu – zostaje wniesiona sprawa do
sądu, który po przeprowadzeniu postępowania orzeka nakaz eksmisji, czyli
opróŜnienia zajmowanego bezprawnie mieszkania.
ustawa o ochronie praw lokatorów
Art. 13. 1. JeŜeli lokator wykracza w sposób raŜący lub uporczywy
przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciąŜliwym korzystanie z innych
lokali w budynku, inny lokator lub właściciel innego lokalu w tym budynku
moŜe wytoczyć powództwo o rozwiązanie przez sąd stosunku prawnego
uprawniającego do uŜywania lokalu i nakazanie jego opróŜnienia.
2. Współlokator moŜe wytoczyć powództwo o nakazanie przez sąd eksmisji
małŜonka, rozwiedzionego małŜonka lub innego współlokatora tego samego
lokalu, jeŜeli ten swoim raŜąco nagannym postępowaniem uniemoŜliwia
wspólne zamieszkiwanie.
Art. 14. 1. W wyroku nakazującym opróŜnienie lokalu sąd orzeka o
uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego
uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia
lokalu socjalnego ciąŜy na gminie właściwej ze względu na miejsce połoŜenia
lokalu podlegającego opróŜnieniu.
2. JeŜeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch
lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal
socjalny.
3. Sąd, badając z urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu
socjalnego, orzeka o uprawnieniu osób, o których mowa w ust. 1, biorąc pod
uwagę dotychczasowy sposób korzystania przez nie z lokalu oraz ich
szczególną sytuację materialną i rodzinną.
4. Sąd nie moŜe orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego
wobec:
1) kobiety w ciąŜy,
2) małoletniego, niepełnosprawnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 1998 r. Nr 64, poz. 414
z późn. zm.) lub ubezwłasnowolnionego oraz sprawującego nad taką osobą
opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą,
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3) obłoŜnie chorych,
4) emerytów i rencistów spełniających kryteria do otrzymania świadczenia z
pomocy społecznej,
5) osoby posiadającej status bezrobotnego,
6) osoby spełniającej przesłanki określone przez radę gminy w drodze
uchwały - chyba Ŝe osoby te mogą zamieszkać w innym lokalu niŜ dotychczas
uŜywany.
5. Sąd moŜe orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego, w
szczególności jeŜeli nakazanie opróŜnienia następuje z przyczyn, o których
mowa w art. 13.
6. Orzekając o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, sąd nakazuje
wstrzymanie wykonania opróŜnienia lokalu do czasu złoŜenia przez gminę
oferty zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego.
7. Przepisu ust. 4 nie stosuje się do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu
niewchodzącego w skład publicznego zasobu mieszkaniowego, z wyjątkiem
osób, które były uprawnione do uŜywania lokalu na podstawie stosunku
prawnego nawiązanego ze spółdzielnią mieszkaniową albo z towarzystwem
budownictwa społecznego.
Art. 16. Wyroków sądowych nakazujących opróŜnienie lokalu nie wykonuje
się w okresie od 1 listopada do 31 marca roku następnego włącznie, jeŜeli
osobie eksmitowanej nie wskazano lokalu, do którego ma nastąpić
przekwaterowanie.
Art. 17. Przepisów art. 14 i art. 16 nie stosuje się do wypadków, w których
powodem wydania wyroku nakazującego opróŜnienie lokalu jest znęcanie się
nad rodziną.
Art. 18. 1. Osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do
dnia opróŜnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie.
2. Z zastrzeŜeniem ust. 3, odszkodowanie, o którym mowa w ust. 1,
odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu najmu
lokalu. JeŜeli odszkodowanie nie pokrywa poniesionych strat, właściciel moŜe
Ŝądać od lokatora odszkodowania uzupełniającego.
3. Osoby uprawnione do lokalu zamiennego albo socjalnego, jeŜeli sąd orzekł
o wstrzymaniu wykonania opróŜnienia lokalu do czasu dostarczenia im takiego
lokalu, opłacają odszkodowanie w wysokości czynszu albo innych opłat za
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uŜywanie lokalu, jakie byłyby obowiązane opłacać, gdyby stosunek prawny
nie wygasł.
4. JeŜeli gmina nie dostarczyła lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego
z mocy wyroku, właścicielowi przysługuje roszczenie odszkodowawcze do
gminy w wysokości odpowiadającej róŜnicy między odszkodowaniem
określonym w ust. 2 a odszkodowaniem, do płacenia którego jest obowiązany
były lokator, jeŜeli osoba ta nadal zamieszkuje w lokalu właściciela.

Komentarz
Ustawodawca przewidział moŜliwość wytoczenia powództwa o rozwiązanie
umowy najmu lokalu i nakazanie opróŜnienia lokalu w stosunku do lokatorów,
którzy swoim zachowaniem naruszają porządek domowy lub uniemoŜliwiają
innym wspólne zamieszkiwanie. Uprawnienie takie przysługuje właścicielowi
innego lokalu, innemu lokatorowi lub współlokatorowi (np. eksmisja
rozwiedzionego małŜonka).
Istotne z punktu widzenia eksmitowanej osoby jest to, Ŝe w wyroku
nakazującym opuszczenie zajmowanego lokalu sąd orzeka o uprawnieniu lub
braku uprawnienia takiej osoby do otrzymania lokalu socjalnego. Sąd, badając z
urzędu, czy zachodzą przesłanki do otrzymania lokalu socjalnego, bierze pod
uwagę dotychczasowy sposób korzystania z lokalu, jak równieŜ sytuację rodzinną
i materialną. JeŜeli eksmisja następuje z powodu nieprawidłowego zachowania
lokatora, sąd moŜe orzec o braku takiego uprawnienia.
Pewnej grupie osób sąd musi jednak przyznać uprawnienie do otrzymania
mieszkania socjalnego, pod warunkiem, Ŝe osoby te nie mogą zamieszkać w
innym lokalu. Są to m.in. kobiety w ciąŜy, małoletni, niepełnosprawni, obłoŜnie
chorzy, emeryci i renciści, bezrobotni. Przepis ten nie ma natomiast zastosowania
w stosunku do osób, które utraciły tytuł prawny do lokalu, który nie wchodzi w
skład publicznego zasobu mieszkaniowego (tzn. mieszkania komunalnego), chyba
Ŝe osoby te były uprawnione do korzystania z lokalu na podstawie umowy
zawartej ze spółdzielnią mieszkaniową lub towarzystwem budownictwa
społecznego.
Obowiązek zapewnienia mieszkania socjalnego ciąŜy na gminie właściwej ze
względu na lokalizację lokalu będącego przedmiotem eksmisji. JeŜeli w wyroku
sąd orzekł o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego dwóch lub więcej
osób, gmina ma obowiązek zapewnić tym osobom co najmniej jeden lokal.
Istotne jest, iŜ do czasu złoŜenia przez gminę oferty zawarcia umowy najmu
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przysługującego mieszkania socjalnego, sąd nakazuje wstrzymanie procedury
eksmisyjnej.
Eksmisji nie moŜna dokonywać takŜe w okresie zimowym, tj. od 1 listopada
do 31 marca, chyba Ŝe eksmitowanej osobie wskazano inny lokal, do którego
zostanie przeniesiona.
Istotny z punktu widzenia ofiar przemocy domowej jest przepis mówiący o
tym, Ŝe jeŜeli powodem eksmisji było znęcanie się nad rodziną, osobie
eksmitowanej nie przysługuje uprawnienie do otrzymania lokalu socjalnego.
Osobę taką moŜna równieŜ eksmitować w okresie zimowym.
Osoba, która mimo wypowiedzenia nadal zajmuje lokal, zobowiązana jest
płacić odszkodowanie do momentu opróŜnienia lokalu. Jest ono równe
wysokości czynszu, jaki właściciel lokalu mógłby otrzymać z najmu lokalu, gdyby
nie zajmował go bezprawnie lokator. JeŜeli suma ta nie pokryje poniesionych
strat, właściciel moŜe zaŜądać od lokatora zapłacenia dodatkowego
odszkodowania wyrównującego te straty. JeŜeli w stosunku do osób, którym
przyznany ma zostać lokal socjalny lub zamienny, sąd orzekł o wstrzymaniu
eksmisji do momentu przyznania im takiego lokalu przez gminę, są one
zobowiązane płacić odszkodowanie w wysokości dotychczasowego czynszu lub
innych opłat wynikających z eksploatacji mieszkania. Jeśli gmina nie wywiąŜe się z
tego obowiązku i lokator nadal zamieszkuje w lokalu, właściciel ma prawo do
Ŝądania od gminy wypłaty róŜnicy pomiędzy wysokością czynszu, płaconego
przez lokatora, a kwotą czynszu, którą mógłby otrzymać, wynajmując lokal na
wolnym rynku.

1.4. Lokale socjalne
ustawa o ochronie praw lokatorów
Art. 22. Z zasobu mieszkaniowego gmina wydziela część lokali, które
przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.
Art. 23. 1. Umowę najmu lokalu socjalnego zawiera się na czas oznaczony.
2. Umowa najmu lokalu socjalnego, z zastrzeŜeniem art. 14 ust. 1, moŜe być
zawarta z osobą, która nie ma tytułu prawnego do lokalu i której dochody
gospodarstwa domowego nie przekraczają wysokości określonej w uchwale
rady gminy podjętej na podstawie art. 21 ust. 3 pkt 1.
3. Umowę najmu lokalu socjalnego moŜna po upływie oznaczonego w niej
czasu przedłuŜyć na następny okres, jeŜeli najemca nadal znajduje się w
sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej umowy. W razie wzrostu dochodów
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gospodarstwa domowego najemcy ponad wysokość określoną w uchwale rady
gminy uzasadniającej oddanie w najem lokalu socjalnego od dnia ustania
najmu do czasu opróŜnienia takiego lokalu stosuje się przepisy art. 18 ust. 1 i
2.
4. Stawka czynszu za lokal socjalny nie moŜe przekraczać połowy stawki
najniŜszego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.
Art. 24. Prawo do lokalu socjalnego nie przysługuje osobie, która samowolnie
zajmuje lokal i wobec której sąd nakazał opróŜnienie lokalu, chyba Ŝe
przyznanie lokalu socjalnego byłoby w świetle zasad współŜycia społecznego
szczególnie usprawiedliwione.
Art. 25. Gmina moŜe wypowiedzieć najem lokalu socjalnego bez
zachowania terminu wypowiedzenia, jeŜeli najemca uzyskał tytuł prawny do
innego lokalu i moŜe uŜywać tego lokalu.

Komentarz
Ustawa o ochronie lokatorów wprowadza moŜliwość wynajęcia tzw. mieszkania
socjalnego z zasobu mieszkaniowego, na który składają się lokale stanowiące
własność gminy (albo gminnych osób prawnych lub spółek handlowych
utworzonych z udziałem gminy, z wyjątkiem towarzystw budownictwa
społecznego). Gmina rezerwuje część lokali, które będą wynajmowane jako lokale
socjalne.
Lokalem socjalnym jest lokal nadający się do zamieszkania ze względu na
wyposaŜenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na
członka gospodarstwa domowego najemcy nie moŜe być mniejsza niŜ 5 m2, a w
wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten
moŜe być o obniŜonym standardzie.
Umowa najmu takiego mieszkania zawierana jest na czas określony i po
jego upływie moŜe być przedłuŜona na następny okres, pod warunkiem, Ŝe osoba
wynajmująca lokal nadal znajduje się w sytuacji uzasadniającej zawarcie takiej
umowy.
MoŜe ona być zawarta z osobą, która, po pierwsze, nie posiada tytułu
prawnego do lokalu (np. nie jest właścicielem mieszkania ani najemcą mieszkania
komunalnego) i po drugie, której dochody gospodarstwa domowego nie
przekraczają wysokości określonej w uchwale rady gminy (ustalającej wysokość
dochodu gospodarstwa domowego uzasadniająca oddanie w najem lub podnajem
lokalu na czas nieoznaczony i lokalu socjalnego oraz wysokość dochodu
gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniŜek czynszu).
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Umowa taka natomiast nie moŜe być zawarta z osobą, w stosunku do
której sąd w wyroku nakazującym opróŜnienie lokalu dotychczas zajmowanego
orzekł, iŜ nie jest ona uprawniona do otrzymania lokalu socjalnego. Prawo do
lokalu socjalnego nie przysługuje równieŜ osobie, która samowolnie zajmuje lokal
i wobec której sąd nakazał opróŜnienie lokalu, chyba Ŝe przyznanie mieszkania
socjalnego byłoby szczególnie usprawiedliwione w świetle zasad współŜycia
społecznego.
Czynsz za mieszkanie socjalne jest niŜszy niŜ połowa stawki najniŜszego
czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. W przypadku
mieszkania socjalnego równieŜ nie pobiera się kaucji, co jest waŜne dla
uchodźców, którzy mają dość ograniczone środki finansowe.
JeŜeli osoba wynajmująca mieszkanie socjalne uzyskała tytuł prawny do
innego lokalu i moŜe uŜywać tego lokalu, gmina ma prawo wypowiedzieć umowę
najmu lokalu socjalnego bez zachowania terminu wypowiedzenia.
Istotne z punktu widzenia uchodźców przebywających na terenie
Warszawy są postanowienia Uchwały Nr XLIII/1010 Rady miasta stołecznego
Warszawy z dnia 2 grudnia 2004 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali
wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy.
uchwała Nr XLIII/1010 Rady miasta stołecznego Warszawy w
sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład
mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy
§ 4. Z mieszkaniowego zasobu wynajmowane są lokale osobom, które:
1) są bezdomne lub pozostają w trudnych warunkach mieszkaniowych, tj. są
najemcami bądź zamieszkują za zgodą wynajmującego w lokalu, w którym na
osobę przypada nie więcej niŜ 6 m2 powierzchni łącznej pokoi, a takŜe osoby
zamieszkujące w pomieszczeniach nie nadających się na stały pobyt ludzi w
rozumieniu prawa budowlanego, a nadto
2) osiągają dochód nie przekraczający minimum dochodowego.
§ 5. Warunków:
1) określonych w § 4 nie stosuje się do osób:
e) mających status uchodźcy i o wynajęcie lokalu wystąpi Warszawskie
Centrum Pomocy Rodzinie, z zastrzeŜeniem, Ŝe na realizację spraw
uchodźców przeznacza się do 5 lokali rocznie,
2) określonych w § 4 pkt 1 nie stosuje się do osób:
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b) pozostających w wyjątkowo trudnej sytuacji zdrowotnej, rodzinnej lub
społecznej w przypadku:
- niepełnosprawności wnioskodawcy lub członka rodziny uprawnionego
do wspólnego zamieszkiwania,
cięŜkiej, przewlekłej choroby wnioskodawcy lub członka rodziny
uprawnionego do wspólnego zamieszkiwania,
- zaistnienia przemocy lub innej patologii w rodzinie.
§ 23. 1. Realizacja listy polega na złoŜeniu wnioskodawcy kolejno trzech
propozycji najmu lokalu odpowiedniego dla struktury rodziny wnioskodawcy, z
uwzględnieniem jego specyficznych, uzasadnionych potrzeb, jak inwalidztwo,
podeszły wiek, itp.
2. W przypadku nie przyjęcia przez wnioskodawcę Ŝadnej z trzech róŜnych
ofert lokali zarząd dzielnicy po zasięgnięciu opinii komisji moŜe postanowić o
przesunięciu tej osoby na koniec listy.

Komentarz
Z mieszkaniowego zasobu miasta wynajmowane są lokale osobom, które są
bezdomne lub znajdują się w trudnych warunkach mieszkaniowych, i osiągają
dochód nieprzekraczający minimum dochodowego. Przepis ten nie ma natomiast
zastosowania do osób mających status uchodźcy, i dla których o wynajęcie lokalu
wystąpi Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie. Na ten cel przeznacza się do 5
lokali rocznie.
Wnioskodawcy składa się trzy propozycje najmu mieszkania
odpowiedniego dla struktury jego rodziny. Pod uwagę powinny zostać wzięte
specyficzne potrzeby członków rodziny jak inwalidztwo, podeszły wiek, itp. W
przypadku nieprzyjęcia przez wnioskodawcę Ŝadnej z trzech róŜnych ofert lokali
zarząd dzielnicy, po zasięgnięciu opinii komisji, moŜe postanowić o przesunięciu
tej osoby na koniec listy oczekujących na mieszkanie.
Praktyka pokazuje, iŜ dość często mają miejsce przypadki błędnego
interpretowania powyŜszych przepisów przez urzędników, np. zaproponowane
mieszkanie nie uwzględnia specyficznych uzasadnionych potrzeb danej rodziny
(względów kulturowych czy zdrowotnych jednego z członków rodziny). Zdarza
się teŜ, Ŝe nie jest przestrzegany wymóg pokazania kolejno trzech lokali, a
cudzoziemiec nie ma moŜliwości obejrzenia innego mieszkania, jeŜeli odmówi
przyjęcia pierwszej oferty.
93
Katarzyna Wencel

5. MIESZKANIE

2. KUPNO MIESZKANIA
ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców34
Art. 8. 1. Nie wymaga uzyskania zezwolenia, z zastrzeŜeniem ust. 3:
1) nabycie samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 24
czerwca 1994 r. o własności lokali;
1a) nabycie samodzielnego lokalu uŜytkowego o przeznaczeniu garaŜowym
lub udziału w takim lokalu, jeŜeli jest to związane z zaspokojeniem potrzeb
mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości lub samodzielnego
lokalu mieszkalnego;
2) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca zamieszkującego w
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich;
3) nabycie przez cudzoziemca, będącego małŜonkiem obywatela polskiego i
zamieszkującego w Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 2 lata od udzielenia
mu zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, nieruchomości, które w wyniku
nabycia stanowić będą wspólność ustawową małŜonków.

Komentarz
Cudzoziemiec, niezaleŜnie od tego, czy jest, czy nie obywatelem bądź
przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
moŜe nabyć w Polsce samodzielny lokal mieszkalny, samodzielny lokal uŜytkowy
o przeznaczeniu garaŜowym lub udział w takim lokalu, jeŜeli wiąŜe się to z
zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych nabywcy lub właściciela nieruchomości.
Przepisy te odnoszą się takŜe do uchodźców oraz osób z pobytem tolerowanym.

34

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.
U. z 1996 r. Nr 54, poz. 245 z późn. zm.). W związku z dostosowaniem praw polskiego
do prawodawstwa Unii Europejskiej, w 2004 r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia 20 lutego
2004 r. o zmianie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców oraz ustawy o
opłacie skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 49, poz. 466). Pewne zmiany wprowadziła
równieŜ ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach i ustawy o
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium RP oraz niektórych innych ustaw (Dz.
U. z 2005 r. Nr 94, poz. 788).
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Nieruchomość moŜe nabyć równieŜ cudzoziemiec zamieszkujący w
Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej 5 lat od udzielenia mu zezwolenia na
osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot
Europejskich. Cudzoziemiec, który jest małŜonkiem obywatela polskiego i
mieszka w Polsce co najmniej 2 lata od udzielenia mu zezwolenia na osiedlenie się
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
moŜe kupić nieruchomości, które w wyniku nabycia stanowić będą wspólność
ustawową małŜonków.
Nabycie takiego lokalu, o ile nie znajduje się on w strefie nadgranicznej,
nie wymaga uzyskania zezwolenia MSWiA. Zezwolenie wymagane jest natomiast
w przypadku nabywania przez cudzoziemców, nie będących obywatelami bądź
przedsiębiorcami państwa członkowskiego EOG, lokali uŜytkowych o
charakterze usługowym tzn. przeznaczonych na inne cele niŜ ww. lokal
mieszkalny lub garaŜ, niezaleŜnie od tego, czy lokal połoŜony jest w strefie
nadgranicznej, czy poza obszarem strefy.
Warto zaznaczyć, iŜ przepisy ww. ustawy nie mają zastosowania w
przypadku nabywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

3. MELDUNEK
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych35
Art. 10. 1. Osoba, która przebywa w określonej miejscowości pod tym
samym adresem dłuŜej niŜ trzy doby, jest obowiązana zameldować się na
pobyt stały lub czasowy najpóźniej przed upływem czwartej doby, licząc od
dnia przybycia.
2. Osoba, która przybywa do zakładu hotelarskiego albo do zakładu
udzielającego pomieszczenia w związku z pracą, nauką, leczeniem się lub
opieką społeczną, jest obowiązana zameldować się na pobyt stały lub
czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia.
Art. 11. 1. Osoba zobowiązana do zameldowania się na pobyt stały
przedstawia organowi gminy właściwemu ze względu na nowe miejsce jej

35

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 87, poz. 960 z późn. zm.), zwana dalej ustawą o ewidencji ludności.
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pobytu stałego zaświadczenie o wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca
pobytu stałego oraz zgłasza następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona,
2) nazwisko rodowe,
3) nazwiska i imiona poprzednie,
4) imiona rodziców,
5) nazwiska rodowe rodziców,
6) stan cywilny,
7) imię i nazwisko małŜonka oraz jego nazwisko rodowe,
8) płeć,
9) datę i miejsce urodzenia,
10) obywatelstwo,
11) numer PESEL,
12) dotyczące obowiązku wojskowego, w tym stopień wojskowy, nazwę, serię
i numer wojskowego dokumentu osobistego z oznaczeniem wojskowej
komendy uzupełnień lub poświadczenie o zgłoszeniu się do rejestracji
przedpoborowych,
13) adres poprzedniego miejsca pobytu stałego,
14) adres nowego miejsca pobytu stałego,
15) rodzaj, serię i numer dokumentu toŜsamości,
16) o wykształceniu.
2. W zastępstwie osoby obowiązanej do zameldowania się czynności
zgłoszenia danych moŜe dokonać członek rodziny, opiekun ustawowy lub
faktyczny albo inna osoba.
Art. 12. 1. Zameldowania na pobyt czasowy dokonuje się w sposób
określony w art. 11 w miejscu tego pobytu, z jednoczesnym zgłoszeniem
zamierzonego czasu jego trwania.
2. Osoba, która przedłuŜa pobyt czasowy w tej samej miejscowości ponad
zgłoszony czas jego trwania, zmienia adres albo zmienia pobyt czasowy na
stały, jest obowiązana dokonać odpowiedniego zameldowania w ciągu
następnej doby.
3. Zwalnia się od obowiązku zameldowania na pobyt czasowy dzieci do lat 7,
na okres nieprzekraczający 2 miesięcy.
Art. 26. 1. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt stały,
zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz przedstawia kartę pobytu
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wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, ochrony
uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany lub nadaniem statusu uchodźcy w
Rzeczpospolitej Polskiej, albo zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na
pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, decyzję o nadaniu
statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej lub o udzieleniu zgody na pobyt
tolerowany.
3. Cudzoziemiec, dokonując zameldowania się na pobyt czasowy trwający
ponad 3 miesiące, zgłasza wymagane dane do zameldowania oraz
przedstawia wizę, a w przypadku gdy wjazd cudzoziemca nastąpił na
podstawie umowy przewidującej zniesienie lub ograniczenie obowiązku
posiadania wizy - dokument podróŜy, tymczasowe zaświadczenie toŜsamości
cudzoziemca, kartę pobytu albo zezwolenie na zamieszkanie na czas
oznaczony, zezwolenie na osiedlenie się lub zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich lub decyzję o nadaniu statusu
uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, ochrony uzupełniającej lub zgody na
pobyt tolerowany.

Komentarz
Meldunkiem jest administracyjne poświadczenie przebywania danej osoby pod
wskazanym adresem. Nie wiąŜe się z nim jednak prawo własności do
zajmowanego lokalu czy uprawnienie do korzystania z lokalu lub przebywania w
nim.
Osoba, która przebywa w danej miejscowości pod jednym adresem
dłuŜej niŜ 3 dni ma obowiązek zameldować się na pobyt stały lub czasowy. W
celu zameldowania się na pobyt stały naleŜy przedstawić w urzędzie gminy
właściwym ze względu na nowe miejsce zamieszkania zaświadczenie o
wymeldowaniu się z poprzedniego miejsca pobytu stałego oraz podać wymagane
dane osobowe. NaleŜy równieŜ przedstawić potwierdzenie pobytu w lokalu osoby
zgłaszającej pobyt stały lub czasowy dłuŜszy niŜ 3 miesiące, które dokonane ma
być przez właściciela (lub inną osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu). NaleŜy
przedstawić równieŜ do wglądu dokument potwierdzający tytuł prawny tej osoby
do wynajmowanego lokalu. Dokumentem takim moŜe być np. umowa
cywilnoprawna (np. najmu, uŜyczenia), wypis z księgi wieczystej, decyzja
administracyjna czy orzeczenie sądu. Wymagany jest podpis oraz dane osoby,
mającej tytuł prawny do lokalu, w którym melduje cudzoziemca. W praktyce
zdarza się dość często, iŜ Ŝąda się osobistego stawiennictwa właściciela w urzędzie
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gminy (argumentem urzędników jest to, iŜ umowa najmu jest dla nich
niewystarczająca). Ustawa nie przewiduje jednak takiego obowiązku, dlatego
praktyka urzędników stanowi nadinterpretację przepisów prawa. Generalnie ww.
dokument podpisany przez taką osobę powinien czynić zadość wymogom prawa.
Jedną z wymaganych informacji potrzebnych do zameldowania jest
numer PESEL, który w świetle ustawy dopiero po zameldowaniu się moŜna
uzyskać. Jednak istnieje specjalna procedura, zgodnie z którą równieŜ osoby
nieposiadające meldunku mogą otrzymać numer PESEL. W takim wypadku
powinny zgłosić się do Wydziału Aktualizacji Rejestrów Departamentu Rejestrów
Państwowych MSWiA przy ul. Pawińskiego 17/21 w Warszawie (o numerze
PESEL patrz takŜe rozdział „Dokumenty”, pkt 1)
W przypadku zameldowania na pobyt czasowy, dokonuje się takich
samych czynności, jak wyŜej opisane, dodatkowo naleŜy zgłosić zamierzony czas
pobytu.
Uchodźcy podlegają ogólnym zasadom dotyczącym obowiązku
meldunkowego, o ile przepisy ustawy nie stanowią inaczej. I tak cudzoziemiec
dokonując zameldowania na pobyt stały lub czasowy powyŜej 3 miesięcy,
powinien zgłosić wymagane dane potrzebne do zameldowania oraz przedstawić
kartę pobytu wydaną w związku z udzieleniem zezwolenia na osiedlenie się,
otrzymaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt
tolerowany albo zezwolenia na osiedlenie się. W przypadku braku karty pobytu
moŜna przestawić decyzję o nadaniu statusu uchodźcy w RP albo o udzieleniu
ochrony uzupełniającej bądź zgody na pobyt tolerowany. Warto podkreślić, iŜ
moŜliwość dostarczenia decyzji o przyznaniu ochrony w Polsce celem dokonania
meldunku, jest niewątpliwie uproszczeniem procedury administracyjnej, dzięki
której ulega ona znacznemu skróceniu.
Osoba, która opuszcza miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego
ponad 2 miesiące, jest obowiązana się wymeldować. Czynności tej dokonuje się w
urzędzie gminy właściwym ze względu na dotychczasowe miejsce pobytu,
najpóźniej w dniu opuszczenia tego miejsca. Wymagane dane osobowe są takie
same, jak w przypadku zameldowania. JeŜeli osoba sama się nie wymeldowała, a
opuściła miejsce pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 2 miesiące,
moŜe zostać wymeldowana przez właściciela mieszkania (lub inną osobę, której
przysługuje prawo do mieszkania, np. najemcę).
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Warto jeszcze dodać, iŜ zgodnie z ustawą o cudzoziemcach36 w karcie
pobytu wydawanej cudzoziemcowi oraz w dokumencie toŜsamości cudzoziemca
zamieszcza się m.in. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy, chyba Ŝe
brak jest zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące - wówczas
nie zamieszcza się danych o adresie. JeŜeli nastąpiła zmiana danych w ww.
dokumentach (np. zmienił się adres zameldowania) cudzoziemiec zobowiązany
jest wymienić dokument. We wniosku o wydanie lub wymianę ww. dokumentów
podaje się m.in. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 2
miesiące.

4. POMOC SPOŁECZNA
ustawa o pomocy społecznej37
Art. 93. 1. Pomoc dla cudzoziemca jest realizowana w ramach
indywidualnego programu integracji, uzgodnionego między powiatowym
centrum pomocy rodzinie a uchodźcą, określającego wysokość, zakres i formy
pomocy, w zaleŜności od indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca i jego
rodziny, oraz zobowiązania:
1) powiatowego centrum pomocy rodzinie do:
a) udzielania cudzoziemcowi informacji dotyczącej pomocy określonej w
programie oraz warunkach jej wstrzymania lub odmowy udzielenia,
b) współdziałania z cudzoziemcem oraz wspierania go w kontaktach ze
środowiskiem lokalnym, w tym w nawiązaniu kontaktu z właściwym dla miejsca
zamieszkania cudzoziemca ośrodkiem pomocy społecznej,
c) pomocy w uzyskaniu moŜliwości zamieszkania, w tym w miarę moŜliwości w
mieszkaniu chronionym,
d) prowadzenia z cudzoziemcem pracy socjalnej,
e) innych uzgodnionych z cudzoziemcem działań wynikających z
indywidualnej sytuacji Ŝyciowej cudzoziemca,

36

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1175
z późn. zm.).
37 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.).
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f) wskazania pracownika, zwanego dalej "realizatorem programu",
uzgadniającego z cudzoziemcem program oraz wspierającego cudzoziemca
w okresie realizacji tego programu;
2) cudzoziemca do:
a) zameldowania się w miejscu zamieszkania,
b) zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy w terminie ustalonym w
programie oraz aktywnego poszukiwania pracy,
c) obowiązkowego uczestnictwa w kursach języka polskiego, w przypadku gdy
zachodzi taka potrzeba,
d) współdziałania oraz kontaktowania się z realizatorem programu w
ustalonych terminach, nie rzadziej jednak niŜ 2 razy w miesiącu,
e) innych uzgodnionych z realizatorem programu działań wynikających z jego
indywidualnej sytuacji Ŝyciowej,
f) przestrzegania zobowiązań przyjętych w programie.
2. Powiatowe centrum pomocy rodzinie przekazuje wojewodzie uzgodniony z
cudzoziemcem program wraz z przewidywanymi kosztami jego realizacji.
3. Wojewoda po akceptacji przedstawionego programu przekazuje środki na
jego realizację.
Art. 94. 1. Powiatowe centrum pomocy rodzinie współdziała w sprawie
pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu moŜliwości zamieszkania z właściwym
wojewodą i gminą, uwzględniając w miarę moŜliwości wybór miejsca
zamieszkania dokonany przez cudzoziemca.
2. Cudzoziemiec zamieszkuje w miejscu wskazanym przez wojewodę
działającego w tej sprawie w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy
rodzinie oraz gminą.
3. Rezygnacja przez cudzoziemca ze wskazanego miejsca zamieszkania w
granicach danego województwa w okresie 12 miesięcy trwania
indywidualnego programu integracji oznacza rezygnację cudzoziemca z
realizacji programu.
4. Zmianę miejsca zamieszkania przez cudzoziemca w okresie 12 miesięcy
trwania indywidualnego programu integracji dopuszcza się w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) podjęcia pracy z moŜliwością zamieszkania na terenie innego powiatu;
2) uzyskanie mieszkanie na terenie innego powiatu;
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3) łączenia rodzin cudzoziemców, jeŜeli istnieje moŜliwość wspólnego
zamieszkania;
4) konieczności zapewnienia specjalistycznego leczenia, wymagającego
zmiany miejsca zamieszkania cudzoziemca lub członka jego rodziny.

Komentarz
Osoba posiadająca status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą moŜe otrzymać
wsparcie w szukaniu mieszkania w ramach pomocy społecznej udzielanej przez
państwo – indywidualnego programu integracji uzgodnionego między
powiatowym centrum pomocy rodzinie a cudzoziemcem. Kwestie te uregulowane
są w ustawie o pomocy społecznej.
Cudzoziemcowi posiadającemu status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
udziela się pomocy, mającej na celu wspieranie jego procesu integracji m.in.
poprzez pomoc w znalezieniu mieszkania. Mieszkanie to pomoŜe mieć postać,
tzw. mieszkania chronionego. Jest to forma pomocy społecznej, która ma na celu
przygotowanie osób tam mieszkających do prowadzenia samodzielnego Ŝycia lub
teŜ zastępująca pobyt w placówce z całodobową opieką. Mieszkanie chronione
zapewnia warunki samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze
społecznością lokalną, moŜe być prowadzone przez kaŜdą jednostkę
organizacyjną pomocy społecznej.
Cudzoziemiec uczestniczący w programie integracyjnym zobowiązany jest
zameldować się w miejscu zamieszkania.
W sprawie udzielania pomocy cudzoziemcowi w uzyskaniu mieszkania
współpracują ze sobą powiatowe centrum pomocy rodzinie, właściwy wojewoda
oraz gmina. Istotne z punktu widzenia cudzoziemca jest to, Ŝe ww. podmioty
zobowiązane są w miarę moŜliwości uwzględnić wybór miejsca zamieszkania
dokonany przez samego uchodźcę. Rezygnacja cudzoziemca ze wskazanego przez
wojewodę miejsca zamieszkania w okresie trwania programu integracyjnego jest
równoznaczna z jego rezygnacją z realizacji programu. Zmiana miejsca
zamieszkania jest jednak dopuszczalna w szczególnie uzasadnionych
przypadkach(więcej informacji na ten temat patrz rozdział „Pomoc integracyjna
dla uchodźców”, pkt 1.6).
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1. PRAWO DO POMOCY SPOŁECZNEJ
Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w
Genewie dnia 28 lipca 1951 r.38
Art. 23. Umawiające się Państwa przyznają uchodźcom legalnie
przebywającym na ich terytorium takie samo traktowanie w zakresie opieki i
pomocy społecznej, z jakiego korzystają ich obywatele.
ustawa o pomocy społecznej39
Art. 2. 1. Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą
na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom przezwycięŜanie trudnych sytuacji
Ŝyciowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne
uprawnienia, zasoby i moŜliwości.
2. Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i
samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z
organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi
kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Art. 5. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej, jeŜeli umowy
międzynarodowe nie stanowią inaczej, przysługuje:
1) osobom posiadającym obywatelstwo polskie mającym miejsce zamieszkania
i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.
53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U.
38

Konwencja dotycząca statusu uchodźców sporządzona w Genewie z dnia 28 lipca
1951 r. (Dz. U. Nr 119, poz. 515 i 517).
39 Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593
z późn. zm.).
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Nr 128, poz. 1175 z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w
Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
b) na podstawie zgody na pobyt tolerowany – w formie schronienia, posiłku,
niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego;
3) mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z
dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin ( Dz.U. Nr 144, poz. 1043), posiadającym
prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

Komentarz
Pomoc społeczna jako jedna ze sfer aktywności władzy publicznej ma na celu z
jednej strony zapewnienie ochrony godnej egzystencji jednostce i rodzinie przez
wsparcie ich odpowiednimi świadczeniami w trudnych sytuacjach Ŝyciowych. Z
drugiej strony nie powinna się ona ograniczać tylko do samego dotowania
potencjalnych beneficjentów, ale takŜe u podstaw udzielonej pomocy powinna
leŜeć aktywizacja świadczeniobiorców, doprowadzenie do ich Ŝyciowego
usamodzielnienia się oraz integracja ze środowiskiem. Spełnienie tych celów
wymaga podjęcia róŜnorodnych działań i form pomocy. NaleŜy takŜe podkreślić,
Ŝe skuteczność działań pomocowych w duŜej mierze zaleŜy takŜe od
współdziałania samych beneficjentów.
Osoby, którym przyznano jedną z form ochrony przewidzianych przez
polskie prawo, ze względu na swoją specyfikę stają się naturalnym beneficjentem
pomocy społecznej po zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie
przyznania im statusu uchodźcy. Trudna sytuacja tej grupy migrantów wynika z
tego, iŜ są oni zmuszeni zacząć Ŝycie w nowym i nieznanym sobie środowisku,
praktycznie nie posiadając Ŝadnych środków materialnych oraz moŜliwości
wsparcia przez najbliŜszą rodzinę lub przyjaciół. NaleŜy takŜe zwrócić uwagę na
barierę językową i kulturową, która często stanowi powaŜną przeszkodę w
przezwycięŜaniu podstawowych problemów Ŝyciowych. Często teŜ się zdarza, Ŝe
u cudzoziemców, którym przyznano ochronę w Polsce, występują przypadki
zaburzeń i urazów psychicznych oraz chorób fizycznych i kalectwa, będących
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skutkiem prześladowań, działań wojennych i przemocy w kraju pochodzenia, co
jeszcze bardziej pogarsza ich sytuację i zmniejsza szanse na usamodzielnienie się i
integrację ze społeczeństwem polskim. W związku z powyŜszym naleŜy
zauwaŜyć, Ŝe zadania stojące przed systemem pomocy społecznej w przypadku
uchodźców są duŜo trudniejsze do realizacji niŜ w przypadku obywateli polskich.
Bardzo wiele zaleŜy nie tylko od jakości rozwiązań prawnych, ale takŜe od
wyczucia, wraŜliwości i umiejętności pracowników socjalnych.
W art. 2 ustawy o pomocy społecznej definiuje się pomoc społeczną jako
instytucję polityki społecznej, mającą na celu umoŜliwienie osobom i rodzinom
przezwycięŜenie trudnych sytuacji Ŝyciowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby czy moŜliwości. Mimo Ŝe
ustawa nie konkretyzuje, czym są te trudne sytuacje, w art. 7 wymienia najczęstsze
powody ich powstania. Jako przyczyny trudnych sytuacji wskazuje się na:
sieroctwo, ubóstwo, bezdomność lub bezrobocie. Ponadto udziela się pomocy
społecznej ze względu na: niepełnosprawność, długotrwałą lub cięŜką chorobę,
przemoc w rodzinie, potrzebę ochrony dziecka i rodziny, uzaleŜnienia
(alkoholizm i narkomanię), sytuacje nagłe i nieprzewidywalne (klęska Ŝywiołowa
lub ekologiczna, sytuacja kryzysowa, zdarzenie losowe), trudności w
przystosowaniu i integracji z powodu opuszczenia placówki opiekuńczowychowawczej lub zakładu karnego, trudności w integracji osób, które otrzymały
status uchodźcy.
Zgodnie z powyŜszym ustawodawca wskazał na problemy integracyjne
uchodźców jako jedną z przyczyn trudnych sytuacji. NaleŜy jednak zauwaŜyć, Ŝe
uchodźctwo jako samoistna przyczyna trudnych sytuacji Ŝyciowych z natury
rzeczy zawiera w sobie inne czynniki, które generują potrzebę pomocy takie, jak
bezdomność, bezrobocie i ubóstwo.
Konstytucja RP w art. 67 przyznaje obywatelom prawo do
zabezpieczenia społecznego w razie, gdy nie są oni zdolni do pracy ze względu na
chorobę, inwalidztwo oraz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Konstytucyjnym
prawem do zabezpieczenia społecznego objęte są takŜe osoby pozostające bez
pracy nie z własnej woli, które nie posiadają innych środków utrzymania. Zgodnie
z normą konstytucyjną prawem do zabezpieczenia społecznego objęci są
zasadniczo obywatele polscy, jednak polskie ustawodawstwo z zakresu pomocy
społecznej rozszerza krąg beneficjentów m.in. o osoby nieposiadające
obywatelstwa polskiego, w tym takŜe cudzoziemców, którym przyznano status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany. ChociaŜ
naleŜy tutaj od razu zaznaczyć, Ŝe zakres prawa do pomocy społecznej w
przypadku osób ze zgodą na pobyt tolerowany zgodnie z nowymi regulacjami
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ustawowymi jest zdecydowanie mniejszy niŜ osób posiadających status uchodźcy
bądź ochronę uzupełniającą.
Przepisy ustawowe w stosunku do Konstytucji rozszerzają katalog
okoliczności, których wystąpienie uprawnia do korzystania z pomocy społecznej.
NaleŜy takŜe zauwaŜyć, Ŝe Konstytucja nie mówi bezpośrednio o prawie do
pomocy społecznej, ale ustanawia prawo do zabezpieczenia społecznego. Z tego
wynika, Ŝe powołanie się na art. 67 nie jest wystarczającą podstawą do przyznania
świadczenia z pomocy społecznej40.
Cudzoziemcy posiadający status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą
zgodnie z polskim ustawodawstwem generalnie korzystają z pomocy społecznej
na takich zasadach jak obywatele polscy. Niektóre jednak instytucje pomocy
stworzone zostały wyłącznie z myślą o tej grupie i adresowane bezpośrednio do
niej, jak np. pomoc w społecznej integracji uchodźców przewidziana w rozdziale
5 ustawy o pomocy społecznej (dokładne omówienie tej instytucji w rozdziale 2
pkt 1). Przyjęcie zasady takiego samego traktowania ww. grupy cudzoziemców,
jak obywateli polskich przez polskiego ustawodawcę jest realizacją treści art. 23
Konwencji Genewskiej z dnia 28 lipca 1951 r. dotyczącej statusu uchodźcy, która
zobowiązuje umawiające się państwa do przyznania uchodźcom legalnie
przebywającym na ich terytorium takiego samego traktowania w zakresie opieki i
pomocy społecznej, z jakiego korzystają ich obywatele.
Z dostępu do pomocy społecznej na takich samych zasadach jak
obywatele polscy, jak wcześniej wspomniano, wyjęci są cudzoziemcy, którzy
otrzymali w Polsce zgodę na pobyt tolerowany.41 Ich uprawnienia ograniczają się

40

Sąd NajwyŜszy, orzekając w kwestii bezpośredniego stosowania Konstytucji, stwierdził,
Ŝe art. 32 ust. 1 dotyczący zasady równości i art. 67 nie mogą być samoistnym źródłem
roszczeń o zasiłek stały z opieki społecznej (patrz wyrok SN z dnia 14 marca 2002 r., III
RN 141/01, OSNP 2002, nr 24, poz. 584).
41 Chodzi tutaj o cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany po 29 maja
2008 r., tj. po wejściu w Ŝycie nowelizacji ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
ochrony cudzoziemcom na terytorium RP (Dz. U. z 2003 Nr 128 poz. 1176, z poźn. zm.)
oraz tych, którzy otrzymali zgodę na pobyt tolerowany w związku niewykonalnością ich
wydalenia lub stwierdzeniem przez władze polskie niedopuszczalności ich ekstradycji.
Zgoda na pobyt tolerowany uzyskana przez cudzoziemców w związku z
niedopuszczalnością ich wydalenia ze względu na zagroŜenie ich praw zawartych w
Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, i przyznana przed
wejściem nowelizacji w Ŝycie z mocy prawa została przekształcona w ochronę
uzupełniającą.
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do prawa otrzymania schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku
celowego.

2. ŚWIADCZENIA PIENIĘśNE
ustawa o pomocy społecznej
Art. 36.
Świadczeniami z pomocy społecznej są:
1) świadczenia pienięŜne:
a) zasiłek stały,
b) zasiłek okresowy,
c) zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy,
d) zasiłek i poŜyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
e) pomoc dla rodzin zastępczych,
f) pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki,
g) świadczenie pienięŜne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z
nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej
Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;

Komentarz
Pomoc społeczna obejmuje szereg świadczeń skierowanych do potencjalnych
beneficjentów, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ustawa o pomocy społecznej
w art. 36 dzieli świadczenia na pienięŜne i niepienięŜne. W grupie świadczeń
pienięŜnych moŜemy wydzielić zasiłki. Świadczenia niepienięŜne moŜemy
podzielić na pomoc rzeczową i usługi42.
Świadczenia pienięŜne zgodnie z art. 36 pkt 1 ustawy mogą być
wypłacane jako:
- zasiłek stały – przyznawany osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu
wieku lub niepełnosprawności;
- zasiłek okresowy – przyznawany osobom lub rodzinie ze względu na szczególne
okoliczności, np. długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie;
- zasiłek celowy – przyznawany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej,
w szczególności moŜe być przyznany na pokrycie części lub całości kosztów
zakupu Ŝywności, leków i leczenia, opału, odzieŜy, niezbędnych przedmiotów
42

I. Sierpowska: Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006, s. 134.
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uŜytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a takŜe kosztów
pogrzebu;
- specjalny zasiłek celowy – przyznawany osobie i rodzinie przekraczającej
kryteria dochodowe w szczególnie uzasadnionych sytuacjach, np. w razie klęski
Ŝywiołowej, ekologicznej, śmierci lub wypadku; podmiotom, których dochody
przekraczają kryteria dochodowe, moŜe zostać takŜe przyznany zasiłek celowy,
okresowy lub pomoc rzeczowa pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty
zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową;
- nieoprocentowana poŜyczka lub jednorazowy zasiłek celowy – przyznawany
osobom lub rodzinom w celu usamodzielnienia się ekonomicznego;
- pomoc na usamodzielnienie się oraz kontynuowanie nauki;
- świadczenie pienięŜne na utrzymanie i pokrycie kosztów związanych z nauką
języka polskiego uchodźców.
Prawo do większości świadczeń pienięŜnych przysługuje (zgodnie z art. 8
u.p.s.):
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł;
- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł;
- rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na
osobę w rodzinie.
Wysokość zasiłku stałego ustala się na podstawie:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – róŜnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym Ŝe
kwota zasiłku nie moŜe być wyŜsza niŜ 444 zł miesięcznie;
- w przypadku osoby w rodzinie – róŜnicy między kryterium dochodowym na
osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
Kwota zasiłku nie moŜe być niŜsza niŜ 30 zł miesięcznie. Zasiłek stały
ma charakter obligatoryjny i jest wypłacany uprawnionym podmiotom po
spełnieniu przez nie kryterium dochodowego. Pozostałe zasiłki mają charakter
fakultatywny.
Wysokość zasiłku okresowego ustala się:
- w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości róŜnicy między
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z
tym Ŝe kwota zasiłku nie moŜe być wyŜsza niŜ 418 zł miesięcznie;
- w przypadku rodziny – do wysokości róŜnicy między kryterium dochodowym
rodziny a dochodem tej rodziny.
Minimalna kwota zasiłku okresowego wynosi:
- dla osoby samotnie gospodarującej - 35 % róŜnicy między kryterium
dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby;
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- dla rodziny – 25 % róŜnicy między kryterium dochodowym rodziny a
dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie moŜe być niŜsza niŜ 20 zł. Okres, na jaki
przyznane zostanie to świadczenie, ustala ośrodek pomocy społecznej na
podstawie okoliczności sprawy.

3. ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘśNE
ustawa o pomocy społecznej
Art. 36. Świadczeniami z pomocy społecznej są:
2) świadczenia niepienięŜne:
a) praca socjalna,
b) bilet kredytowany,
c) składki na ubezpieczenie zdrowotne,
d) składki na ubezpieczenia społeczne,
e) pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
f) sprawienie pogrzebu,
g) poradnictwo specjalistyczne,
h) interwencja kryzysowa,
i) schronienie,
j) posiłek,
k) niezbędne ubranie,
l) usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz w
rodzinnych domach pomocy,
m) specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w
ośrodkach wsparcia,
n) mieszkanie chronione,
o) pobyt i usługi w domu pomocy społecznej,
p) opieka i wychowanie w rodzinie zastępczej i w placówce opiekuńczowychowawczej,
q) pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych, w tym w
mieszkaniu chronionym, pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, pomoc na
zagospodarowanie – w formie rzeczowej dla osób usamodzielnianych,
r) szkolenia, poradnictwo rodzinne i terapia rodzinna prowadzone przez
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze.
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Komentarz
W art. 36 pkt 2 ustawy wymienione są niepienięŜne świadczenia z pomocy
społecznej. Wśród świadczeń z pomocy społecznej praca socjalna zajmuje bardzo
waŜne miejsce. Świadczy o tym fakt umieszczenia jej w ustawie na pierwszym
miejscu wśród świadczeń niepienięŜnych. Ponadto w art. 15 ustawy wskazane jest,
iŜ pomoc społeczna polega m.in. właśnie na świadczeniu pracy socjalnej.
Zgodnie z art. 45 ustawy, praca socjalna jest działalnością wykonywaną
na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym.
Jest to całokształt działalności mający na celu pomoc osobom i rodzinom we
wzmacnianiu lub odzyskiwaniu przez nie zdolności do funkcjonowania w
społeczeństwie oraz rozwinięcia ich aktywności Ŝyciowej. Prowadzenie pracy
socjalnej nie jest zaleŜne od dochodów rodziny i osoby.
Praca socjalna moŜe zostać unormowana w kontrakcie socjalnym. Jest to
rodzaj pisemnej umowy zawartej z osobą ubiegającą się o pomoc. Określa ona
zobowiązania i uprawnienia stron umowy w ramach wspólnie podejmowanych
działań w zakresie przezwycięŜania trudnej sytuacji jednostki lub rodziny.
Pracownik socjalny moŜe zawrzeć kontrakt z osobą lub rodziną w trudnej
sytuacji Ŝyciowej. Kontrakt ma określać zasady współdziałania tych osób z
ośrodkiem pomocy społecznej. W razie nieprzestrzegania postanowień kontraktu
socjalnego moŜe to stanowić podstawę do nieprzyznania świadczenia, uchylenia
decyzji o przyznanej pomocy lub wstrzymaniu świadczeń pienięŜnych z pomocy
społecznej.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy osobie, która zrezygnowała z zatrudnienia
w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej i osobistej opieki nad
chorym członkiem rodziny lub niezamieszkującym wspólnie z nią ojcem, matką
lub rodzeństwem, składkę na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłaca
ośrodek pomocy społecznej. Przepis ten obejmuje takŜe konieczność opieki nad
rodzicami współmałŜonka.
Ośrodek opieki społecznej zgodnie z art. 49 ust. 8 ustawy moŜe takŜe
opłacać składkę na ubezpieczenia zdrowotne za osobę bezdomną objętą
indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności oraz za uchodźcę
objętego indywidualnym programem integracji.
Kolejnym świadczeniem niepienięŜnym pomocy społecznej jest
funkcjonowanie mieszkań ochronnych. Adresatami tej pomocy są osoby, które
ze względu na trudną sytuację Ŝyciową potrzebują wsparcia, ale nie musi ono
mieć formy usług świadczonych przez jednostki całodobowej opieki. Okres
zamieszkiwania w mieszkaniu ma przygotowywać beneficjentów do
usamodzielnienia się i wyjścia poza system pomocy społecznej. Mieszkanie
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chronione jest formą pomocy, którą skierowano przede wszystkim do osób z
zaburzeniami psychicznymi, opuszczających rodzinę zastępczą lub placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, a takŜe do uchodźców.
Ustawa o pomocy społecznej przewiduje takŜe szereg świadczeń, które
mają zapewnić minimum egzystencji osobom lub rodzinom. Zgodnie z art. 44
ustawy, do obowiązkowych zadań własnych gminy naleŜy zorganizowanie
pogrzebu zgodnego z wyznaniem zmarłego. Osobie lub rodzinie pozbawionej
schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania, gmina powinna zapewnić te
świadczenia.

4. ŚWIADCZENIA RODZINNE
ustawa o świadczeniach rodzinnych43
Art. 1. 2. Świadczenia rodzinne przysługują:
1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a) do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego,
b) jeŜeli wnika to z wiąŜących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o
zabezpieczeniu społecznym,
c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art.
53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z
2006 Nr 234, poz. 1694, z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165, poz. 1170
oraz 2008 r. Nr 70 poz. 416)), lub w związku z uzyskaniem w rzeczpospolitej
Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, , jeŜeli zamieszkują z
członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeŜeli
zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w
którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba Ŝe przepisy o koordynacji

43

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2003 r. Nr
228, poz. 2255 z późn. zm.).
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systemów
zabezpieczenia
społecznego
lub
dwustronne
międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

umowy

Komentarz
Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych cudzoziemcy posiadający status
uchodźcy lub ochronę uzupełniającą. mają prawo do świadczeń rodzinnych na
takich samych zasadach, jak obywatele polscy. Prawa tego są pozbawione osoby
posiadające zgodę na pobyt tolerowany.

ustawa o świadczeniach rodzinnych
Art. 2. Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie
pielęgnacyjne;
3) zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;
4) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

Komentarz
Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie
dziecka. Po spełnieniu odpowiedniego kryterium dochodowego prawo do zasiłku
rodzinnego przysługuje zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, 2, 3 i art. 6 ust. 1 i 1a ustawy:
1) rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka,
2) opiekunowi faktycznemu dziecka,
3) osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu
rodziców w związku z ich śmiercią lub zasądzeniem od rodziców na jej rzecz
alimentów, jeŜeli wyrok sądu orzekający alimenty został wydany przed
osiągnięciem przez osobę uczącą się pełnoletniości).
Zasiłek przysługuje osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyŜszej,
jednak nie dłuŜej niŜ do ukończenia 24 roku Ŝycia. Zasiłek rodzinny przysługuje
osobom wymienionym w punktach 1 i 2, do ukończenia przez dziecko:
-18 roku Ŝycia,
- nauki w szkole, jednak nie dłuŜej niŜ do ukończenia 21 roku Ŝycia,
- 24 roku Ŝycia, jeŜeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyŜszej i
legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
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Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie
wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących
podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych44
od 1 września 2006 r. wysokość zasiłku wynosi:
1) 48 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku Ŝycia;
2) 64 zł na dziecko w wieku powyŜej 5 roku Ŝycia do ukończenia 18 roku Ŝycia;
3) 68 zł na dziecko w wieku powyŜej 18 roku Ŝycia do ukończenia 24 roku Ŝycia.
Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje po spełnieniu odpowiedniego
kryterium dochodowego, wyŜszego niŜ w przypadku prawa do pomocy
społecznej. Zasiłek rodzinny przysługuje, jeŜeli dochód rodziny w przeliczeniu na
osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 504 zł.
Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o
niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeŜeli dochód rodziny w
przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583 zł.
JeŜeli dochód rodziny lub dochód osoby uczącej się przekracza kwotę
uprawniającą daną rodzinę lub osobę uczącą się do zasiłku rodzinnego, o kwotę
niŜszą lub równą kwocie odpowiadającej najniŜszemu zasiłkowi rodzinnemu
wypłacanemu w ustalonym okresie, zasiłek rodzinny przysługuje, jeŜeli naleŜał się
w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w
kolejnym roku kalendarzowym nie moŜna pobierać zasiłku rodzinnego.
Na podstawie art. 8 ustawy mogą równieŜ zostać przyznane, zaleŜnie od
indywidualnej sytuacji finansowej i rodzinnej osoby ubiegającej się, następujące
dodatki do świadczeń rodzinnych. O wszystkie dodatki moŜe się ubiegać tylko
osoba uprawniona do zasiłku rodzinnego.
a) Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Świadczenie to wynosi 1000 zł i jest jednorazowe. Wniosek moŜna składać do
momentu ukończenia przez dziecko jednego roku Ŝycia. Świadczenie przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka.
Ponadto z tytułu urodzenia dziecka przysługuje, niezaleŜnie od
uprawnień do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz niezaleŜnie od dochodu
rodziny, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1000 zł
na dziecko. Zapomoga przysługuje matce, ojcu lub opiekunowi prawnemu
44

Rozporządzenie Rady Ministrów z 18 lipca 2006 r. w sprawie wysokości dochodu
rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek
rodzinny oraz wysokości świadczeń (Dz. U. z 2006 r. Nr 130, poz. 903).
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dziecka. Wniosek o przyznanie zapomogi naleŜy złoŜyć w terminie 3 miesięcy od
urodzenia dziecka.
Dodatkowo, zgodnie z art. 22a ustawy poszczególne rady gmin mają
prawo w drodze uchwały przyznać osobom zamieszkałym na terenie ich działań
jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka. Szczegółowe zasady
udzielania zapomogi rady gmin określają w podjętej uchwale.
b) Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu
wychowawczego.
Przysługuje on osobie uprawnionej do urlopu wychowawczego: matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, nie dłuŜej jednak niŜ przez
okres:
- 24 miesięcy kalendarzowych;
- 36 miesięcy kalendarzowych, jeŜeli sprawuje opiekę nad więcej niŜ jednym
dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu;
- 72 miesięcy kalendarzowych, jeŜeli sprawuje opiekę nad dzieckiem
legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu
niepełnosprawności.
Świadczenie to jest wypłacane w wysokości 400 zł miesięcznie.
Dodatek nie przysługuje, jeśli osoba uprawniona:
- bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego była
zatrudniona krócej niŜ 6 miesięcy,
- podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w czasie urlopu
wychowawczego,
- w czasie tego urlopu pobiera zasiłek macierzyński.
c) Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.
Przysługuje on osobie samotnie wychowującej dziecko: matce lub ojcu,
opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeŜeli nie zostało zasądzone
świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka,
poniewaŜ:
- drugi z rodziców dziecka nie Ŝyje (co musi być poświadczone odpowiednimi
dokumentami, jeśli cudzoziemiec ich nie posiada moŜna wystąpić o sądowe
stwierdzenie zgonu lub uznanie za zmarłego – więcej informacji na ten temat
patrz rozdział 8, pkt 5.2.);
- ojciec dziecka jest nieznany.
Dodatek przysługuje w wysokości 170 zł miesięcznie na dziecko, nie
więcej jednak niŜ 340 zł na wszystkie dzieci. W przypadku, gdy dziecko jest
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niepełnosprawne lub z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności,
dodatek wynosi 250 zł na dziecko, nie więcej jednak niŜ 500 zł na wszystkie
dzieci.
d) Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Ten dodatek naleŜy się rodzinie wielodzietnej. W rozumieniu ustawy o
świadczeniach rodzinnych rodzina wielodzietna to taka, w której wychowuje się
troje i więcej dzieci, mających prawo do zasiłku rodzinnego. Dodatek przysługuje
matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka. Wynosi 80 zł
miesięcznie na trzecie i kaŜde następne dziecko.
e) Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka.
Świadczenie to przysługuje na dziecko w wieku:
- do ukończenia 16 lat, jeśli ma orzeczenie o niepełnosprawności,
- od 16 do 24 lat, jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu
niepełnosprawności. Wynosi 60 zł na dziecko do 5 lat lub 80 zł na dziecko od 5
do 24 lat.
Prawo do niego mają matka lub ojciec, opiekun faktyczny lub prawny
dziecka, a takŜe osoba się ucząca.
f) Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania.
Przyznawany jest w dwóch przypadkach:
- gdy dziecko mieszka poza domem w innej miejscowości, gdzie znajduje się
szkoła, do której uczęszcza - dodatek wynosi 90 zł miesięcznie,
- gdy dziecko dojeŜdŜa do innej miejscowości, w której jest szkoła - wysokość
dodatku to 50 zł miesięcznie.
g) Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dodatek przyznawany jest z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wynosi 100 zł na
dziecko. Wypłaca się go raz w roku, we wrześniu.
Zasiłek pielęgnacyjny zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy przyznaje się w celu
częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia osobie
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niepełnosprawnej opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji (nt. orzekania o niepełnosprawności patrz rozdział 9,
pkt 8). Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje (art. 16 ust. 2 i 3):
- niepełnosprawnemu dziecku;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyŜej 16 roku Ŝycia, jeŜeli legitymuje się
orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- osobie, która ukończyła 75 lat.
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje takŜe osobie niepełnosprawnej w
wieku powyŜej 16 roku Ŝycia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym
stopniu niepełnosprawności, jeŜeli niepełnosprawność powstała w wieku do
ukończenia 21 roku Ŝycia.
Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje (art. 16 ust. 4 i 5):
- osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego,
- osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, jeŜeli
pobyt osoby i udzielane przez tę instytucję świadczenia częściowo lub w całości
finansowane są z budŜetu państwa albo Narodowego Funduszu Zdrowia.
Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej
pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad dzieckiem zgodnie z art.
17 ust. 1 ustawy przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego matce lub
ojcu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeŜeli nie podejmuje lub
rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki
nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby
w związku ze znacznie ograniczoną moŜliwością samodzielnej egzystencji oraz
konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo orzeczeniem o znacznym stopniu
niepełnosprawności. Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje po spełnieniu
odpowiedniego kryterium dochodowego.
Świadczenia pielęgnacyjne nie przysługują, jeŜeli (art. 17 ust. 5 ustawy):
1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty
socjalnej, zasiłku stałego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia
przedemerytalnego;
2) osoba wymagająca opieki:
a) pozostaje w związku małŜeńskim;
b) została umieszczona w rodzinie zastępczej albo, w związku z koniecznością
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową
opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu z wyjątkiem zakładów opieki
zdrowotnej;
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3) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury na to dziecko;
4) osoba w rodzinie ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego albo
do świadczenia pielęgnacyjnego na to lub na inne dziecko w rodzinie.

5. UZYSKANIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ
I ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH
ustawa o pomocy społecznej
Art. 16. 1. Obowiązek zapewnienia realizacji zadań pomocy społecznej
spoczywa na jednostkach samorządu terytorialnego oraz na organach
administracji rządowej w zakresie ustalonym ustawą.
ustawa o świadczeniach rodzinnych
Art. 20. 1. Organ właściwy realizuje zadania w zakresie świadczeń
rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.
3. Organ właściwy moŜe upowaŜnić w formie pisemnej swojego zastępcę,
pracownika urzędu albo kierownika ośrodka pomocy, lub inną osobę na
wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej do prowadzenia
postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a takŜe do wydawania w
tych sprawach decyzji.
4. W przypadku upowaŜnienia kierownika ośrodka pomocy społecznej, w
ośrodku tym tworzy się komórkę organizacyjną do realizacji świadczeń
rodzinnych (…).
Art. 23. 2. Wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze
względu na miejsce zamieszkania osoby, o której mowa w ust. 1.

Komentarz
Większość zadań z zakresu pomocy społecznej realizuje w Polsce administracja
samorządowa, szczególnie rozbudowane są cele gminy. Samorządy realizują swoje
zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym przyznawanie i wypłatę świadczeń
przez wyspecjalizowane jednostki organizacyjne. NajwaŜniejszym wykonawcą
zadań socjalnych w gminie są ośrodki pomocy społecznej. W gminach miejskich
jednostki te noszą nazwę miejskich ośrodków pomocy społecznej. Na terenie
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powiatu najszersze zadania z zakresu pomocy społecznej realizują powiatowe
centra pomocy rodzinie.
Do zadań gminy naleŜy m.in. wypłata zasiłków: okresowych i celowych.
Obowiązkiem gminy jest takŜe zapewnienie ubrania, jednego gorącego posiłku i
miejsca do spania kaŜdej osobie tego pozbawionej. Gmina ma zadanie takŜe w
miarę posiadanych moŜliwości finansowych przyznawać i wypłacać specjalne
zasiłki celowe oraz świadczyć pomoc na usamodzielnienie ekonomiczne (art. 17
ust. 2 ustawy o pomocy społecznej). W ramach zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej gmina przyznaje i wypłaca zasiłki stałe oraz zasiłki celowe
na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną (art. 18
ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
Do zadań samorządu powiatowego zgodnie z art. 19 pkt 8 ustawy o
pomocy społecznej naleŜy świadczenie pomocy integracyjnej dla cudzoziemców
po zakończeniu ich indywidualnego programu integracji. W ramach zadań
zleconych z zakresu administracji rządowej powiat realizuje takŜe pomoc dla
uchodźców objętych indywidualnym programem integracji i opłaca za nich
składki na ubezpieczenie zdrowotne (art. 20 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej).
Postępowanie w sprawie świadczeń pomocy społecznej wszczynane jest
na wniosek osoby zainteresowanej bądź innej osoby za zgodą osoby
zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc społeczna moŜe być
udzielana równieŜ z urzędu, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej
pełnomocnika.
W celu ustalenia stanu faktycznego i przyznania na tej podstawie prawa
do świadczeń organ administracji publicznej przeprowadza postępowanie
wyjaśniające. Ustalanie stanu faktycznego następuje w postępowaniu
dowodowym. Ustawa o pomocy społecznej w art. 107 przewiduje szczególny
rodzaj dowodu w postaci wywiadu środowiskowego. Jest on prowadzony w
miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o pomoc. Celem wywiadu
środowiskowego jest rozeznanie sytuacji bytowej, rodzinnej, zdrowotnej i
mieszkaniowej osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc. Pracownik socjalny
przeprowadza wywiad środowiskowy w ciągu 14 dni od daty wszczęcia
postępowania, a w sprawach pilnych w terminie 2 dni. W trakcie przeprowadzania
wywiadu środowiskowego, w porozumieniu z klientem ustalany jest plan pomocy.
Przy przeprowadzaniu wywiadu środowiskowego osoba lub rodzina starająca się
o pomoc jest zobowiązana do współdziałania. Powinna ona m.in. na wezwanie
organu złoŜyć oświadczenie o swoich dochodach i stanie majątkowym. Odmowa
wzięcia udziału w wywiadzie skutkuje nieprzyznaniem pomocy.
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Świadczenia z pomocy społecznej przyznawane są w formie decyzji (art.
106 ustawy o pomocy społecznej). Wyjątek stanowią świadczenia w postaci pracy
socjalnej lub poradnictwa. Stronom przysługuje odwołanie od decyzji w terminie
14 dni od dnia jej doręczenia. Organem wyŜszego stopnia w stosunku do
wszystkich organów jednostek samorządu terytorialnego są samorządowe kolegia
odwoławcze.
Zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (art. 23 ust. 2), w celu
uzyskania świadczenia rodzinnego naleŜy złoŜyć wniosek w urzędzie gminy
właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Organem
właściwym do rozpatrzenia i wypłaty świadczeń jako zadania zleconego z zakresu
administracji rządowej jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Organy te do
wykonywania swoich obowiązków mogą upowaŜnić na piśmie swego zastępcę,
pracownika urzędu gminy lub kierownika ośrodka pomocy społecznej.

6. ZATRUDNIENIE SOCJALNE
ustawa o zatrudnieniu socjalnym45
Art. 1. 1. Ustawa określa zasady zatrudnienia socjalnego.
2. Przepisy ustawy stosuje się w szczególności do:
1) bezdomnych realizujących indywidualny program wychodzenia z
bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
5) bezrobotnych, w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu
bezrobociu,
7) uchodźców realizujących indywidualny program integracji, w rozumieniu
przepisów o pomocy społecznej,
którzy podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację
Ŝyciową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych
potrzeb Ŝyciowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz
uniemoŜliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w Ŝyciu zawodowym,
społecznym i rodzinnym.

45

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz U. z 2003 r. Nr 122,
poz. 1143 z późn. zm.).
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Komentarz
Do wszystkich migrantów przymusowych niezaleŜnie od posiadanej formy
ochrony adresowana jest takŜe pomoc w postaci zatrudnienia socjalnego.
Zatrudnienie socjalnego jest skierowane do osób, które nie potrafią same
zaspokoić swoich podstawowych potrzeb Ŝyciowych i znajdują się w sytuacji
powodującej ubóstwo oraz uniemoŜliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w
Ŝyciu zawodowym, społecznym i rodzinnym. ChociaŜ ustawa nie uzaleŜnia
wsparcia od spełnienia kryterium dochodowego, z jej przepisów wynika, Ŝe
pomoc przysługuje osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Na
podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym moŜe być ona realizowana poprzez
zajęcia w centrach i klubach integracji społecznej oraz w postaci zatrudnienia
wspieranego. Taka forma pomocy z punktu widzenia problematyki uchodźczej
jest bardzo waŜna, poniewaŜ kładzie nacisk na integrację społeczną i zawodową
cudzoziemca, uczy go aktywnego przezwycięŜania barier językowych i
kulturowych, a nie czyni go tylko biernym odbiorcą pomocy społecznej (więcej
informacji o spółdzielniach socjalnych patrz rozdział 3 pkt 3.4.)
W zakres pomocy społecznej wchodzi teŜ problematyka przeciwdziałania
bezrobociu, którą reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn.
zm.). Kwestia ta w aspekcie migrantów przymusowych omówiona jest w rozdziale
3 pkt 2.
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1. NADANIE NUMERU PESEL
ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych46
Art. 31a. 3. Numer PESEL nadaje się:
2) cudzoziemcom zameldowanym na pobyt stały lub czasowy trwający ponad
2 miesiące na podstawie art. 26 ustawy,
3) obywatelom polskim i cudzoziemcom, którzy podlegają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, z wyłączeniem osób, którym nadano ten numer na podstawie
pkt 1 i 2,
4) obywatelom polskim zamieszkałym za granicą, ubiegającym się o wydanie
paszportu.
Art. 31b.1. Minister właściwy do spraw administracji publicznej moŜe nadać
numer PESEL osobom innym niŜ wymienione w art. 31a ust. 3 na ich pisemny
wniosek, jeŜeli odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru
PESEL przez te osoby.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, składają umotywowany pisemny wniosek
o nadanie numeru PESEL bezpośrednio do ministra właściwego do spraw
administracji publicznej, wraz z odpisem skróconym aktu urodzenia, a w
przypadku osób, które wstąpiły w związek małŜeński - wraz z odpisem
skróconym aktu małŜeństwa opatrzonym adnotacją o aktualnie uŜywanym
nazwisku.
3. Wniosek o nadanie numeru PESEL powinien zawierać następujące dane:
1) nazwisko i imiona,
2) nazwisko rodowe,
3) imiona rodziców,
4) nazwisko rodowe matki,
5) płeć,
6) datę i miejsce urodzenia,
7) obywatelstwo,
46

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji i dowodach osobistych (Dz. U. z 1974 r.
Nr 14, poz. 85).
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8) adres i miejsce pobytu stałego lub czasowego,
9) rodzaj, serię i numer dokumentu toŜsamości.

Komentarz
PESEL to numer powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności,
składający się z 11 cyfr, które mają szczególne znaczenie – pierwsze 6 cyfr
oznacza datę urodzenia osoby, kolejne 4 liczbę porządkową i płeć osoby, a
ostatnia cyfra słuŜy do komputerowej kontroli poprawności nadanego numeru
ewidencyjnego. Numer PESEL nadawany jest cudzoziemcom, którzy przebywają
w Polsce ponad 2 miesiące i są zameldowani. O nadanie numeru PESEL
występuje automatycznie organ dokonujący meldunku. Nie potrzeba składać
oddzielnego wniosku. Numer PESEL jest równieŜ nadawany tym cudzoziemcom,
którzy nie są zameldowani, a są objęci ubezpieczeniem społecznym lub
zdrowotnym. JeŜeli cudzoziemiec nie spełnia Ŝadnego z tych warunków, moŜe
złoŜyć wniosek bezpośrednio do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji,
uzasadniając potrzebę uzyskania numeru PESEL, np. chęć podjęcia pracy, oraz
wnosząc opłatę skarbową. Zadania te w imieniu ministra wypełnia Wydział
Aktualizacji Rejestrów Departamentu Rejestrów Państwowych MSWiA,
znajdujący się w Warszawie przy ul. Pawińskiego 17/21. Składając wniosek naleŜy
dołączyć znaczek skarbowy za 5 zł oraz kopię karty pobytu. W kaŜdym z
wymienionych przypadków organem nadającym numer PESEL jest Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W przypadku zmiany danych osobowych naleŜy dokonać wymiany
numeru PESEL poprzez złoŜenie umotywowanego wniosku do ww. ministra.
Sytuacja taka moŜe nastąpić w przypadku sprostowania daty urodzenia,
oznaczenia płci, czy zmiany imienia bądź nazwiska. Po nadaniu numeru PESEL
minister powiadamia organ lub osobę wnoszącą o przyznaniu numeru PESEL.

2. NADANIE NUMERU NIP
ustawa o zasadach
płatników47

ewidencji

i

identyfikacji

podatników

i

47

Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach i identyfikacji podatników i płatników
(Dz. U. z 1995 r. Nr 142, poz. 710).
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Art. 2.1. Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są
podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery
identyfikacji podatkowej, zwane dalej „NIP”.
Art. 4. W sprawach określonych w art. 3 właściwymi naczelnikami urzędów
skarbowych są:
3) dla pozostałych podatników:
a) będących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu
skarbowego właściwy w sprawach tego podatku,
b) niebędących podatnikami podatku dochodowego – naczelnik urzędu
skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę
podatnika, a jeŜeli podatnik nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w
Polsce - naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście;
Art. 5. 1. Podatnicy obowiązani są do dokonania zgłoszenia
identyfikacyjnego; zgłoszenia identyfikacyjnego dokonuje się jednokrotnie, bez
względu na rodzaj oraz liczbę opłacanych przez podatnika podatków, formę
opodatkowania, liczbę oraz rodzaje prowadzonej działalności gospodarczej
oraz liczbę prowadzonych przedsiębiorstw.
2. Zgłoszenie identyfikacyjne osób fizycznych zawiera nazwisko, imiona,
imiona rodziców, datę i miejsce urodzenia, płeć, nazwisko rodowe,
obywatelstwo lub obywatelstwa, adres miejsca zamieszkania, adres miejsca
zameldowania na pobyt stały lub czasowy, rodzaj i numer dowodu toŜsamości
oraz numer ewidencyjny PESEL.

Komentarz
KaŜda osoba fizyczna będąca płatnikiem podatków, ma obowiązek uzyskania
numeru NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej). Organem nadającym numer NIP
jest naczelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania
cudzoziemca. Zgłoszenie identyfikacyjne celem uzyskania NIP polega na
wypełnieniu i złoŜeniu do właściwego urzędu formularza NIP-3. NaleŜy w nim
zamiesić dane osobowe cudzoziemca, w tym numer PESEL, jego obywatelstwo
oraz miejsce zameldowania i zamieszkania. W przypadku braku miejsca
zameldowania, naleŜy podać jedynie miejsce zamieszkania. Działanie to nie wiąŜe
się z Ŝadną opłatą. NIP nadawany jest w formie decyzji administracyjnej wydanej
przez naczelnika urzędu skarbowego, która jest przesyłana do wnioskodawcy.
O nadanie numeru NIP moŜe wystąpić sam zainteresowany. Wniosek w
jego imieniu moŜe jednak takŜe złoŜyć zatrudniający go pracodawca.
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3. WYMIANA PRAWA JAZDY
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania
uprawnień do kierowania pojazdami48
§ 2. Wydanie lub odmowa wydania prawa jazdy, pozwolenia oraz ich
wtórników następują w drodze decyzji administracyjnej.
§ 5. 1. Prawo jazdy lub pozwolenie albo wtórnik tych dokumentów wydaje się
w następujących przypadkach, po otrzymaniu:
5) od osoby ubiegającej się o wymianę prawa jazdy wydanego za granicą
przez państwo-stronę konwencji o ruchu drogowym lub odpowiadającego
wzorowi prawa jazdy określonemu w tych konwencjach:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,
b) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski,
sporządzonym lub
poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej;
dokumenty te są równieŜ wymagane od osoby ubiegającej się o wymianę
prawa jazdy wydanego za granicą, jeŜeli z rozporządzenia ministra
właściwego do spraw transportu wydanego na podstawie przepisu art. 94 ust.
4 ustawy lub z umów międzynarodowych wynika wzajemna wymiana praw
jazdy bez wymogu sprawdzania kwalifikacji;
6) od osoby ubiegającej się o wymianę wydanego za granicą prawa jazdy
nieokreślonego w konwencjach o ruchu drogowym — za pośrednictwem
ośrodka:
a) dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a, e i f,
b) kserokopii posiadanego prawa jazdy wraz z tłumaczeniem na język polski,
sporządzonym lub
poświadczonym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego konsula
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarz
Cudzoziemiec, aby wymienić prawo jazdy kraju pochodzenia na polskie prawo
jazdy, jest zobowiązany do złoŜenia wniosku, załączenia fotografii oraz uiszczenia
48

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania
uprawnień do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2004 r. Nr 24, poz. 215).
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opłaty skarbowej. Nadto musi załączyć kopie dotychczasowego prawa jazdy wraz
z jego tłumaczeniem przysięgłym. Wszystkie powyŜsze dokumenty naleŜy złoŜyć
osobiście w urzędzie gminy lub dzielnicy właściwym ze względu na miejsce
zamieszkania. Wydanie polskiego prawa jazdy następuje po zwróceniu
zagranicznego prawa jazdy. Decyzje w zakresie wymiany prawa jazdy podejmuje
starosta lub wojewoda mazowiecki. Wydanie lub odmowa wydania polskiego
prawa jazdy następuje w drodze decyzji administracyjnej.
Polska uznaje i wymienia prawa jazdy wydane w 59 państwach świata (np.
w/na Albanii, Białorusi, Filipinach, Iranie, Kazachstanie, Kubie, Mołdawii,
Mongolii, Nigrze, Pakistanie, Rosji, Senegalu, Republice Środkowoafrykańskiej,
TadŜykistanie, Turkmenistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, WybrzeŜu Kości
Słoniowej, Zimbabwe). Pełną listę państw moŜna znaleźć w załączniku nr 1 do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wydawania uprawnień do
kierowania pojazdami. Jeśli cudzoziemiec pochodzi z innego niŜ wymienione
państwa, aby uzyskać polskie prawo jazdy, musi ukończyć kurs przygotowawczy
oraz zdać egzamin, a następnie złoŜyć wniosek, załączyć fotografie, a takŜe uiścić
opłatę skarbową. Nadto musi załączyć kopie dotychczasowego prawa jazdy wraz
z jego tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub właściwego ze
względu na miejsce wydania prawa jazdy konsula RP. Wszystkie powyŜsze
dokumenty naleŜy złoŜyć za pośrednictwem ośrodka egzaminacyjnego w urzędzie
gminy lub dzielnicy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
NaleŜy jednak pamiętać, Ŝe przy uznawaniu prawa jazdy, Polska
występuje do odpowiednich władz państwa, które je wydało, by potwierdzić
uprawnienie do kierowania pojazdem i sprawdzić legalność dokumentu. Taka
praktyka (poparta odpowiednimi przepisami prawa) moŜe być dla uchodźcy
szkodliwa – moŜe on sobie nieŜyczyć (i najczęściej tak jest), by państwo
pochodzenia dowiedziało się o miejscu jego pobytu.

4. WYMIANA KARTY POBYTU
ustawa o cudzoziemcach
Art. 77. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu,
polski dokument podróŜy dla cudzoziemca lub polski dokument toŜsamości
cudzoziemca w przypadku:
1) zmiany danych w nich zamieszczonych;
2) zmiany wyglądu utrudniającej ustalenie jego toŜsamości;
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3) uszkodzenia ich w stopniu utrudniającym posługiwanie się nimi;
4) upływu terminu waŜności karty pobytu wydanej w związku z uzyskaniem
zezwolenia na osiedlenie się lub zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego WE;
5) ich utraty lub zniszczenia.
ustawa o udzielaniu ochrony cudzoziemcom na terytorium RP49
Art. 89i.
1. Cudzoziemcowi, któremu nadaje się status uchodźcy, wydaje się dokument
podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej i kartę pobytu waŜną przez okres
3 lat od dnia wydania.
2. Cudzoziemcowi, któremu udziela się ochrony uzupełniającej, wydaje się
kartę pobytu waŜną przez okres 2 lat od dnia wydania.
3. Dokument podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej jest waŜny przez
okres 2 lat od dnia wydania.
4. Cudzoziemiec, któremu doręczono decyzję o nadaniu statusu uchodźcy lub
udzieleniu ochrony uzupełniającej, jest obowiązany dostarczyć Szefowi Urzędu
3 fotografie.
Art. 89j.
1. Dokument podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej podlega wymianie
w przypadku:
1) zmiany danych w nim zamieszczonych;
2) uszkodzenia w stopniu utrudniającym posługiwanie się nim lub zaistnienia
innej okoliczności utrudniającej ustalenie toŜsamości osoby;
3) upływu terminu waŜności.
2. Poza przypadkami, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 13 czerwca 2003
r. o cudzoziemcach, cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu
takŜe po upływie okresu jej waŜności.
Art. 89n. 1. Dokument podróŜy przewidziany w Konwencji Genewskiej wydaje i
wymienia Szef Urzędu.
2. Cudzoziemcowi, który posiada status uchodźcy lub korzysta z ochrony
uzupełniającej, kartę pobytu wydaje i wymienia Szef Urzędu.

Art. 104. 5. Kartę pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zgody na pobyt
tolerowany, wydaje i wymienia organ, który udzielił zgody na ten pobyt, z tym
Ŝe, jeŜeli zgody udzieliła Rada, czynności tych dokonuje Szef Urzędu.

49 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
RP (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz. 1176).
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Komentarz
Wymiana karty pobytu przez osoby posiadające status uchodźcy, ochronę
uzupełniającą bądź zgodę na pobyt tolerowany zachodzi wówczas, gdy zaistnieją
okoliczności opisane w art. 77 ustawy o cudzoziemcach, np. dojdzie do jej utraty
bądź zniszczenia lub zmiany danych w niej zamieszczonych, np. miejsca
zameldowania. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić kartę pobytu takŜe po
upływie okresu jej waŜności Organem właściwym do wymiany karty pobytu
uzyskanej w związku ze statusem uchodźcy jest Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców (UdsC) natomiast organem właściwym w przypadku posiadania
karty pobytu w związku uzyskaniem zgody na pobyt tolerowany jest organ, który
wydał decyzję o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany z wyjątkiem Rady do
spraw Uchodźców.
JeŜeli w czasie wydawania karty pobytu, cudzoziemiec nie ma miejsca
zameldowania lub nie ma jeszcze nadanego numeru PESEL, karta jest wystawiana
bez zamieszczenia tych danych.

5. NOSTRYFIKACJA DYPLOMÓW ORAZ ŚWIADECTW
Zagraniczne dokumenty o wykształceniu uznawane są w Polsce na mocy umów
międzynarodowych o uznawalności wykształcenia bądź na drodze nostryfikacji.
Nostryfikacji podlegają dokumenty pochodzące z państw, z którymi Polska nie
posiada umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu. Polska
ma podpisane umowy z następującymi krajami: Armenia, Białoruś, Bułgaria,
Chorwacja, Czechosłowacja, Czechy, Estonia, Federacja Rosyjska, Jugosławia,
Kazachstan, Kirgistan, Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna, Kuba,
Libia, Łotwa, Mołdowa, Mongolia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Syria,
TadŜykistan, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wietnam, ZSRR. Niektóre z
powyŜszych umów zostały zawarte z krajami, które juŜ nie istnieją. Obowiązują
jednak dalej i dotyczą osób, które uzyskały dokumenty o wykształceniu przed ich
rozpadem.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji
świadectw szkolnych i maturalnych uzyskanych za granicą z dnia
6 kwietnia 2006 r.50
§ 2. Nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą dokonuje kurator oświaty,
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o
nostryfikację, a w przypadku braku takiego miejsca – kurator oświaty, właściwy
ze względu na siedzibę instytucji, w której osoba zamierza złoŜyć świadectwo
uzyskane za granicą, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”.
§ 10. Za równorzędne polskiemu świadectwu dojrzałości, bez obowiązku
przeprowadzenia nostryfikacji, uznaje się:
1) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizację
International Baccalaureate organization w Genewie;
2) dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane przez Szkoły Europejskie
zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu w dniu 21 czerwca 1994
r. o statusie Szkół Europejskich.
§ 14. 1. Osoba ubiegająca się o nostryfikacje świadectwa uzyskanego za
granicą składa wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji wraz z oryginałem
świadectwa albo jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula
Rzeczpospolitej Polskiej urzędującego w Państwie, w którym został wydany
dokument, z zastrzeŜeniem ust. 3, oraz oświadczeniem, Ŝe świadectwo to nie
stanowiło dotychczas przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego.
6. Dokumenty o których mowa w ust. 1, 4 i 5 sporządzone w języku obcym,
naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym lub
poświadczonym przez:
1) tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych
prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo
2) konsula Rzeczpospolitej polskiej urzędującego w państwie, w którym został
wydany dokument.
§ 15. 1. Po stwierdzeniu spełnienia przez osobę ubiegającą się o nostryfikację
świadectwa uzyskanego za granicą warunków, o których mowa w §3-9 i §11,
organ nostryfikacyjny wydaje zaświadczenie, w którym określa w
szczególności:
1) nazwę i numer świadectwa uzyskanego za granicą;
50 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych
i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. z 2006 r. Nr 63, poz. 442 i 443).
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2) pełną nazwę i siedzibę instytucji, która wydała świadectwo uzyskane za
granicą;
3) nazwę państwa, w którego systemie edukacji działa instytucja, o której
mowa w pkt 2;
4) imię i nazwisko osoby, która uzyskała świadectwo za granicą, oraz datę i
miejsce jej urodzenia;
5) nazwę polskiego świadectwa ukończenia szkoły, polskiego świadectwa
dojrzałości lub polskiego dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, z
którym organ nostryfikacyjny uznał za równorzędne świadectwo uzyskane za
granicą.
3. Zaświadczenie jest waŜne łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za
granicą albo jego duplikatem.

Komentarz
Organem, do którego naleŜy się zgłosić w celu nostryfikacji świadectwa
uzyskanego za granicą, jest kurator oświaty właściwy ze względu na miejsce
zamieszkania cudzoziemca, a w przypadku braku zamieszkania, kurator właściwy
ze względu na umiejscowienie instytucji, w której cudzoziemiec zamierza złoŜyć
nostryfikowany dokument. Świadectwa maturalne uzyskane w związku z
dyplomem IB (International Baccalaureate) lub dyplom EB (European
Baccalauerate) są uznawane za równorzędne polskiemu świadectwu maturalnemu
bez konieczności przeprowadzenia nostryfikacji.
Dokonując nostryfikacji, naleŜy złoŜyć wniosek o jej przeprowadzenie,
oryginał świadectwa wydanego za granicą oraz oświadczenie, iŜ świadectwo nie
było dotychczas nostryfikowane w Polsce. Rozporządzenie przewiduje moŜliwość
złoŜenia jeszcze innych dokumentów w szczególnych sytuacjach. Wszystkie
dokumenty naleŜy złoŜyć wraz z tłumaczeniem na język polski potwierdzonym
przez tłumacza przysięgłego lub konsula RP. W przypadku niewypełnienia tych
warunków, mogą zostać zorganizowane egzaminy, mające na celu zweryfikowanie
posiadanej przez cudzoziemca wiedzy. Organizuje je kurator dokonujący
nostryfikacji. Po stwierdzeniu spełnienia warunków nostryfikacyjnych, kurator
oświaty wydaje zaświadczenie, potwierdzające uzyskane świadectwo zagraniczne.
Jest ono waŜne tylko łącznie z oryginałem świadectwa uzyskanego za granicą.
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10
sierpnia 2004 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia
studiów wyŜszych uzyskanych za granicą51
§ 1. Nostryfikacji dyplomu wydanego za granicą dokonuje rada podstawowej
jednostki organizacyjnej szkoły wyŜszej, zwanej dalej „uczelnią”, uprawnionej
do nadawania stopnia doktora określonej dziedziny nauki lub określonej
dziedziny sztuki odpowiadającej kierunkowi studiów, którego ukończenie
potwierdzono dyplomem wydanym za granicą, zwana dalej „radą”.
§ 2.1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu wydanego za granicą,
zwana dalej „kandydatem”, wnosi do wybranej rady podanie wraz z
następującymi załącznikami:
1) oryginałem dyplomu uzyskanego za granicą;
2) kopią świadectwa szkolnego, świadectwa dojrzałości lub świadectwa
ukończenia studiów wyŜszych, na podstawie którego kandydat został przyjęty
na studia zakończone uzyskaniem dyplomu za granicą, o uznanie którego się
ubiega;
3) Ŝyciorysem w języku polskim;
4) oświadczeniem, Ŝe dyplom wydany za granicą nie stanowił dotychczas
przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego w Ŝadnej polskiej uczelni.
§ 4.1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady w sprawie:
1) uznania dyplomu wydanego za granica za równorzędny z dyplomem
ukończeniem studiów wyŜszych uzyskanym w kraju;
2) odmowy uznania dyplomu wydanego za granicą.
2. Rada przed podjęciem uchwały, której mowa w ust. 1, moŜe podjąć
uchwałę o konieczności zaliczenia przez kandydata zajęć dydaktycznych lub
zdania określonych egzaminów.
3. Od uchwał, o których mowa w ust. 1, kandydatowi przysługuje odwołanie
do senatu uczelni.
§ 5. W przypadku podjęcia przez radę uchwały o uznaniu dyplomu, o której
mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, podstawowa jednostka organizacyjna uczelni wydaje
kandydatowi zaświadczenie potwierdzające równorzędność dyplomu

51

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 sierpnia 2004 r. w
sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyŜszych uzyskanych za granicą (Dz.
U. z 2004 r. Nr 184, poz. 1897).
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wydanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyŜszych uzyskanym w
kraju.
§ 7.1. Osoba, posiadająca dyplom wydany za granicą, ubiegająca się o
przyjęcie na uzupełniające studia magisterskie lub studia podyplomowe w
polskiej uczelni moŜe zostać zwolniona z postępowania nostryfikacyjnego.
§ 8.1. Osoba ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie w polskiej
uczelni lub innej placówce naukowej moŜe zostać zwolniona z postępowania
nostryfikacyjnego, jeŜeli posiada dyplom ukończenia studiów wyŜszych:
1) wydany przez uprawnioną instytucję działającą w systemie edukacji
państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o
Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia doktoranckie w
państwie jego wydania.

Komentarz
Nostryfikacji dyplomów i tytułów zawodowych uzyskanych w szkołach wyŜszych
za granicą dokonuje rada wydziału uczelni wyŜszej uprawniona do nadawania
stopnia naukowego doktora określonej dziedziny nauki. Wykazy jednostek
posiadających takie uprawnienia publikowane są przez Centralną Komisję ds.
Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych. Rada wydziału określa tryb
postępowania nostryfikacyjnego. Osoba ubiegająca się o nostryfikację dyplomu
musi złoŜyć: oryginał dyplomu uzyskanego za granicą, kopię świadectwa, na
podstawie którego została przyjęta na studia, Ŝyciorys w języku polskim oraz
oświadczenie, iŜ dokument nie był juŜ objęty postępowaniem nostryfikacyjnym w
Polsce. Poza tymi dokumentami rada jednostki wydziału moŜe zaŜądać innych
wymienianych w rozporządzeniu dokumentów oraz ich tłumaczenia na język
polski. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się wydaniem przez radę uchwały o
uznaniu lub odmowie uznania dokumentu, będącego podmiotem nostryfikacji.
Przed wydaniem uchwały rada moŜe zaŜądać zaliczenia części materiału
dydaktycznego. Od powyŜszych uchwał cudzoziemcowi przysługuje prawo
złoŜenia odwołania do senatu uczelni. Wydanie uchwały o uznaniu dokumentu
wiąŜe się z wydaniem zaświadczenia potwierdzającego równorzędność dyplomu
uzyskanego za granicą z dyplomem ukończenia studiów wyŜszych w Polsce. Z
postępowania nostryfikacyjnego moŜe być zwolniona osoba ubiegająca się o
przyjęcie na magisterskie studia uzupełniające lub na studia podyplomowe
posiadająca dyplom ukończenia szkoły wyŜszej wydany za granicą. RównieŜ z
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postępowania nostryfikacyjnego moŜna zwolnić osobę ubiegającą się o przyjęcie
na studia doktoranckie, która uzyskała dyplom w państwie Unii Europejskiej lub
w państwie członkowskim EFTA – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.
ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki52
Art. 24. 1. Zasady uznawania stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
nadanych za granicą za równorzędne ze stopniami, o których mowa w
ustawie, określają umowy międzynarodowe.
2. W przypadku braku umów międzynarodowych, stopnie naukowe i stopnie w
zakresie sztuki uzyskane za granicą mogą być uznane, w drodze nostryfikacji,
za równorzędne ze stopniami określonymi w ustawie, z zastrzeŜeniem ust. 4
pkt 5.
3. Osoby ubiegające się o uznanie stopni naukowych lub stopni w zakresie
sztuki uzyskanych za granicą za równorzędne ze stopniami określonymi w
ustawie w trybie, o którym mowa w ust. 2, wnoszą opłaty związane z
przeprowadzeniem
postępowania
nostryfikacyjnego
w
wysokości
nieprzekraczającej 50% maksymalnego wynagrodzenia zasadniczego
profesora zwyczajnego określonego w przepisach o wynagradzaniu
nauczycieli akademickich. Wysokość opłat ustala kierownik jednostki
organizacyjnej przeprowadzającej to postępowanie.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3
czerwca 2005 r. w sprawie nostryfikacji stopni naukowych i
stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą53
§ 1. Nostryfikacji stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki uzyskanych za
granicą dokonuje rada jednostki organizacyjnej, zwana dalej „radą”,
uprawnionej do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
określonej dziedziny nauki lub stopnia doktora habilitowanego określonej
dziedziny sztuki, w zakresie danej dziedziny nauki lub sztuki.
52

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o
stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2003 r. Nr 65, poz. 595).
53 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 3 czerwca 2005 r. w
sprawie nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki uzyskanych za granicą
(Dz. U. z 2005 r. Nr 104, poz. 874).
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§ 2. 1. Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia naukowego lub stopnia w
zakresie sztuki uzyskanego za granicą, zwana dalej „kandydatem”, składa do
wybranej rady podanie wraz z następującymi załącznikami:
1) oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub
stopnia w zakresie sztuki;
2) kopią rozprawy stanowiącą podstawę przyznania kandydatowi stopnia
naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;
3) kopią dyplomu ukończenia studiów wyŜszych lub dyplomu
potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki,
na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia
naukowego lub stopnia w zakresie sztuki, o przyznanie którego się ubiegał;
4) Ŝyciorysem w języku polskim;
5) oświadczeniem, Ŝe stopień naukowy lub stopień w zakresie sztuki, o którego
nostryfikacje kandydat się ubiega, nie stanowił dotychczas przedmiotu
postępowania nostryfikacyjnego w Ŝadnej polskiej szkole wyŜszej albo innej
placówce naukowej.
§ 4. 1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałami rady w sprawie:
1) uznania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki uzyskanego za
granicą za równorzędny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub
stopniem w zakresie sztuki;
2) odmowy uznania stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki
uzyskanego za granicą.
2. Rada przed podjęciem uchwał, o których mowa w ust. 1, moŜe podjąć
uchwałę w przedmiocie:
1) wyznaczenia recenzentów rozprawy stanowiącej podstawę uzyskania
stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki;
2) złoŜenia przez kandydata egzaminów doktorskich, kolokwium
habilitacyjnego lub wygłoszenia przez kandydata wykładu habilitacyjnego.
§ 5. 1 Kandydat moŜe odwołać się od uchwały, o której mowa w §4 ust. 1,
do Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów.
§ 6. 1 Po uprawomocnieniu się uchwały, której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1,
jednostka organizacyjna wydaje kandydatowi zaświadczenie o uzyskaniu
stopnia naukowego lub stopni w zakresie sztuki uzyskanego za granicą za
równorzędny z odpowiednim polskim stopniem naukowym lub stopniem w
zakresie sztuki.
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2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1, jest waŜne jedynie łącznie z
oryginałem dyplomu potwierdzającym uzyskanie za granicą stopnia
naukowego lub stopnia w zakresie sztuki.
§ 7.1. Kierownik jednostki organizacyjnej prowadzącej postępowanie
nostryfikacyjne ustala wysokość opłaty związanej z przeprowadzeniem tego
postępowania.
4. W uzasadnionych przypadkach kierownik jednostki organizacyjnej
prowadzącej postępowanie nostryfikacyjne moŜe na wniosek kandydata
obniŜyć wysokość lub zwolnić z opłaty, o której mowa w ust. 1.
§ 8. 1. Z postępowania nostryfikacyjnego moŜe zostać zwolniona osoba,
która ubiega się o wszczęcie przewodu habilitacyjnego i posiada stopień
naukowy lub stopień w zakresie sztuki uzyskany w państwie członkowskim Unii
Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o
Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym.

Komentarz
Nostryfikacji stopni naukowych dokonują rady jednostek organizacyjnych
uprawnionych do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego
określonej dziedziny nauki lub sztuki. Wykazy tych jednostek są publikowane
przez Centralną Komisję ds. Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych.
Osoba ubiegająca się o nostryfikację stopnia naukowego musi złoŜyć
podanie wraz z następującymi dokumentami: oryginałem dyplomu
potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki,
kopię rozprawy, na podstawie której został przyznany stopień naukowy lub
stopień w zakresie sztuki, oraz dokumentu potwierdzającego ukończenie studiów
wyŜszych, Ŝyciorys w języku polskim, a takŜe oświadczenie, iŜ dokument
stwierdzający nadanie stopnia naukowego nie był przedmiotem postępowania
nostryfikacyjnego w Polsce. Poza tymi dokumentami rada jednostki wydziału
moŜe zaŜądać innych wymienionych w rozporządzeniu dokumentów oraz ich
tłumaczenia na język polski. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się wydaniem
przez radę uchwały o uznaniu lub odmowie uznania dokumentu, będącego
podmiotem nostryfikacji. Przed wydaniem uchwały rada moŜe m.in. wyznaczyć
recenzentów rozprawy doktorskiej oraz zaŜądać złoŜenia egzaminów
doktorskich. Od uchwały odmawiającej uznania dokumentu cudzoziemcowi
przysługuje prawo złoŜenia odwołania do Centralnej Komisji do spraw Tytułu
Naukowego i Stopni Naukowych. Wydanie uchwały o uznaniu dokumentu wiąŜe
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się z wydaniem zaświadczenia potwierdzającego uzyskanie za granicą stopnia
naukowego lub stopnia w zakresie sztuki. Jest ono waŜne tylko łącznie z
oryginałem dyplomu. Postępowanie nostryfikacyjne jest odpłatne. Wysokość
opłaty ustala kierownik jednostki dokonującej nostryfikacji. Istnieje moŜliwość
zwolnienia cudzoziemca z opłaty lub obniŜenie jej wysokości. Z postępowania
nostryfikacyjnego moŜe być zwolniona osoba posiadająca dokument o przyznaniu
stopnia naukowego lub stopnia w zakresie sztuki wydany przez państwo Unii
Europejskiej lub państwo członkowskie EFTA – strony umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym.
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8. WYBRANE PROBLEMY
PRAWA RODZINNEGO
1. ŁĄCZENIE RODZIN
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej54
Art. 18. MałŜeństwo jako związek kobiety i męŜczyzny, rodzina,
macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką
Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarz
Rodzina jest w tradycji europejskiej uznawana za jedną z podstawowych komórek
Ŝycia społecznego podlegających ochronie ze strony państwa. Znajduje to
odzwierciedlenie zarówno w ustawodawstwie wewnętrznym (art. 18 Konstytucji
RP), jak i w międzynarodowych konwencjach. I tak – zgodnie z art. 8 Konwencji
o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (zwanej takŜe Europejską
Konwencją Praw Człowieka)55, ingerencja władzy publicznej w sprawy Ŝycia
rodzinnego dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych, szczegółowo wyliczonych
przypadkach. Na obszarze RP rodzina jest dobrem, jakiemu państwo
zobowiązane jest zapewnić i ochronę, i opiekę, przy czym ustawodawca nie
zawęŜa zakresu tej ochrony tylko i wyłącznie do rodzin polskich. Zatem
uzasadnione zdaje się być twierdzenie, iŜ kaŜda rodzina przebywająca w granicach
RP powinna być objęta taką samą ochroną.
Szczególną kwestią w dobie migracji jest proces łączenia rodzin
cudzoziemców, zwłaszcza rodzin tych cudzoziemców, którzy, uciekając przed
prześladowaniem, ubiegają się o status uchodźcy w jednym z krajów
członkowskich Unii Europejskiej. Próbę regulacji tego zagadnienia podjęła
Wspólnota Europejska w Dyrektywie Rady 2003/86/EC z 22 września 2003 r. o
prawie do łączenia rodzin. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe dyrektywy nie
wchodzą bezpośrednio do porządku prawnego państw członkowskich. Mają moc
obowiązującą w stosunku do państw jedynie w odniesieniu do rezultatu, który ma
być osiągnięty poprzez ich implementację, pozostawiając jednocześnie państwom
54

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1997 Nr 78, poz. 483).
Sporządzona w Rzymie w dniu 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr
3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284).
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swobodę wyboru formy i środków, za pomocą których wprowadzą te przepisy w
Ŝycie (art. 249 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską).
Rzeczpospolita Polska wprowadziła w oparciu o unijne dyrektywy
regulacje dotyczące łączenia rodzin. Mówiąc ogólnie, łączenie rodzin ma na celu,
w oparciu o zasady humanitaryzmu, sprowadzenie do kraju, w jakim przebywa
legalnie cudzoziemiec, członków jego najbliŜszej rodziny. Za znaczący problem
uznano rozłąkę rodziny i postanowiono zaradzić temu wprowadzając takie
prawne uregulowania, które przyczynią się do wspólnego zamieszkania
określonych członków rodziny w jednym państwie. Unijna Dyrektywa w
następujący sposób definiuje łączenie rodziny: „łączenie rodziny” oznacza wjazd i
pobyt w Państwie Członkowskim przez członków rodziny obywatela państwa
trzeciego, mieszkającego zgodnie z prawem w tym Państwie Członkowskim, w
celu zachowania komórki rodzinnej, bez względu na to, czy związek rodzinny
powstał przed wjazdem rezydenta czy po.
Ujmując sprawę prościej – cudzoziemcy, przebywający legalnie na terenie
Polski mają prawo domagać się, aby polskie władze umoŜliwiły wjazd i legalny
pobyt członkom ich rodziny. To, kto moŜe wnioskować o połączenie rodziny,
jakie warunki taka osoba musi spełnić, a takŜe w stosunku do kogo taki wniosek
naleŜy składać, reguluje ustawa o cudzoziemcach.
ustawa o cudzoziemcach56
Art. 53. 1. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udziela się
cudzoziemcowi, który:
7) jako członek rodziny cudzoziemca, o którym mowa w art. 54, przybywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub przebywa na tym terytorium w celu
połączenia z rodziną;
8) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca urodzonym na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, przebywającym na tym terytorium bez opieki;
9) jest małŜonkiem lub pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca, o którym mowa w
art. 54, i przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej przez
okres 5 lat na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonych w związku z okolicznościami, o których mowa w pkt 7;
10) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia
na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z
56

Ustawa o cudzoziemcach. Przepisy odnośnie łączenia rodzin weszły w Ŝycie 1
października 2005 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz.1175 z późn. zm.).
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okolicznościami, o których mowa w pkt 7, w przypadku owdowienia, rozwodu,
separacji lub śmierci wstępnego lub zstępnego pierwszego stopnia, gdy
przemawia za tym szczególnie waŜny interes cudzoziemca.
Art. 54. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o którym mowa w
art. 53 ust. 1 pkt 7, udziela się członkowi rodziny cudzoziemca
zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1) na podstawie zezwolenia na osiedlenie się;
2) na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE;
3) posiadającego status uchodźcy;
4) co najmniej 2 lata na podstawie zezwoleń na zamieszkanie na czas
oznaczony, w tym bezpośrednio przed złoŜeniem wniosku o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny - na
podstawie zezwolenia wydanego na okres pobytu nie krótszy niŜ rok.

Komentarz
Jeśli złoŜony zostanie wniosek o połączenie z rodziną, członkowie rodziny
cudzoziemca otrzymają zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony. Jednak
nie dzieje się tak w kaŜdym wypadku. Po pierwsze cudzoziemiec sam musi
spełniać pewne warunki określone w ustawie. Istnieją cztery kategorie
cudzoziemców, którzy mogą wnioskować o połączenie rodziny. MoŜliwość
otrzymania tego zezwolenia najbliŜsi cudzoziemca uzyskają pod warunkiem, iŜ
przebywa on legalnie na terenie Polski na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
zezwolenia na pobyt, gdy jest rezydentem długoterminowym WE, posiada status
uchodźcy bądź przebywa na terenie Polski co najmniej 2 lata na podstawie
zezwoleń na zamieszkanie wydawanych na czas oznaczony. W tym ostatnim
przypadku bezpośrednio przed złoŜeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony dla członka rodziny, dodatkowo pozwolenie
składającego wniosek powinno być wydane na czas minimum 1 roku.
WaŜne jest zwłaszcza ostatnie rozróŜnienie. Ze względu na to, czy
obcokrajowiec przebywa w Polsce, posiadając status uchodźcy albo zezwolenie na
zamieszkanie na czas oznaczony (tym właśnie dokumentem legitymują się osoby,
które otrzymały zgodę na pobyt tolerowany), róŜnie kształtują się jego prawa i
obowiązki w odniesieniu do procedury łączenia rodzin. Osoba ze statusem
uchodźcy posiada więcej przywilejów i w stosunku do niej przepisy dotyczące
łączenia rodzin są mniej restrykcyjne. W obu wszakŜe wypadkach (poza jednym
wyjątkiem, o którym będzie dalej mowa) pojęcie rodziny jest rozumiane dość
wąsko.
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ustawa o cudzoziemcach
Art. 53. 2. Za członka rodziny cudzoziemca, o którym mowa w ust. 1 pkt 13
i art. 54, z zastrzeŜeniem ust. 3, uwaŜa się:
1) osobę pozostającą z nim w związku małŜeńskim uznawanym przez prawo
Rzeczypospolitej Polskiej;
2) małoletnie dziecko tego cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w związku
małŜeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej, w tym takŜe
dziecko przysposobione;
3) małoletnie dziecko tego cudzoziemca, w tym takŜe przysposobione,
pozostające na jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie
władze rodzicielska;
4) małoletnie dziecko osoby, o której mowa w pkt 1, w tym takŜe
przysposobione, pozostające na jej utrzymaniu, nad którym sprawuje ona
faktycznie władze rodzicielską.
3. Za członka rodziny małoletniego cudzoziemca posiadającego status
uchodźcy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki,
uwaŜa się takŜe wstępnego w linii prostej.

Komentarz
W polskich przepisach przyjęto wąskie rozumienie pojęcia członka rodziny
cudzoziemca. Jest to rozwiązanie dość dyskusyjne, hamujące napływ imigrantów
do Europy. Nie wzięto pod uwagę tego, iŜ w innych kręgach kulturowych model
rodziny wcale nie opiera się na wzorze 2 + 1, tj. małŜonkowie i jedno dziecko.
Bardzo często obcokrajowcy w Polsce pochodzą z rodzin wielopokoleniowych,
gdzie więzi rodzinne są bardzo silne pomiędzy wszystkimi członkami rodziny.
Tymczasem zgodnie z ustawą o cudzoziemcach za członka rodziny moŜe być
uznany jedynie współmałŜonek lub jego dziecko (w tym równieŜ
przysposobione). Za członka rodziny uwaŜa się takŜe wspólne dziecko
małŜonków. Rodzice, bracia, siostry, a tym bardziej kuzyni, nie są w świetle
ustawy zaliczani do rodziny i wobec tego nie ma podstaw do wnioskowania o
połączenie z nimi.
Wyjątek w ustawie, znów zgodnie z dyrektywą, uczyniono dla
uchodźców. OtóŜ, jeśli na obszarze Rzeczypospolitej Polski przebywa małoletni
cudzoziemiec bez opieki, a posiada on status uchodźcy, za członków jego rodziny
uznaje się wstępnych w linii prostej. Ustawa nie precyzuje stopnia pokrewieństwa,
z czego wynika, iŜ mogą to być zarówno rodzice, jak i dziadkowie. Nie ma takiej
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ewentualności, jeśli małoletni posiada tylko zgodę na pobyt, tak więc koniecznym
warunkiem jest tu posiadanie statusu uchodźcy.
ustawa o cudzoziemcach
Art. 55. 1. Organ prowadzący postępowanie o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemcowi będącemu małŜonkiem
obywatela polskiego lub małŜonkiem cudzoziemca zamieszkującego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, ustala, czy
związek małŜeński nie został zawarty w celu obejścia przez cudzoziemca
przepisów o udzielaniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli okoliczności sprawy wskazują, Ŝe:
1) jedno z małŜonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyraŜenie
zgody na zawarcie małŜeństwa, o ile nie wynika to ze zwyczaju
ugruntowanego w danym państwie lub grupie społecznej;
2) małŜonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z
zawarcia małŜeństwa;
3) małŜonkowie nie zamieszkują wspólnie;
4) małŜonkowie nie spotkali się nigdy przed zawarciem małŜeństwa;
5) małŜonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga;
6) małŜonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i
innych istotnych okoliczności, które ich dotyczą;
7) jedno z małŜonków lub oboje małŜonkowie w przeszłości zawierali juŜ
małŜeństwa dla pozoru.
Art. 53. 7. Cudzoziemiec, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13 i 14
oraz ust. 5, jest obowiązany posiadać:
1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Przepisu ust. 7 nie stosuje się do cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na podstawie ust. 1 pkt 7,
będącego członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego status uchodźcy,
gdy wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
został złoŜony przed upływem 3 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy.
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Komentarz
Obok niezwykle ograniczonego pojęcia członka rodziny dodatkowo państwo
polskie nałoŜyło na siebie obowiązek sprawdzenia, czy dana więź rodzinna nie
jest jedynie pozorna, powstała wyłącznie dla celów obejścia przepisów ustawy. W
praktyce chodzi o sprawdzenie, czy związek małŜeński nie został zawarty tylko i
wyłącznie w celu uzyskania przez jednego z „małŜonków” zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony na obszarze RP. Takie sprawdzenie odbywa się
poprzez wywiad, wywiad środowiskowy, badanie dokumentów i świadków.
Istnieje teŜ istotna róŜnica w obowiązkach, jakich musi dopełnić osoba
wnioskująca o połączenie rodziny, w zaleŜności od tego, czy posiada ona status
uchodźcy, czy zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony.
Nie zrezygnowano z konieczności wykazania się źródłem dochodów i
ubezpieczeniem przez obcokrajowca starającego się o łączenie rodziny, nie
odstąpiono teŜ od konieczności zabezpieczenia zakwaterowania dla rodziny (art.
60 pkt 5a ustawy). To, do obowiązków wnioskującego o połączenie rodziny
naleŜy wykazanie, Ŝe posiada on ubezpieczenie oraz stabilne, i co waŜne,
regularne źródło dochodów umoŜliwiające mu utrzymanie członków jego
rodziny,
Ustawa po raz kolejny łagodzi ten wymóg w stosunku do osób
posiadających status uchodźcy. Usunięto przed uchodźcami przeszkody natury
ekonomicznej i ubezpieczeniowej, co oznacza, iŜ nie muszą oni wykazywać
posiadania środków słuŜących utrzymaniu rodziny oraz ubezpieczenia.
ZastrzeŜono jednak przy tym, iŜ wniosek o połączenie z rodziną musi zostać
złoŜony przed upływem 3 miesięcy od uzyskania statusu uchodźcy. Gdy to nie
nastąpi, uchodźca wnioskujący o połączenie z rodziną będzie musiał spełnić takie
same warunki, jak osoba z zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony, tzn.
ma obowiązek wykazać się odpowiednim zabezpieczeniem finansowym.
ustawa o cudzoziemcach
Art. 60. 2. Zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu
połączenia z rodzina udziela się na wniosek cudzoziemca zamieszkującego
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 54, z tym Ŝe do
udzielenia zezwolenia dziecku, o którym mowa w art. 53 ust. 2 pkt 3 i 4, jest
potrzebna zgoda osoby, która sprawuje nad nim władzę rodzicielską.
3. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, o
którym mowa w ust. 1, moŜe obejmować dzieci cudzoziemca lub inne osoby
pozostające pod jego opieką.
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4. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
zawiera:
1) dane cudzoziemca oraz dane objętych wnioskiem dzieci i innych osób
wpisanych do dokumentu podróŜy cudzoziemca, w zakresie niezbędnym do
wydania zezwolenia;
2) miejsce zamierzonego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3) imię, nazwisko, datę urodzenia, płeć, obywatelstwo i miejsce zamieszkania
członków rodziny cudzoziemca zamieszkałych w Rzeczypospolitej Polskiej, z
określeniem stopnia pokrewieństwa;
4) informacje o:
a) podróŜach i pobytach zagranicznych w okresie ostatnich 5 lat,
b) poprzednich pobytach w Rzeczypospolitej Polskiej;
5) wskazanie środków utrzymania.
4a. Wniosek o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
składa się na formularzu.
5. Cudzoziemiec jest obowiązany uzasadnić wniosek, przedstawić waŜny
dokument podróŜy oraz dołączyć do wniosku:
1) fotografie osób objętych wnioskiem;
2) dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i
okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony.

Komentarz
Cudzoziemiec powinien sam wystąpić z wnioskiem o łączenie rodziny. Organem
właściwym do rozpatrzenia sprawy jest wojewoda w miejscu zamierzonego
zamieszkania cudzoziemca. Taki wniosek składany jest na specjalnym formularzu,
w którym naleŜy zamieścić szereg informacji, m.in. dane cudzoziemca, w tym
dzieci objętych wnioskiem oraz dane innych osób wpisanych do dokumentu
podróŜy cudzoziemca. Wnioskujący musi określić miejsce zamierzonego pobytu
na terenie Rzeczypospolitej. Ponadto naleŜy przedstawić informacje odnośnie
poprzednich pobytów w Polsce, a takŜe o podróŜach i pobytach zagranicznych na
przestrzeni ostatnich 5 lat. Obowiązkowe jest takŜe wskazanie środków
utrzymania (nie dotyczy to osób posiadających status uchodźcy, o czym była
mowa wcześniej). Obcokrajowiec dołącza swój waŜny dokument podróŜy (w
uzasadnionych wypadkach odstępuje się od tego wymogu – wtedy wystarczy
jakikolwiek dokument ze zdjęciem potwierdzający toŜsamość osoby wnioskującej)
i fotografie osób objętych wnioskiem. Zgłaszający ma teŜ obowiązek uzasadnić
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wniosek, udostępniając choćby dokumenty potwierdzające dane zawarte we
wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony. W praktyce mogą to być: akt zawarcia
małŜeństwa, akty urodzenia dzieci itp. Jeśli obcokrajowiec chce uruchomić
procedurę łączenia rodzin, musi udowodnić, iŜ osoby, których wniosek dotyczy,
są członkami jego rodziny (w rozumieniu ustawy o cudzoziemcach).

2. ZAWARCIE MAŁśEŃSTWA
W polskim prawie zawarcie małŜeństwa regulują trzy akty prawne. Są to kolejno:
ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy57, ustawa z 29 września
1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego58 oraz ustawa z 9 września 2000 r. o
opłacie skarbowej59. Dopuszczalne są dwie formy zawarcia małŜeństwa: świecka i
tak zwana konkordatowa.
kodeks rodzinny i opiekuńczy
Art. 1. § 1. MałŜeństwo zostaje zawarte, gdy męŜczyzna i kobieta
jednocześnie obecni złoŜą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego
oświadczenia, Ŝe wstępują ze sobą w związek małŜeński.

Komentarz
Przepis powyŜszy określa przesłanki waŜnego zawarcia małŜeństwa przed
kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku
świeckiej formy zawarcia małŜeństwa. MałŜeństwo zawarte w tejŜe formie istnieje
wówczas, gdy zostaną spełnione łącznie następujące przesłanki: osoby
zawierające małŜeństwo muszą być odmiennej płci oraz muszą złoŜyć zgodne
oświadczenia woli przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego o wstąpieniu w
związek małŜeński.

57

Ustawa z 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9, poz.
59 z późn. zm.).
58 Ustawa z 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36,
poz. 180 z późn. zm.).
59 Ustawa z 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z
późń. zm.).
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Ustawowy okres oczekiwania na zawarcie małŜeństwa wynosi 1 miesiąc i
1 dzień (zatem wymagane dokumenty powinno się złoŜyć na 31 dni przed
planowanym terminem ślubu – o rodzaju dokumentów patrz niŜej). Związek
małŜeński moŜe być zawarty wyłącznie przez osobę, która ukończyła 18 lat.
Jednak z waŜnych powodów sąd opiekuńczy moŜe zezwolić na zawarcie
małŜeństwa kobiecie, która ukończyła 16 lat. MałŜeństwa nie mogą zawrzeć takŜe
osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dotknięte chorobą psychiczną,
spokrewnione w linii prostej oraz będące w innym związku małŜeńskim. Zawarcie
małŜeństwa moŜe nastąpić w dowolnie wybranym przez nowoŜeńców urzędzie
stanu cywilnego.
kodeks rodzinny i opiekuńczy
Art.1. § 2. MałŜeństwo zostaje równieŜ zawarte, gdy męŜczyzna i kobieta
zawierający związek małŜeński podlegający prawu wewnętrznemu kościoła
albo innego związku wyznaniowego w obecności duchownego oświadczą
wolę jednoczesnego zawarcia małŜeństwa podlegającego prawu polskiemu i
kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małŜeństwa. Gdy
zostaną spełnione powyŜsze przesłanki, małŜeństwo uwaŜa się za zawarte w
chwili złoŜenia oświadczenia woli w obecności duchownego.

Komentarz
Drugą formą zawarcia małŜeństwa, uznanego przez państwo ze wszystkimi
skutkami cywilnymi, jest małŜeństwo zawierane przed duchownym, pod
warunkiem spełnienia następujących warunków: męŜczyzna i kobieta zawierający
wyznaniowy związek małŜeński w obecności duchownego oświadczają wolę
jednoczesnego zawarcia małŜeństwa, a kierownik urzędu stanu cywilnego
sporządzi akt małŜeństwa (na podstawie dokumentów przesłanych w
odpowiednim czasie przez duchownego).
Takie małŜeństwo jest skuteczne zgodnie z prawem polskim pod
warunkiem, Ŝe właściwy akt prawny, umowa międzynarodowa lub ustawa
przewidują taką ewentualność. W odniesieniu do Kościoła Katolickiego zapewnia
ją Konkordat z dnia 28 lipca 1993 r. i ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku
Państwa do Kościoła Katolickiego w RP. MoŜliwość zawierania małŜeństw
wyznaniowych ze skutkami w prawie polskim mają równieŜ kościoły i inne
związki wyznaniowe, które ustawowo uregulowały stosunki z państwem, i którym
ustawa z dnia 26 czerwca 1997 r. o zmianie ustawy o gwarancjach wolności
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sumienia i wyznania oraz o zmianie niektórych ustaw60 moŜliwości takie
zagwarantowała61.
Duchowny, przed którym zawierany jest związek małŜeński podlegający
prawu wewnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego, moŜe
przyjąć oświadczenia po uprzednim przedstawieniu mu zaświadczenia
stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małŜeństwa,
sporządzonego przez kierownika urzędu stanu cywilnego. Okres waŜności takiego
zaświadczenia wynosi 3 miesiące.
Zarówno na osobę zamierzającą zawrzeć związek małŜeński cywilny, jak i
osobę ubiegającą się o wydanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności
wyłączających zawarcie małŜeństwa w celu przedłoŜenia jej duchownemu,
nałoŜone są pewne obowiązki. Mianowicie powinna ona:
- przedstawić dokument stwierdzający toŜsamość oraz złoŜyć odpis skrócony
aktu urodzenia, a takŜe dowód ustania lub uniewaŜnienia małŜeństwa, jeŜeli
pozostawała poprzednio w związku małŜeńskim, albo nieistnienia małŜeństwa;
- złoŜyć pisemne zapewnienie, Ŝe nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających
zawarcie małŜeństwa;
- złoŜyć zezwolenie na zawarcie małŜeństwa, jeŜeli tego wymagają przepisy
kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa równieŜ obowiązki duchownego
po zawarciu małŜeństwa. Duchowny przekazuje zaświadczenie o zawarciu
małŜeństwa i zaświadczenie wydane przez kierownika urzędu stanu cywilnego
przed upływem 5 dni od zawarcia małŜeństwa. Zachowanie 5-dniowego terminu
jest warunkiem niezbędnym do sporządzenia aktu małŜeństwa w urzędzie stanu
cywilnego.
Realizując konstytucyjne przepisy o równości kobiet i męŜczyzn,
pozostawiono w gestii kaŜdego z małŜonków decyzję o wyborze nazwiska, które
kaŜdy z nich będzie nosić po zawarciu małŜeństwa. W okolicznościach zawarcia
małŜeństwa konkordatowego, przyszli małŜonkowie o nazwisku muszą
zdecydować przed wydaniem zaświadczenia.

60

Dz. U. z 1998 r. Nr 57, poz. 375.
Są to: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w
RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w
RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP, Kościół Adwentystów Dnia Siódmego w RP,
Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół
Zielonoświątkowy w RP, Gminy wyznaniowe Ŝydowskie w RP.
61
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Ustanie małŜeństwa w zasadzie nie powoduje zmiany nazwiska
małŜonków. W razie rozwodu małŜonek, który wskutek zawarcia małŜeństwa
zmienił swoje dotychczasowe nazwisko moŜe w ciągu 3 miesięcy od chwili
uprawomocnienia się orzeczenia o rozwodzie powrócić do nazwiska, które nosił
przed zawarciem małŜeństwa, złoŜywszy oświadczenie przed kierownikiem
urzędu stanu cywilnego.
JeŜeli jedną ze stron przyszłego związku małŜeńskiego jest cudzoziemiec,
dodatkowo jest zobowiązany przedłoŜyć zaświadczenie o zdolności prawnej do
zawarcia związku małŜeńskiego, wydane przez właściwy organ w swoim kraju
albo ambasadę jego kraju w RP, oraz paszport. Na wniosek cudzoziemca sąd
moŜe zwolnić go od złoŜenia takiego dokumentu, jeŜeli otrzymanie dokumentu
jest utrudnione (w kraju pochodzenia toczy się wojna, dokumenty zaginęły,
obcokrajowiec był prześladowany i nie moŜe zwrócić się do placówki
dyplomatycznej kraju, z którego pochodzi). Ponadto zainteresowani winni złoŜyć
podpisy pod zapewnieniem o braku okoliczności wyłączających zawarcie
małŜeństwa.
ustawa prawo o aktach stanu cywilnego62
Art. 54. 1. Osoba zamierzająca zawrzeć małŜeństwo jest obowiązana:
1) przedstawić dokument stwierdzający toŜsamość oraz złoŜyć odpis skrócony
aktu urodzenia, a takŜe dowód ustania lub uniewaŜnienia małŜeństwa, jeŜeli
pozostawała poprzednio w związku małŜeńskim, albo nieistnienia małŜeństwa,
jeŜeli postępowanie o ustalenie nieistnienia małŜeństwa toczy o się wobec tej
osoby;
2) złoŜyć pisemne zapewnienie, Ŝe nie wie o istnieniu okoliczności
wyłączających zawarcie małŜeństwa;
3) złoŜyć zezwolenie na zawarcie małŜeństwa, jeŜeli tego wymagają przepisy
Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.
Art. 56. 1. Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małŜeństwo jest obowiązany
złoŜyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego dokument stwierdzający, Ŝe
zgodnie z właściwym prawem moŜe zawrzeć małŜeństwo.
2. JeŜeli otrzymanie dokumentu napotyka trudne do przezwycięŜenia
przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym na wniosek cudzoziemca
moŜe go zwolnić od złoŜenia dokumentu.

62

Ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 1986 r. Nr 36, poz. 180 z późn. zm.).
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3. W postępowaniu o zwolnienie cudzoziemca od złoŜenia dokumentu sąd na
podstawie właściwego prawa ustala, czy osoba ta moŜe zawrzeć małŜeństwo.
4. Przepisów powyŜszych nie stosuje się do cudzoziemca niemającego
obywatelstwa Ŝadnego państwa, jeŜeli ma on w Polsce miejsce zamieszkania.

Komentarz
Przepisy ustawy prawo o aktach stanu cywilnego (art. 54 ust. 1) określają, jakie
dokumenty naleŜy złoŜyć kierownikowi urzędu stanu cywilnego, by móc zawrzeć
związek małŜeński. WaŜne jest zaznaczenie, Ŝe wiza nie jest w tym przypadku
wymagana. Kierownik USC nie bada takŜe legalności pobytu cudzoziemca na
terytorium Polski.
Niezwykle waŜny z punktu widzenia uchodźców jest przepis art. 56
omawianej ustawy. Stanowi on, Ŝe jeŜeli cudzoziemiec nie moŜe otrzymać od
państwa swojego pochodzenia odpowiednich dokumentów (a jedną z takich
przyczyn moŜe być chęć do niewyjawiania miejsca swojego przebywania), to z
obowiązku ich przedłoŜenia moŜe zostać zwolniony przez sąd. W takim
przypadku naleŜy złoŜyć odpowiedni wniosek do sądu rodzinnego, który moŜe
wydać zgodę na zawarcie małŜeństwa bez przedstawiania tych dokumentów.
Niestety przepisów tych nie stosuje się do bezpaństwowców, którzy mieszkają w
Polsce.

.
3. ZGŁOSZENIE URODZIN DZIECKA
ustawa prawo o aktach stanu cywilnego
Art. 38. 1. Urodzenie dziecka naleŜy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia
urodzenia.
2. JeŜeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia
powinno nastąpić w ciągu 3 dni. W takim wypadku sporządza się akt
urodzenia z adnotacją w rubryce "Uwagi", Ŝe dziecko urodziło się martwe;
aktu zgonu nie sporządza się.
Art. 42. 1. JeŜeli stosownie do przepisów Kodeksu rodzinnego i
opiekuńczego nie zachodzi domniemanie, Ŝe ojcem dziecka jest mąŜ matki,
dane dotyczące osoby ojca wpisuje się tylko w razie uznania dziecka przez
ojca lub sądowego ustalenia ojcostwa.
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2. JeŜeli nie nastąpiło uznanie dziecka lub sądowe ustalenie ojcostwa,
wpisuje się do akt urodzenia dziecka jako imię ojca - imię wskazane przez
przedstawiciela ustawowego dziecka, a w braku takiego wskazania - jedno
z imion zwykle w kraju uŜywanych oraz jako nazwisko ojca i jego nazwisko
rodowe - nazwisko matki, z odpowiednią adnotacją w rubryce "Uwagi".

Komentarz
W ciągu 14 dni naleŜy zgłosić urodzenie dziecka. Do dokonania zgłoszenia
zobowiązani są kolejno – ojciec, matka, jeŜeli stan zdrowia jej na to pozwala,
inna osoba obecna przy porodzie, lekarz albo połoŜna. Jeśli jednak poród
odbył się w zakładzie opieki zdrowotnej, tenŜe zakład podejmuje się
dokonania zgłoszenia. Akt urodzenia wystawia się na podstawie pisemnego
zgłoszenia urodzenia dziecka wystawionego przez lekarza, połoŜną bądź
zakład opieki zdrowotnej. Urodziny dziecka zgłasza się w urzędzie stanu
cywilnego.
W polskim kodeksie cywilnym występuje domniemanie, Ŝe ojcem
dziecka jest mąŜ matki, jeŜeli dziecko urodziło się w czasie trwania małŜeństwa
albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub uniewaŜnienia. Jeśli powyŜsze
domniemanie nie ma zastosowania, dane dotyczące ojca wpisuje się tylko w
wypadku, gdy uzna on dziecko bądź nastąpi sądowe uznanie ojcostwa. Gdy to
nie nastąpi, jako imię ojca wpisuje się imię wskazane przez przedstawiciela
ustawowego dziecka, a gdy wskazanie imienia nie nastąpi – jedno z imion
zwykle uŜywanych w kraju. W przypadku niemoŜności ustalenia ojcostwa,
dziecko będzie nosić jako nazwisko rodowe nazwisko matki.
JeŜeli z kolei rodzice dziecka zawierają małŜeństwo po urodzeniu się
dziecka, a przed sporządzeniem aktu urodzenia – akt ten sporządza się tak, jak
dla dziecka urodzonego z małŜeństwa (art. 46 ustawy o aktach stanu
cywilnego).
ustawa prawo o aktach stanu cywilnego
Art. 50. 1. Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia
oświadczenia o wyborze dla dziecka więcej niŜ dwóch imion, imienia
ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej oraz imienia nie
pozwalającego odróŜnić płci dziecka.
2. JeŜeli przy sporządzaniu aktu urodzenia rodzice nie dokonali wyboru
imienia (imion) dziecka, kierownik urzędu stanu cywilnego wpisuje do aktu

147
Dawid Cegiełka

8. WYBRANE PROBLEMY PRAWA RODZINNEGO
urodzenia jedno z imion zwykle w kraju uŜywanych, czyniąc o tym stosowną
wzmiankę dodatkową.

Komentarz
Imię dla dziecka wybierają rodzice przy sporządzeniu aktu urodzenia. Gdy nie
dopełnią tej formalności, czyni to kierownik urzędu stanu cywilnego, nadając
dziecku imię zwykle uŜywane w kraju (dodając przy tym stosowną wzmiankę w
akcie urodzenia). Rodzice mają 6 miesięcy, aby dokonać zmiany imienia dziecka.
W tym celu naleŜy w ciągu pół roku od sporządzenia aktu urodzenia, złoŜyć na
ręce kierownika urzędu stanu cywilnego pisemne oświadczenie o zmianie imienia
dziecka wpisanego do aktu urodzenia w chwili jego sporządzenia.
PowyŜszy przepis nie określa w Ŝaden sposób, czy moŜliwe jest
nadawanie imion niewystępujących w Polsce (np. muzułmańskich). Nie nakłada
on równieŜ na obcokrajowców nakazu obrania dla swojego dziecka imienia
uŜywanego powszechnie w RP. Jeśli kierownik urzędu stanu cywilnego ma
obowiązek odmówić nadania dziecku więcej niŜ dwóch imion, imienia
ośmieszającego, nieprzyzwoitego, w formie zdrobniałej bądź niepozwalającej
odróŜnić płci dziecka i tylko takich imion, to uzasadnionym jest twierdzenie, Ŝe
wszystkie pozostałe imiona są dopuszczalne. Nie ma takŜe przeszkód, by imię
dziecka miało formę obco brzmiącą.
W przypadku nie ustalenia toŜsamości obojga rodziców akt urodzenia
sporządza się na podstawie orzeczenia sądu opiekuńczego.

4. OBYWATELSTWO DZIECI
ustawa o obywatelstwie polskim
Art. 4. Dziecko nabywa przez urodzenie obywatelstwo polskie, gdy:
1) oboje rodzice są obywatelami polskimi albo
2) jedno z rodziców jest obywatelem polskim, a drugie jest nieznane bądź
nieokreślone jest jego obywatelstwo lub nie posiada Ŝadnego obywatelstwa.
Art. 6. 1. Dziecko rodziców, z których jedno jest obywatelem polskim, drugie
zaś obywatelem innego państwa, nabywa przez urodzenie obywatelstwo
polskie. JednakŜe rodzice w oświadczeniu złoŜonym zgodnie przed właściwym
organem w ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka mogą wybrać
dla niego obywatelstwo państwa obcego, którego obywatelem jest jedno z
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rodziców, jeŜeli według prawa tego państwa dziecko nabywa jego
obywatelstwo.
2. W braku porozumienia między rodzicami kaŜde z nich moŜe zwrócić się w
ciągu trzech miesięcy od dnia urodzenia się dziecka o rozstrzygnięcie do sądu.
3. Dziecko, które nabyło obywatelstwo obce zgodnie z ust. 1 lub 2, nabywa
obywatelstwo polskie, jeŜeli po ukończeniu szesnastu lat, a przed upływem
sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia pełnoletności złoŜy odpowiednie
oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda decyzję o przyjęciu
oświadczenia.

Komentarz
Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z dnia
15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim63 oraz rozporządzenie Prezydenta RP z
dnia 14 marca 2000 r.64 w sprawie szczegółowego trybu postępowania w
sprawach o nadanie lub wyraŜenie zgody na zrzeczenie się obywatelstwa
polskiego oraz wzorów zaświadczeń i wniosków. Zasadą powszechnie
obowiązującą w ustawodawstwie państw europejskich, w tym teŜ w prawie
polskim jest stosowana od kilkudziesięciu lat zasada krwi. Zgodnie z nią – dziecko
nabywa obywatelstwo polskie przez urodzenie z rodziców, z których co najmniej
jedno posiada obywatelstwo polskie, bez względu na miejsce urodzenia dziecka:
czy to w Polsce czy za granicą. Część krajów przyjęła odmienne uregulowanie,
zgodnie z którym wystarczającym i koniecznym warunkiem do przyznania
dziecku obywatelstwa danego kraju jest fakt urodzenia się dziecka w obrębie
terytorium tegoŜ kraju.
Tak więc dzieci cudzoziemskie urodzone na terytorium RP będą w
świetle polskich przepisów obywatelami tego państwa, którego obywatelami są
ich rodzice.
W przypadku, gdy mamy do czynienia z polsko-cudzoziemskim małŜeństwem
wolnej woli rodziców pozostawia się rozstrzygnięcie wyboru obywatelstwa
polskiego bądź obcego dla ich dziecka. NaleŜy to uczynić w ciągu 3 miesięcy od
dnia narodzin dziecka (wnioski przyjmuje konsul dla osób zamieszkałych za
granicą lub wojewoda – dla osób zamieszkałych w Polsce). W razie braku zgody
dopuszcza się rozstrzygnięcie tej sprawy przez sąd. Pozostawiono teŜ moŜliwość
63

Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz.
353 z późn. zm.).
64 Rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 14 marca 2000 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 18, poz.
231).
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nabycia polskiego obywatelstwo na wniosek dziecka, po ukończeniu przezeń
szesnastego roku Ŝycia, a przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania
pełnoletności.
Od opisanej wyŜej zasady występuje jeden wyjątek, w którym nie są znani
rodzice dziecka urodzonego albo znalezionego na obszarze RP, bądź naleŜą do
kategorii bezpaństwowców (apatrydów), dziecko będzie posiadało polskie
obywatelstwo.
ustawa o obywatelstwie polskim
Art. 8. 1. Cudzoziemcowi moŜna na jego wniosek nadać obywatelstwo
polskie, jeŜeli zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie
się, co najmniej pięć lat.
4. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci
pozostające pod ich władzą rodzicielską.
5. Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na
dzieci, jeŜeli:
1) pozostają wyłącznie pod jego władzą rodzicielską albo
2) drugie z rodziców jest obywatelem polskim lub
3) drugie z rodziców wyraziło zgodę przed właściwym organem na nabycie
przez dziecko obywatelstwa polskiego.
6. Dzieciom pozostającym pod opieką obywatelstwo polskie moŜe być nadane
jedynie za zgodą opiekuna wyraŜoną w odpowiednim oświadczeniu złoŜonym
przed właściwym organem po uprzednim zadośćuczynieniu wymogom
właściwego prawa obcego.
7. Nadanie lub rozciągnięcie nadania obywatelstwa polskiego na dzieci, które
ukończyły szesnaście lat, następuje jedynie za ich zgodą.

Komentarz
W wypadku nadania obojgu rodzicom obywatelstwa polskiego ich dzieci,
znajdujące się pod ich władzą rodzicielską, automatycznie otrzymują polskie
obywatelstwo. W sytuacji nabycia obywatelstwa polskiego tylko przez jednego z
rodziców, dziecko równieŜ otrzyma polskie obywatelstwo na określonych
warunkach (drugi rodzic musi być polskim obywatelem albo wyrazić zgodę na
nabycie przez dziecko polskiego obywatelstwa, chyba Ŝe dziecko znajduje się pod
wyłączną władzą rodzicielską osoby nabywającej obywatelstwo). JeŜeli dziecko
ukończyło 16 lat, musi wyrazić zgodę na otrzymanie polskiego obywatelstwa.
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5. REJESTRACJA ZGONU ORAZ UZNANIE ZA ZMARŁEGO
5.1. Rejestracja zgonu
ustawa prawo o aktach stanu cywilnego
Art. 64. 1. Zgon osoby naleŜy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dni od dnia
zgonu.
2. JeŜeli zgon nastąpił wskutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno
nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.
Art. 65. 1. Do zgłoszenia zgonu są obowiązani w kolejności:
1) małŜonek lub dzieci zmarłego;
2) najbliŜsi krewni lub powinowaci;
3) osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon;
4) osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o nim przekonały;
5) administrator domu, w którym nastąpił zgon.
2. JeŜeli zgon nastąpił w szpitalu lub innym zakładzie, do zgłoszenia zgonu
jest obowiązany szpital lub zakład.

Komentarz
Podstawę prawną do rozpatrywania spraw związanych z rejestracją zgonu
stanowią art. 64-69 ustawy z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu
cywilnego. Cudzoziemców przebywających na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej
w równym stopniu, co i Polaków, dotyczy obowiązek zgłoszenia zgonu osoby im
bliskiej. NaleŜy to uczynić w urzędzie stanu cywilnego właściwym dla miejsca,
gdzie nastąpił zgon.
Ustawa ściśle określa czas, w jakim zgon powinien być zgłoszony. Osoba
zgłaszająca ograniczona jest nieprzekraczalnym 3-dniowym terminem. Jeśli zaś
powodem zgonu była choroba zakaźna, czas na dokonanie zgłoszenia zostaje
skrócony do 1 doby.
Do złoŜenia zawiadomienia o zgonie zobligowani są: w pierwszej
kolejności małŜonek lub dzieci, dalej krewni lub powinowaci, osoby zamieszkałe
w lokalu, gdzie zgon nastąpił, naoczni świadkowie, w końcu administrator domu.
Ponadto obowiązek ten nałoŜony jest takŜe na szpital.
Artykuły 66-69 ustawy określają szczegółowe dane, jakie powinny być
zawarte w akcie zgonu. Osoba zgłaszająca powinna przedstawić następujące
dokumenty: kartę zgonu stwierdzającą zgon i jego przyczynę (wydaje ją lekarz
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stwierdzający zgon), dowód osobisty osoby zmarłej (paszport w przypadku zgonu
cudzoziemca), a do wglądu dokument toŜsamości osoby zgłaszającej zgon.
Aby otrzymać odpisy aktu zgonu naleŜy być przygotowanym na
wniesienie opłaty skarbowej w wysokości 5 zł. Sprawę rejestracji zgonu urzędnicy
zobowiązani są załatwić niezwłocznie po zgłoszeniu.
Ustawodawca do minimum ograniczył formalności związane ze
zgłoszeniem zgonu, aby maksymalnie skrócić czas potrzebny do dokonania tej
przykrej formalności. W praktyce cała ta uproszczona procedura przebiega
szybko i sprawnie.

5.2. Uznanie za zmarłego
kodeks cywilny
Art. 29. § 1. Zaginiony moŜe być uznany za zmarłego, jeŜeli upłynęło lat
dziesięć od końca roku kalendarzowego, w którym według istniejących
wiadomości jeszcze Ŝył; jednakŜe gdyby w chwili uznania za zmarłego
zaginiony ukończył lat siedemdziesiąt, wystarczy upływ lat pięciu.
§ 2. Uznanie za zmarłego nie moŜe nastąpić przed końcem roku
kalendarzowego, w którym zaginiony ukończyłby lat dwadzieścia trzy.
Art. 30. § 1. Kto zaginął w czasie podróŜy powietrznej lub morskiej w
związku z katastrofą statku lub okrętu albo w związku z innym szczególnym
zdarzeniem, ten moŜe być uznany za zmarłego po upływie sześciu miesięcy od
dnia, w którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie.
§ 3. Kto zaginął w związku z bezpośrednim niebezpieczeństwem dla Ŝycia nie
przewidzianym w paragrafach poprzedzających, ten moŜe być uznany za
zmarłego po upływie roku od dnia, w którym niebezpieczeństwo ustało albo
według okoliczności powinno było ustać.
Art. 31. § 1. Domniemywa się, Ŝe zaginiony zmarł w chwili oznaczonej w
orzeczeniu o uznaniu za zmarłego.
§ 2. Jako chwilę domniemanej śmierci zaginionego oznacza się chwilę, która
według okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku wszelkich
danych - pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za zmarłego
stało się moŜliwe.
§ 3. JeŜeli w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego czas śmierci został oznaczony
tylko datą dnia, za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uwaŜa się koniec
tego dnia.
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Art. 32. JeŜeli kilka osób utraciło Ŝycie podczas groŜącego im wspólnie
niebezpieczeństwa, domniemywa się, Ŝe zmarły jednocześnie.

Komentarz
Rozmaite katastrofy, utrata pamięci, czy teŜ chęć zerwania kontaktów z rodziną są
częstą przyczyną zaginięć – rzeczywistych lub upozorowanych. Rodzina i krewni
mogą tylko przypuszczać, Ŝe taka osoba nie Ŝyje, nie mając całkowitej pewności,
co do jej dalszych losów. Często taki stan zawieszenia, niepewności powoduje
liczne komplikacje prawne (brak moŜliwości ponownego wstąpienia w związek
małŜeński, kwestie związane ze spadkiem, ochrona praw osoby zaginionej). Stąd
polski prawodawca uznał za niezbędne uregulowanie kwestii uznania za zmarłą
osoby zaginionej. Przepisy normujące owo zagadnienie znajdziemy w artykułach
29-32 kodeksu cywilnego.
Zaginiony moŜe być uznany za zmarłego w ściśle określonych
wypadkach (chodzi tu o zakreślone ramy czasowe). Ich celem jest przede
wszystkim ochrona praw osoby uznanej za zaginioną. I tak, jeŜeli upłynęło 10 lat
od końca roku kalendarzowego, w którym, według istniejących wiadomości,
osoba zaginiona jeszcze Ŝyła, sąd moŜe uznać ją za zmarłą. Jeśli zaś w chwili
uznania za zmarłego zaginiony ukończył lat 70, to wystarcza upływ 5 lat. W
jednym wypadku uczyniono wyjątek i wydłuŜono ów 10-letni termin. OtóŜ
uznanie za zmarłego nie moŜe nastąpić przed końcem roku kalendarzowego, w
którym zaginiony ukończyłby 23 lata.
Inny jest równieŜ czas, po którym sąd moŜe uznać osobę za zmarłą, jeśli
zaginęła ona w rezultacie szczególnego zdarzenia. Jeśli zaginięcie nastąpiło w
czasie podróŜy powietrznej lub morskiej w związku z katastrofą statku lub okrętu
albo w związku z innym szczególnym zdarzeniem, np. powódź, wojna, trzęsienie
ziemi, zaginiony moŜe być uznany za zmarłego po upływie 6 miesięcy od dnia, w
którym nastąpiła katastrofa albo inne szczególne zdarzenie. JednakŜe, gdy nie
moŜna stwierdzić katastrofy statku lub okrętu, tzn. zaginął cały statek, nieznane
są jego losy, wtedy bieg terminu sześciomiesięcznego rozpoczyna się z upływem
roku od dnia, w którym statek lub okręt miał przybyć do portu przeznaczenia, a
jeŜeli nie miał portu przeznaczenia – z upływem lat 2 od dnia, w którym była
ostatnia o nim wiadomość. W innych przypadkach, jeśli ktoś zaginął w związku z
bezpośrednim niebezpieczeństwem, np. w czasie lawiny podczas wyprawy
górskiej), ten moŜe być uznany za zmarłego po upływie roku od dnia, w którym
niebezpieczeństwo ustało albo według okoliczności powinno ustać.
W niektórych wypadkach istotne jest dokładne określenie czasu śmierci.
Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego domniemywa się, Ŝe zaginiony zmarł w
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chwili oznaczonej w sądowym orzeczeniu o uznaniu za zmarłego. Chwila śmierci
to ta, która stosownie do okoliczności jest najbardziej prawdopodobna, a w braku
jakichkolwiek danych – pierwszy dzień terminu, z którego upływem uznanie za
zmarłego stało się moŜliwe. Jeśli oznaczono w orzeczeniu o uznaniu za zmarłego
tylko datę dnia śmierci, to za chwilę domniemanej śmierci zaginionego uwaŜa się
koniec tego dnia (godz. 24.00). JeŜeli kilka osób utraciło Ŝycie podczas groŜącego
im wspólnie niebezpieczeństwa, przyjmuje się domniemanie się, Ŝe zmarły
jednocześnie. Czas ten ma znaczenie przy ustalaniu kolejności dziedziczenia
spadkobierców.
Stosownie do regulacji kodeksu postępowania cywilnego (zwany dalej
kpc)65, w celu rozpoczęcia procedury o uznanie za zmarłego naleŜy wystąpić do
sądu rejonowego właściwego ze względu na ostatnie zamieszkanie zaginionego z
wnioskiem o uznanie za zmarłego. MoŜe to uczynić kaŜdy zainteresowany.
Wniosek musi zawierać:
- oznaczenie sądu, do którego wniosek się kieruje,
- imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby wnioskującej,
- oznaczenie pisma – wniosek o uznanie za zmarłego,
- określenie Ŝądania – uznanie za zmarłego,
- przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających wniosek,
- imię, nazwisko, wiek zaginionego, imiona jego rodziców oraz nazwisko rodowe
matki,
- ostatnie miejsce zamieszkania zaginionego,
- podpis wnioskodawcy.
W piśmie moŜna teŜ zgłosić wnioski o wezwanie na posiedzenie
określonych świadków, bądź o przeprowadzenie innych dowodów.
Zgodnie z art. 528 kpc wniosek o uznanie za zmarłego moŜna zgłosić nie
wcześniej niŜ na rok przed końcem terminu, po upływie którego zaginiony moŜe
być uznany za zmarłego. Gdy jednak uznanie za zmarłego moŜe nastąpić po
upływie roku lub krótszego niŜ rok od terminu zdarzenia, które uzasadnia
prawdopodobieństwo śmierci zaginionego, wniosek o uznanie za zmarłego
zgłosić moŜna dopiero po upływie tego czasu.

65

Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296 z późn. zm.).
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5.3. Sądowe stwierdzenie zgonu
kodeks postępowania cywilnego
Art. 536. Wniosek o stwierdzenie zgonu moŜe być zgłoszony w kaŜdym
czasie.
Art. 537. § 1. Zarządzenie ogłoszenia o wszczęciu postępowania nie jest
obowiązkowe.
§ 2. Sąd moŜe jednak, jeŜeli uzna to za celowe, zarządzić dokonanie
ogłoszenia w określony przez siebie sposób. Do ogłoszenia stosuje się
wówczas odpowiednio przepis art. 530 § 2; termin wyznaczony w ogłoszeniu
nie moŜe być krótszy niŜ miesiąc ani dłuŜszy niŜ trzy miesiące.
Art. 538. § 1. W postanowieniu stwierdzającym zgon naleŜy chwilę śmierci
ściśle oznaczyć, stosownie do wyników postępowania.
§ 2. JeŜeli dokładne ustalenie chwili śmierci nie jest moŜliwe, przyjmuje się
chwilę najbardziej prawdopodobną.

Komentarz
Do sądowego stwierdzenia zgonu stosuje się przepisy kpc, dotyczące uznania za
zmarłego z pewnymi odstępstwami. Podstawowa róŜnica pomiędzy uznaniem za
zmarłego, a sądowym stwierdzeniem zgonu polega na tym, iŜ w tym drugim
wypadku mamy do czynienia ze zdarzeniem pewnym. Nie ma Ŝadnych
wątpliwości, co do śmierci danej osoby. Sąd stwierdza zgon osoby w wypadku,
gdy nie został sporządzony akt zgonu, np. nie było na miejscu lekarza. Nie
występuje tu, jak w przypadku uznania za zmarłą osoby zaginionej, potrzeba
ochrony interesów tejŜe osoby, dlatego teŜ wniosek o stwierdzenie zgonu moŜna
zgłosić w kaŜdym czasie.
Sąd moŜe w określony przez siebie sposób ogłosić informację o
wszczęciu postępowania w tej sprawie. Jeśli zdecyduje się na taki krok,
postępowanie nie powinno zakończyć się wcześniej niŜ po upływie 1 miesiąca od
dnia ogłoszenia i 2 tygodni od końca terminu wyznaczonego w ogłoszeniu.
Obligatoryjnie w postanowieniu o stwierdzeniu zgonu sąd ściśle określa
chwilę śmierci, zgodnie z wynikami prowadzonego postępowania, zaś gdy jest to
niemoŜliwe, przyjmuje chwilę najbardziej prawdopodobną.
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1. OSOBY UPRAWNIONE DO KORZYSTANIA
Z BEZPŁATNEGO UBEZPIECZENIA
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Art. 2. 1. Do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych na zasadach określonych w ustawie mają prawo:
1) osoby objęte powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi” (…).
Art. 3. 1. Ubezpieczonymi są:
2) osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii
Europejskiej (…) przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony, zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zgody na pobyt
tolerowany lub osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status
uchodźcy lub ochronę uzupełniająca albo korzystają z ochrony czasowej na jej
terytorium.
2. Ubezpieczonymi są takŜe:
6) członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zamieszkujący na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeŜeli nie są osobami podlegającymi
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, o których mowa w art. 66 ust. 1, z
zastrzeŜeniem art. 66 ust. 2 i 3.
Art. 5. UŜyte w ustawie określenia oznaczają:
3) członek rodziny - następujące osoby:
a) dziecko własne, dziecko małŜonka, dziecko przysposobione, wnuka albo
dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach
rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeŜeli kształci się dalej
do ukończenia 26 lat, natomiast jeŜeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu
niepełnosprawności lub inne traktowane na równi bez ograniczenia wieku,
b) małŜonka,
c) wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie
domowym.
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Komentarz
Aby korzystać z publicznego, bezpłatnego leczenia w Polsce, naleŜy spełnić dwie
przesłanki: być ubezpieczonym oraz opłacać składki na ubezpieczenie
zdrowotne. Do katalogu osób ubezpieczonych, a zatem takich, które po
opłaceniu składek mogą korzystać z publicznej słuŜby zdrowia na zasadach
przysługującym obywatelom polskim, ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych66 (zwana dalej ustawą o świadczeniach
opieki zdrowotnej) zalicza takŜe uchodźców oraz cudzoziemców, posiadających
zgodę na pobyt tolerowany lub ochronę uzupełniającą. W zakresie ochrony
zdrowia ich sytuacja niczym nie róŜni się od sytuacji Polaków.
Ubezpieczonymi są takŜe członkowie rodziny ww. osób (o ile zostaną oni
objęci ubezpieczeniem, a więc zgłoszeni do ZUS – patrz pkt 2 niniejszego
rozdziału). Za członków rodziny uwaŜa się małŜonka, dzieci (do ukończenie
przez nie 18 lub 26 lat – w przypadku, gdy się uczą) oraz wstępnych (czyli
rodziców, dziadków), jednak tych ostatnich tylko, wtedy jeśli mieszkają razem z
ubezpieczonym, prowadząc wspólne gospodarstwo domowe (co oznacza
wspólne mieszkanie i posiadanie wspólnoty ekonomicznej – jej wyrazem jest np.
prowadzenie wspólnej kuchni). Oznacza to, Ŝe dzieci studiujące nawet poza
miastem zamieszkania rodziców i mieszkające same, takŜe mogą być objęte
ubezpieczeniem jednego z rodziców.

2. OSOBY, KTÓRE POSIADAJĄ UBEZPIECZENIE
ZDROWOTNE, TJ. MOGĄ LECZYĆ SIĘ BEZPŁATNIE
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Art. 66. 1. Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają:
1) osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub
ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi
współpracującymi,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,

66

Ustawa z dnia z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).
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e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy
zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z
przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, lub
osobami z nimi współpracującymi,
19) dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego
nieprzebywające w placówkach, o których mowa w pkt 18, niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z zastrzeŜeniem art.
81 ust. 8 pkt 3;
20) studenci i uczestnicy studiów doktoranckich niepodlegający obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu, z wyłączeniem osób, o których
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1;
24) bezrobotni niepodlegający obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z
innego tytułu;
26) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające
obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu;
27) osoby, które uzyskały w Rzeczypospolitej polskiej status uchodźcy lub
ochronę uzupełniającą, objęte indywidualnym programem integracyjnym na
podstawie przepisów o pomocy społecznej, niepodlegające obowiązkowi
ubezpieczenia z innego tytułu.
Art. 67. 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uwaŜa się za spełniony
po zgłoszeniu osoby podlegającej temu obowiązkowi do Funduszu zgodnie z
przepisami art. 74-76 oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach
określonych w ustawie.
2. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego po
zgłoszeniu do Funduszu uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.
3. Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego ma
obowiązek zgłosić do Funduszu członków rodziny, o których mowa w art. 3
ust. 2 pkt 5 i 6, którzy uzyskują po zgłoszeniu prawo do świadczeń opieki
zdrowotnej.
4. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osób, o których mowa w ust. 2 i 3,
ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia
zdrowotnego.
Art. 68. 1. Osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1 moŜe ubezpieczyć się
dobrowolnie na podstawie pisemnego wniosku złoŜonego w Funduszu, jeŜeli
ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (…).
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3. Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana zgłosić do Funduszu
członków rodziny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 i 6.
Art. 13. 1. Świadczeniobiorcy inni niŜ ubezpieczeni, którzy:
1) nie ukończyli 18. roku Ŝycia,
2) są w okresie ciąŜy, porodu i połogu
mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie
określonych dla ubezpieczonych.

Komentarz
Niezbędnym warunkiem do korzystania z publicznej słuŜby zdrowia jest
regularne opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne (obecnie składka wynosi
9% od wysokości zarobków brutto). Składki mogą być odprowadzane
obowiązkowo (w przypadkach wymienionych w art. 66 ust. 1 ustawy o
świadczeniach opieki zdrowotnej) lub dobrowolnie – jeŜeli ubezpieczony ma chęć
ubezpieczyć się samodzielnie (art. 68 ust. 1 wspomnianej ustawy).
Obowiązkowo odprowadzane są składki w przypadkach:
a) pracy na podstawie umowy o pracę;
b) pracy na podstawie umowy zlecenia – zleceniodawca zawsze musi w
przypadku zatrudnienia osoby na podstawie umowy zlecenia odprowadzić
składki na ubezpieczenie zdrowotne, niezaleŜnie od tego, czy dana osoba juŜ
odprowadza składki z innego tytułu (np. pracuje na podstawie umowy o
pracę), czy teŜ nie – pomniejszą one wysokość wynagrodzenia. NaleŜy
pamiętać, Ŝe osoby pracujące na podstawie umowy o dzieło nie podlegają
ubezpieczeniu zdrowotnemu;
c) zarejestrowania w urzędzie pracy w charakterze osoby bezrobotnej.
Rejestrując się w urzędzie pracy, naleŜy zgłosić, Ŝe dana osoba chce
skorzystać takŜe z opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne. Składki
będą opłacane, o ile osoba zarejestrowana będzie wypełniała wszystkie
obowiązki nałoŜone przez urząd, tj. przede wszystkim będzie zgłaszała się w
wyznaczonym terminie na wizyty obowiązkowe (przewaŜnie raz w miesiącu),
w ich trakcie odbierać będzie takŜe dokument, świadczący o objęciu jej
ubezpieczeniem zdrowotnym. W przypadku niestawienia się w terminie bez
usprawiedliwienia, na 3 miesiące traci się prawa osoby bezrobotnej, w tym
takŜe prawo do korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego;
d) studiowania na uczelni wyŜszej – bez względu na rodzaj studiów (tzn.
niezaleŜnie, czy są to studia dzienne, wieczorowe czy zaoczne, takŜe
doktoranckie) oraz wiek (nie ma tu ograniczenia do 26 roku Ŝycia);
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e) pobierania z ośrodka pomocy społecznej zasiłku stałego (na podstawie art.
37 ustawy o pomocy społecznej67), który przysługuje, jeŜeli ktoś ukończy
odpowiedni wiek (tj. 60 lat kobiety lub 65 lat męŜczyźni) lub jest całkowicie
niezdolny do pracy (tj. niepełnosprawny w stopniu znacznym, o czym
orzekają powiatowe zespoły orzekania o niepełnosprawności – patrz pkt 8
niniejszego rozdziału);
f) uczestnictwa przez uchodźcę w indywidualnym programie integracyjnym,
prowadzonym przez powiatowe centra pomocy rodzinie;
g) prowadzenia działalności gospodarczej.
Aby być ubezpieczonym, naleŜy zostać zgłoszonym do ubezpieczenia w
Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Zgłoszenia dokonuje pracodawca (w
przypadku pkt a i b), urząd pracy (pkt c), uczelnia (pkt d), ośrodek pomocy
społecznej (pkt e), powiatowe centrum pomocy rodzinie (pkt f) lub naleŜy zrobić
to samemu (w przypadku działalności gospodarczej – pkt g). Osoba, która
dokonuje zgłoszenia, jest odpowiedzialna takŜe za regularne odprowadzanie
składek na ubezpieczenie zdrowotne. Ubezpieczeniem jest się objętym od
momentu zgłoszenia w ZUS, a kończy się ono wraz z upływem 30 dnia od
wygaśnięcia prawa do ubezpieczenia (czyli np. utraty pracy, zakończenia trwania
umowy zlecenia etc.).
Ubezpieczeniem objęci mogą być takŜe członkowie rodziny. JeŜeli chce
się ich objąć takim ubezpieczeniem, naleŜy poinformować o tym osobę, która
dokonuje zgłoszenia do ZUS, i podać dane rodziny.
JeŜeli nie spełnia Ŝadnego z ww. warunków i nie jest się ubezpieczonym
obowiązkowo, istnieje moŜliwości samodzielnego i dobrowolnego się
ubezpieczenia, składając odpowiedni wniosek w Narodowym Funduszu Zdrowia
(art. 68 ustawy). W takim wypadku samemu jest się zobowiązanym do
comiesięcznego opłacania składki ubezpieczeniowej. Jest ona jednak dość
kosztowna, gdyŜ wynosi około 200 zł miesięcznie (wysokość tej kwoty jest
ustalana raz na kwartał). Takiego ubezpieczenia powinno się dokonać w ciągu
pierwszych trzech miesięcy od uzyskania prawa do dobrowolnego ubezpieczenia,
tzn. od chwili, gdy:
- otrzyma się decyzję o nadaniu statusu uprawniającego do korzystania z
dobrowolnego ubezpieczenia, np. w ciągu 3 miesięcy od chwili uzyskania statusu
uchodźcy lub pobytu tolerowanego (o ile osoba taka nie skorzysta z
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Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).
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ubezpieczenia się na innych zasadach, np. nie zarejestruje się jako osoba
bezrobotna)
- albo utraci się moŜliwość obowiązkowego ubezpieczenia, o którym była mowa
powyŜej.
Po upływie tego terminu ubezpieczenie nadal jest moŜliwe, jednak wiąŜe
się z obowiązkiem wniesienia dodatkowej opłaty w wysokości nawet do 3,5 tys. zł
– w zaleŜności od długości okresu zwłoki. W wyjątkowych wypadkach, na
wniosek osoby chcącej się ubezpieczyć, kwota ta moŜe zostać umorzona lub
rozłoŜona na raty. Ubezpieczenie moŜna wykupić w wojewódzkich oddziałach
Narodowego Funduszu Zdrowia (w Warszawie mieści się on np. przy ul. Prostej
69).
Ponadto prawo do nieodpłatnego korzystania z publicznej słuŜby
zdrowia mają takŜe dzieci do czasu rozpoczęcia realizacji obowiązku szkolnego,
jeŜeli nie są ubezpieczone z innego tytułu (ich zgłoszenia dokonuje ośrodek
pomocy społecznej – art. 66 ust. 1 pkt 19 ustawy). Z usług medycznych, na takich
samych zasadach, jak ubezpieczeni, tzn. nieodpłatnie, mogą takŜe skorzystać
osoby, które nie ukończyły 18 lat, oraz kobiety w ciąŜy (art. 13 ust. 1 ustawy).

3. DOKUMENT UBEZPIECZENIA
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Art. 49. 1. Dokumentem potwierdzającym prawo ubezpieczonego do
świadczeń opieki zdrowotnej jest karta ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Karta ubezpieczenia zdrowotnego jest kartą typu elektronicznego.
4. Funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego moŜe równieŜ pełnić inny
dokument typu elektronicznego, o ile zawiera dane wskazane w ust.3 pkt 1-3,
oraz spełnia funkcję, o których mowa w ust. 1.
5. Karta ubezpieczenia zdrowotnego moŜe pełnić funkcję Europejskiej Karty
Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Art. 50. 1. Świadczeniobiorca ubiegający się o udzielenie świadczenia
opieki zdrowotnej jest obowiązany przedstawić:
1) kartę ubezpieczenia zdrowotnego w przypadku ubezpieczonego.
2. W przypadku stanu nagłego dokument, o którym mowa w ust. 1, moŜe
zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niŜ w terminie 30 dni od
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dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal
przebywa w szpitalu.
3. JeŜeli przedstawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w terminie
określonym w ust. 2 nie jest moŜliwe, dokument ten moŜe być przedstawiony w
terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.
4. W razie nieprzedstawienia dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w
terminach określonych w ust. 2 i 3, świadczenie zostaje udzielone na koszt
świadczeniobiorcy.

Komentarz
Dokumentem, który świadczy o tym, Ŝe dana osoba jest objęta ubezpieczeniem
zdrowotnym, jest karta ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to plastikowa karta
elektroniczna. Niestety w chwili obecnej nie wszystkie lecznice karty takie wydają,
choć powinny być one wydawane od 2006 r. JednakŜe w razie nieposiadania tej
karty, takŜe w inny sposób moŜna udowodnić, iŜ jest się ubezpieczonym. NaleŜy
w takim przypadku przedstawić zaświadczenie, Ŝe dana osoba jest zarejestrowana
w ZUS i są za nią odprowadzane składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wydaje je
na wniosek zainteresowanego osoba lub instytucja, która opłaca składki, tj.
pracodawca, urząd pracy, ośrodek pomocy społecznej, powiatowe centrum
pomocy rodzinie, uczelnia etc. Dokumentem takim jest takŜe deklaracja składana
do ZUS przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą wraz z dokumentem
wpłaty ostatniej składki. Ponadto w ustawie z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie
ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 166 poz. 1172)
ustawodawca przewidział, iŜ funkcję karty ubezpieczenia zdrowotnego moŜe
pełnić kaŜdy inny dokument, jeśli spełnia dwa warunki: zawiera co najmniej imię,
nazwisko, datę urodzenia oraz nr PESEL, a po drugie potwierdza prawo
ubezpieczonego do otrzymywania świadczeń medycznych. Kolejną nowością jest
moŜliwość pełnienia przez kartę ubezpieczenia zdrowotnego funkcji Europejskiej
Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego.
Dokument ubezpieczenia (tzn. kartę, zaświadczenie lub inny dokument,
o którym mowa w art. 49 ust 4) naleŜy przedstawić w przypadku, gdy chcemy
skorzystać z usług medycznych w ramach ubezpieczenia. W nagłych przypadkach
pomoc będzie udzielona niezwłocznie, a dokument naleŜy przedstawić w
późniejszym terminie. JeŜeli jednak nie zostanie to zrobione, dana osoba zostanie
obciąŜona kosztami udzielenia pomocy (które najczęściej są bardzo wysokie).
JeŜeli jednak to pracodawca (lub inna osoba zobowiązana) nie opłacą w
terminie składek za ubezpieczonego, to w takim przypadku, na podstawie art. 50
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ust. 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, będą sami ponosili koszty
leczenia osoby, za którą nie odprowadzili składek.

4. WYBÓR LEKARZA I INNYCH ŚWIADCZENIODAWCÓW
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Art. 28. 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i
połoŜnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i
połoŜnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niŜ dwa razy w roku
kalendarzowym, a w przypadku kaŜdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w
wysokości 80 złotych (…). Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca
zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej
przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i połoŜną podstawowej opieki
zdrowotnej oraz innych przyczyn niezaleŜnych od woli świadczeniobiorcy.
Art. 30. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród szpitali, które
zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (…).
Art. 56. 1. Wybór lekarza, pielęgniarki i połoŜnej podstawowej opieki
zdrowotnej świadczeniobiorca potwierdza pisemnym oświadczeniem woli,
zwanym dalej „deklaracją wyboru”.

Komentarz
PoniewaŜ w Polsce nie obowiązuje juŜ rejonizacja, kaŜda osoba ubezpieczona ma
prawo skorzystać z usług dowolnej przychodni lub lekarza, o ile podpisali oni
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (świadczy o tym logo Funduszu
wywieszone w miejscu widocznym przed wejściem do przychodni lub lekarza).

Aby korzystać z usług medycznych w ramach ubezpieczenia, niezbędne jest
dokonanie wyboru lekarza pierwszego kontaktu (zwanego takŜe lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzem rodzinnym). Wyboru takiego
lekarza moŜna dokonać dowolnie (niezaleŜnie od miejsca zamieszkania) – o ile on
sam ma lub przychodnia, w której pracuje, podpisaną umowę z NFZ. Wraz z
wyborem lekarza dokonuje się wyboru pielęgniarki, a kobiety takŜe połoŜnej. W
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tym celu wypełnia się odpowiednie deklaracje wyboru (otrzymać je moŜna w
rejestracji w przychodni lub u lekarza).
JeŜeli ubezpieczony jest niezadowolony z usług danego lekarza lub
przychodni, ma prawo do ich zmiany. MoŜna jej dokonać bezpłatnie
maksymalnie dwa razy w ciągu roku. KaŜda kolejna zmiana jest moŜliwa po
wniesieniu opłaty w wysokości 80 zł. Opłata ta nie będzie jednak pobrana, o ile
zmiana związana jest ze zmianą miejsca zamieszkania.
Analogiczne uregulowania dotyczą wyboru szpitala.
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony ma prawo
korzystać z bezpłatnej, publicznej opieki zdrowotnej tylko w Polsce. Leczenie za
granicą (o ile nie dotyczy nagłych wypadków, do których doszło w trakcie
przebywania poza granicami RP) nie będzie podlegało refundacji przez NFZ (art.
25 ust 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej).
W razie wyjazdu za granicę do państw Unii Europejskiej (EU), by móc
skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej w razie nagłych wypadków, naleŜy
pobrać w Polsce Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Jest
ona wydawana bezpłatnie w oddziałach NFZ po przedstawieniu dokumentu,
potwierdzającego, Ŝe dana osoba jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (nt.
dokumentów patrz pkt 3). EKUZ jest wydawany na okres 3 miesięcy i po tym
terminie traci waŜność – naleŜy wtedy wyrobić następną kartę. Kartę załatwia się
w zasadzie od ręki. Przy wyjeździe poza granice UE, by móc korzystać z
bezpłatnego leczenia w nagłych wypadkach, naleŜy wykupić ubezpieczenie od
następstw nieszczęśliwych wypadków w prywatnej firmie ubezpieczeniowej (np.
PZU, Warcie, czy innej).
Pewne świadczenia nie przysługują jednak w ramach ubezpieczenia i za
ich wykonanie naleŜy samemu zapłacić. NaleŜą do nich np. wydanie orzeczeń lub
zaświadczeń o zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych, czy o
zdolności do pracy (w ramach medycyny pracy) lub inne wydawane na Ŝyczenie
pacjenta. Zaświadczenia takie będą jednak wydane bezpłatnie, o ile związane są z
dalszym leczeniem lub rehabilitacją, postępowaniem w sprawie niezdolności do
pracy, kontynuowaniem nauki, uczestnictwem dzieci w zajęciach sportowych lub
w zorganizowanym wypoczynku (np. w koloniach, obozach), albo są wystawiane
dla celów pomocy społecznej (art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy).
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5. UZYSKANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Art. 57. 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze
środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza
ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Skierowanie, o którym mowa w ust. 1, nie jest wymagane do świadczeń:
1) ginekologa i połoŜnika;
2) dentysty;
3) dermatologa;
4) wenerologa;
5) onkologa;
6) okulisty;
7) psychiatry;
8) dla osób chorych na gruźlicę;
9) dla osób zakaŜonych wirusem HIV;
10) dla inwalidów wojennych i osób represjonowanych;
11) dla osób uzaleŜnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji
psychotropowych w zakresie lecznictwa odwykowego.
Art. 60. W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez
wymaganego skierowania.
Art. 36. 1. Leki podstawowe, leki uzupełniające oraz leki recepturowe są
wydawane świadczeniobiorcy na podstawie recepty, za odpłatnością:
1) ryczałtową – za leki podstawowe i recepturowe przygotowywane z
surowców farmaceutycznych, o których mowa w ust. 5 pkt 4, lub z leków
gotowych
zamieszczonych
w
wykazach
leków
podstawowych
i
uzupełniających, pod warunkiem Ŝe przepisana dawka leku recepturowego jest
mniejsza od najmniejszej dawki leku gotowego w formie stałej stosowanej
doustnie;
2) w wysokości 30% albo 50% ceny leku – za leki uzupełniające.
Art. 38. 4. Apteka ma obowiązek poinformować świadczeniobiorcę o
moŜliwości nabycia leku, innego niŜ przepisany na recepcie, o tej samej
nazwie międzynarodowej, dawce, postaci farmaceutycznej i o tym samym
wskazaniu terapeutycznym, którego cena nie przekracza limitu ceny. Nie
dotyczy to sytuacji, kiedy wystawiający receptę dokonał odpowiedniej
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adnotacji na druku recepty wskazującej na niemoŜność dokonania zamiany
przepisanego leku.

Komentarz
Osoba, która chce skorzystać z usług medycznych, powinna udać się do
wybranego przez siebie lekarza pierwszego kontaktu i okazać dokument,
świadczący o tym, Ŝe jest ubezpieczona (patrz wyŜej pkt 3). Lekarz po zbadaniu
podejmie decyzje odnośnie dalszego leczenia. Ma takŜe prawo wystawić receptę
na leki lub, w razie potrzeby, skierować do odpowiedniego specjalisty – na
podstawie wydanego skierowania (bez skierowania moŜna się zgłosić jedynie do
specjalistów wymienionych w art. 57 ust. 2). NaleŜy pamiętać, Ŝe skierowanie
takie jest waŜne jedynie 30 dni. Podobny okres waŜności ma wystawiona recepta
(za wyjątkiem recept na antybiotyki i wystawionych w ramach pomocy doraźnej –
naleŜy je wykupić w ciągu 7 dni od daty wydania – oraz na preparaty
immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy dla indywidualnych
uŜytkowników – waŜne są 60 dni). W przypadku chęci skorzystania z usług
specjalisty, cudzoziemiec będzie traktowany tak samo, jak obywatel polski, tzn.
będzie musiał zapisać się na termin w kolejności lub według listy, którą ustala
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 20-24 ustawy).
Bez zwrócenia się do lekarza pierwszego kontaktu moŜna skorzystać z
pomocy medycznej w sytuacjach bezpośredniego zagroŜenia Ŝycia lub nagłych
stanach, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia (mogą o nich
świadczyć np. utrata przytomności, rozległa rana, urazy nóg, które uniemoŜliwiają
samodzielne poruszanie się, zaburzenia świadomości, nagły ostry ból w klatce
piersiowej etc.). W takim przypadku moŜna wezwać od razu pogotowie
ratunkowe lub przyjechać do szpitalnego oddziału ratunkowego.
TakŜe w dni wolne od pracy lub w godzinach nocnych (tzn. gdy
zamknięte są przychodnie, więc przewaŜnie od godziny 18.00 do 8.00 rano), w
sytuacjach szczególnych moŜna skorzystać z usług placówek, które w ramach
umowy z NFZ świadczą pomoc nocną (ich wykaz powinien być dostępny w
przychodni, w której ubezpieczony jest zarejestrowany). Takie sytuacje
szczególne, to np. wysoka gorączka (powyŜej 39ºC) – szczególnie u dzieci lub
osób starszych, nieustępujące bóle brzucha, nasilone bóle głowy, nieustające
pomimo przyjmowania leków, nasilona biegunka lub wymioty etc.68. NaleŜy
68

Opisując stany zdrowia, uprawniające do skorzystania ze świadczeń opieki nocnej i
świątecznej oraz wezwania pogotowia ratunkowego, korzystano z tekstu pt. Dostęp do
publicznej słuŜby zdrowia, znajdującego się w materiałach dla uczestników szkolenia dla
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jednak mieć na uwadze, Ŝe w trakcie takiej wizyty ubezpieczony nie otrzyma
skierowania do specjalisty ani recept na leki podawane w związku z przewlekłą
chorobą.
Koszty wykupu leków dla uchodźców oraz osób posiadających zgodę na
pobyt tolerowany są dokładnie takie same, jak w przypadku obywateli polskich.
JeŜeli przepisany lek widnieje na liście leków refundowanych (w całości lub
częściowo) osoba taka ma prawo nabyć go po stawkach preferencyjnych (jednak
nie otrzyma go bezpłatnie). Aptekarz ma takŜe obowiązek poinformować
pacjenta o moŜliwości zakupu tańszego, polskiego odpowiednika przepisanego
leku (o ile lekarz na recepcie nie zaznaczył, Ŝe nie jest moŜliwe skorzystanie z
takiego rozwiązania). Pamiętać jednak naleŜy, Ŝe istnieje moŜliwość w
szczególnych przypadkach skorzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tzn.
zwrócenia się o zasiłek celowy na pokrycie kosztu leków (patrz rozdział o
pomocy społecznej).

6. ŚWIADCZENIA DENTYSTYCZNE
ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
środków publicznych
Art. 31. 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza dentysty spośród
lekarzy dentystów, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej (…).
2. Świadczeniobiorca ma prawo do świadczeń zdrowotnych lekarza dentysty
oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych
świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane.
3. Dzieci i młodzieŜ do ukończenia 18. roku Ŝycia oraz kobiety w ciąŜy i w
okresie połogu mają prawo do dodatkowych świadczeń zdrowotnych lekarza
dentysty oraz materiałów stomatologicznych stosowanych przy udzielaniu tych
świadczeń, zakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane dla tych osób.

Komentarz

cudzoziemców, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany, organizowanego przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki latem i jesienią 2006 r.
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W ramach ubezpieczenia zdrowotnego ubezpieczony ma takŜe prawo do
skorzystania w pewnym zakresie z usług stomatologicznych i ortodontycznych.
Jego wyboru dokonuje się tak samo, jak wyboru lekarza pierwszego kontaktu.
Pamiętać naleŜy, Ŝe świadczenia w ramach ubezpieczenia słuŜą tylko lekarze
dentyści, którzy zawarli umowę z NFZ, o czym informuje logo Funduszu.
Warto jednak wiedzieć, Ŝe ubezpieczenie nie gwarantuje szerokiego
spektrum usług dentystycznych – jedynie podstawowe i przy uŜyciu
podstawowych, najtańszych materiałów. Szczegółowy zakres takich usług
wymienia załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 listopada 2004
r. w sprawie wykazu gwarantowanych świadczeń lekarza dentysty i materiałów
stomatologicznych oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia do
tych świadczeń (Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2601).

7. OBOWIĄZEK LECZENIA
ustawa o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach
Art. 25.1. W przypadku stwierdzenia lub podejrzenia choroby zakaźnej lub
zakaŜenia właściwy inspektor sanitarny, w przypadkach określonych w
ustawie, w drodze decyzji administracyjnej, moŜe nakazać poddanie się
chorego lub podejrzanego o zachorowanie lub zakaŜenie badaniom, o których
mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2, obowiązkowemu leczeniu, obowiązkowej
hospitalizacji, izolacji, kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
Art. 28. Obowiązkowej hospitalizacji podlegają:
1) osoby chore na gruźlicę płuc w okresie prątkowania oraz osoby z
uzasadnionym podejrzeniem o prątkowanie,
2) osoby chore i podejrzane o zachorowanie na:
a) błonicę,
b) cholerę,
c) dur brzuszny,
d) dury rzekome A, B, C,
e) dŜumę,
f) nagminne poraŜenie dziecięce oraz inne ostre poraŜenia wiotkie, w tym
zespół Guillaina-Barrégo.
g) tularemię,
h) zapalenie mózgu,
i) zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych,
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j) Ŝółtą gorączkę i wirusowe gorączki krwotoczne.
Art. 29.1. Koszty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 i 28,
udzielane osobom ubezpieczonym są finansowane na zasadach określonych w
przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych.
2. Koszty świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 27 i 28, udzielane
osobom nieubezpieczonym są finansowane z budŜetu państwa z części, której
dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Komentarz
Niektóre choroby zakaźne w Polsce są leczone obowiązkowo. Ich leczenie
finansuje państwo – niezaleŜnie od tego, czy jest się ubezpieczonym, czy teŜ nie
(art. 29 ust. 2 ustawy69). Przykładowo do chorób takich naleŜą: gruźlica, AIDS
oraz HIV, grzybica, choroby weneryczne, ospa, odra, róŜyczka, świerzb, tęŜec.
Poza leczeniem, ze środków państwa finansowane są takŜe szczepienia
przeciwko ww. chorobom (art. 16 ust. 4 ustawy). Dzieci obowiązkowo muszą
zostać zaszczepione przeciwko nim (niezaleŜnie od tego, czy są ubezpieczone, czy
nie). Szczepień dokonują lekarze i są one bezpłatne. Z prośbą o to naleŜy zwrócić
się do lekarza pierwszego kontaktu.
Osoby chore na choroby zakaźne mogą zostać przymusowo poddane
leczeniu, w tym obowiązkowemu pobytowi w szpitalu (art. 25 i 28 ustawy). Pobyt
w szpitalu takich osób jest pokrywany ze środków publicznych – osoby nie
ubezpieczone nie będą zatem obciąŜone kosztami leczenia takich chorób.

8. ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych70
Art. 3. 1. Ustala się trzy stopnie niepełnosprawności, które stosuje się do
realizacji celów określonych ustawą:

69

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o chorobach zakaźnych i zakaŜeniach (Dz. U. z 2001
r. Nr 126, poz. 1384 z późn. zm.).
70 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz
zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zwana dalej ustawą o rehabilitacji zawodowej (Dz.
U. z 1997 r. Nr 123, poz. 776 z późn. zm.).
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1) znaczny,
2) umiarkowany,
3) lekki.
2. Orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności stanowi takŜe podstawę
do przyznania ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 6. 1. Powołuje się zespoły orzekające o niepełnosprawności:
1) powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako
pierwsza instancja,
2) wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności – jako
druga instancja.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w
sprawie
orzekania
o
niepełnosprawności
i
stopniu
71
niepełnosprawności
§ 2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio
orzeczenia o:
1) niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia;
2) stopniu niepełnosprawności osób, które ukończyły 16 rok Ŝycia;
3) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o
inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy,
zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień".

Komentarz
W Polsce istnieją 3 stopnie niepełnosprawności: znaczny, umiarkowany oraz
lekki. Orzeczenie o przyznaniu jednego z powyŜszych stopni uprawnia do
korzystania z niektórych ulg oraz szczególnych praw. Orzeczenie o
niepełnosprawności moŜe zostać wydane nie tylko osobom dorosłym, ale takŜe
osobom, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia.
Decyzję o uznaniu osoby za niepełnosprawną oraz decyzję o orzeczeniu
stopnia niepełnosprawności wydają powiatowe oraz wojewódzkie zespoły. Są one
odpowiedzialne równieŜ za wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
dla osób, które posiadają orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o
których mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Powiatowe zespoły
ds. orzekania o niepełnosprawności pełnią funkcję organów pierwszej instancji,

71

Rozporządzenie z dnia 15 lipca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r., Nr 139, poz. 1328).
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natomiast odwołanie od ich rozstrzygnięć składa się do wojewódzkich zespołów
ds. orzekania o niepełnosprawności.
ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu
osób niepełnosprawnych
Art. 4. 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z
naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról
społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z
naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy
jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo
częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej
sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniŜenie zdolności do
wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o
podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i
fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się
kompensować przy pomocy wyposaŜenia w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze lub środki techniczne.
Art. 4a. 1. Osoby, które nie ukończyły 16 roku Ŝycia, zaliczane są do osób
niepełnosprawnych, jeŜeli mają naruszoną sprawność fizyczną lub psychiczną
o przewidywanym okresie trwania powyŜej 12 miesięcy, z powodu wady
wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu, powodującą
konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu
podstawowych potrzeb Ŝyciowych w sposób przewyŜszający wsparcie
potrzebne osobie w danym wieku.

Komentarz
Przy orzekaniu o niepełnosprawności wobec osób, które ukończyły 16 lat,
określa się stopień ich niepełnosprawności. MoŜe on być:
− znaczny, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy
chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub
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długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do
samodzielnej egzystencji;
− umiarkowany, do którego zalicza się osobę z naruszoną sprawnością
organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach
pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych
osób w celu pełnienia ról społecznych;
− lekki, do którego zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,
powodującej w sposób istotny obniŜenie zdolności do wykonywania pracy, w
porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach
zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mająca
ograniczenia w pełnieniu ról społecznych, dające się kompensować przy
pomocy wyposaŜenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub
środki techniczne.
Przy orzekaniu niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 lat,
bierze się pod uwagę: zaświadczenie zawierające opis stanu zdrowia wydane przez
lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się dziecko, oraz inne posiadane
dokumenty mające wpływ na ustalenie niepełnosprawności, w tym ocenę stanu
zdrowia – wystawioną przez lekarza przewodniczącego składu orzekającego – z
opisem przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i
rehabilitacji, opis badania przedmiotowego, rozpoznanie choroby zasadniczej i
chorób współistniejących oraz rokowania odnośnie do przebiegu choroby,
równieŜ ograniczenia w funkcjonowaniu występujące w Ŝyciu codziennym w
porównaniu do dzieci z pełną sprawnością fizyczną i psychiczną właściwą dla
wieku dziecka, a takŜe moŜliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez
zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki techniczne, środki pomocnicze
lub inne działania.
Przy orzekaniu stopnia niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16
lat, ponadto bierze się pod uwagę: wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane
kwalifikacje, moŜliwość całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do
wykonywania dotychczasowego lub innego zatrudnienia, a takŜe moŜliwość
poprawy funkcjonowania osoby zainteresowanej w samodzielnej egzystencji oraz
w pełnieniu ról społecznych – poprzez leczenie, rehabilitację lub
przekwalifikowanie zawodowe, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki
pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze.
Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów: szkolenia,
odpowiedniego zatrudnienia, korzystania z rehabilitacji, korzystania z systemu
pomocy społecznej, konieczności zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i
środki pomocnicze, uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej, korzystania z
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systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji, w tym do
korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu
drogowym72 ze względu na ograniczenia sprawności ruchowej oraz na podstawie
odrębnych przepisów, np. ulgi telekomunikacyjne, prawo do zamieszkania w
oddzielnym pokoju, uzyskania zasiłku pielęgnacyjnego.
Stopień niepełnosprawności wobec osoby dorosłej orzeka się na czas
określony lub na stałe. Niepełnosprawność u dziecka określa się na czas
określony, jednak na okres nie dłuŜszy niŜ do 16 roku Ŝycia.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w
sprawie
orzekania
o
niepełnosprawności
i
stopniu
niepełnosprawności
§ 6. 1. Wniosek o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2, składany do
powiatowego zespołu zawiera:
1) imię i nazwisko dziecka, przedstawiciela ustawowego dziecka lub osoby
zainteresowanej, datę i miejsce urodzenia dziecka lub osoby zainteresowanej;
2) adres zamieszkania lub pobytu dziecka albo osoby zainteresowanej, numer
dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego ich toŜsamość;
3) określenie celu, dla którego niezbędne jest uzyskanie orzeczenia;
4) dane dotyczące sytuacji społecznej i zawodowej dziecka lub osoby
zainteresowanej, w przypadku wniosku o orzeczenie o niepełnosprawności lub
stopniu niepełnosprawności;
5) oświadczenie osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego
dziecka o prawdziwości danych zawartych we wniosku.
2. Do wniosku o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 2 pkt 1 i 2, dołącza
się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie określone w § 3
ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, wydane nie wcześniej niŜ na 30 dni przed dniem
złoŜenia wniosku, oraz inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie
niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Komentarz
Aby otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności, naleŜy złoŜyć: wniosek o
wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, zaświadczenie lekarskie o
stanie zdrowia wydane – nie wcześniej niŜ na 30 dni przed dniem złoŜenia – dla
72

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908 z późn. zm.).
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potrzeb zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, inne dokumenty mogące
mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności. Czas oczekiwania na posiedzenie
składu orzekającego wynosi około 1 miesiąca od chwili złoŜenia wniosku.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w
sprawie
orzekania
o
niepełnosprawności
i
stopniu
niepełnosprawności
§ 2. Powiatowe zespoły i wojewódzkie zespoły wydają odpowiednio
orzeczenia o:
3) wskazaniach do ulg i uprawnień osób posiadających orzeczenia o
inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 i 62 ustawy,
zwane dalej "orzeczeniami o wskazaniach do ulg i uprawnień"
§ 3. 3. Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod
uwagę:
1) orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie
odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć
wpływ na określanie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy, oraz
zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i uprawnień;
2) ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza - członka
powiatowego zespołu;
3) zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością
organizmu.
§ 6. 3. Do wniosku o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
o którym mowa w § 2 pkt 3, dołącza się posiadaną przez osobę
zainteresowaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub
niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 ustawy oraz inne posiadane
dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Komentarz
Orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień wydawane są osobom
posiadającym orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy, o których
mowa w art. 5 i 62 ustawy o rehabilitacji zawodowej. Są one wydawane przez
powiatowe i wojewódzkie zespoły.
Aby otrzymać orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, naleŜy
złoŜyć wniosek o wydanie orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień oraz
załączyć posiadaną dokumentację medyczną, orzeczenie o inwalidztwie lub
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niezdolności do pracy, a takŜe inne dokumenty, mogące mieć wpływ na ustalenie
wskazań do ulg i uprawnień.
Przy orzekaniu o wskazaniach do ulg i uprawnień bierze się pod uwagę:
orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydane na podstawie
odrębnych przepisów oraz posiadaną dokumentację medyczną mogącą mieć
wpływ na określenie wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3 ustawy o
rehabilitacji zawodowej oraz zakresu i rodzaju ograniczeń uprawniających do ulg i
uprawnień, ocenę aktualnego stanu zdrowia wystawioną przez lekarza – członka
zespołu, zakres i rodzaj ograniczeń spowodowany naruszoną sprawnością
organizmu.
Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się do czasu
upływu waŜności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
w
sprawie
orzekania
o
niepełnosprawności
i
stopniu
niepełnosprawności
§ 35. 1. W przypadku orzeczenia o niepełnosprawności osoby, która nie
ukończyła 16 roku Ŝycia, starosta wystawia legitymację dokumentującą
niepełnosprawność.
3. W przypadku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia o
wskazaniach do ulg i uprawnień osoby, która ukończyła 16 rok Ŝycia, starosta
wystawia legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.
5. Na wniosek osoby zainteresowanej lub przedstawiciela ustawowego
dziecka w legitymacji wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności, o
którym mowa w § 32 ust. 2.

Komentarz
W imieniu starosty, powiatowy lub wojewódzki zespół ds. orzekania o
niepełnosprawności wydaje legitymacje dla osób niepełnosprawnych. Aby
otrzymać taką legitymację, naleŜy złoŜyć wniosek o wydanie legitymacji osobie
niepełnosprawnej, orzeczenie o niepełnosprawności, jedno aktualne zdjęcie o
wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm. W przypadku składania wniosku o wydanie
legitymacji osobie niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku Ŝycia, nie
wymaga się składania zdjęcia. Czas oczekiwania na wydanie legitymacji dla osoby
niepełnosprawnej wynosi około 7 dni.
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10. NATURALIZACJA CUDZOZIEMCÓW
W POLSCE

1. UZYSKANIE OBYWATELSTWA POLSKIEGO
ustawa o obywatelstwie polskim73
Art. 8.
1. Cudzoziemcowi moŜna na jego wniosek nadać obywatelstwo polskie, jeŜeli
zamieszkuje w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia
na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia
na pobyt, co najmniej 5 lat.
2. W przypadkach szczególnie uzasadnionych moŜna cudzoziemcowi nadać
na jego wniosek obywatelstwo polskie, chociaŜby nie odpowiadał on
warunkom określonym w ust. 1.
3. Nadanie obywatelstwa polskiego moŜe być uzaleŜnione od złoŜenia
dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.
4. Nadanie obywatelstwa polskiego obojgu rodzicom rozciąga się na dzieci
pozostające pod ich władzą rodzicielska.
5. Nadanie obywatelstwa polskiego tylko jednemu z rodziców rozciąga się na
dzieci, jeŜeli:
1) pozostają wyłącznie pod jego władzą rodzicielską albo
2) drugie z rodziców jest obywatelem polskim lub
3) drugie z rodziców wyraziło zgodę przed właściwym organem na nabycie
przez dziecko obywatelstwa polskiego.
6. Dzieciom pozostającym pod opieką obywatelstwo polskie moŜe być nadane
jedynie za zgodą opiekuna wyraŜoną w odpowiednim oświadczeniu złoŜonym
przed właściwym organem po uprzednim zadośćuczynieniu wymogom
właściwego prawa obcego.
7. Nadanie lub rozciągnięcie obywatelstwa polskiego na dzieci, które
ukończyły 16 lat, następuje jedynie za ich zgodą.

73 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z 1962 r. Nr 10, poz.
49).
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Komentarz
Cudzoziemiec przebywający w Polsce od ponad 5 lat na podstawie zezwolenia za
osiedlenie się, zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta WE uzyska
obywatelstwo polskie po uprzednim złoŜeniu wniosku. Wydanie polskiego
obywatelstwa moŜe być uzaleŜnione od uprzedniego przedstawienia dowodu
utraty lub zwolnienia z obywatelstwa obcego. W szczególnych przypadkach organ
wydający polskie obywatelstwo moŜe odstąpić od opisanych powyŜej warunków.
W przypadku uzyskania obywatelstwa polskiego przez cudzoziemców będących
rodzicami, rozciąga się ono na dzieci pozostających pod ich władzą rodzicielską.
Natomiast w przypadku uzyskania obywatelstwa przez jednego z rodziców,
dziecko pozostające pod opieką rodziców moŜe uzyskać równieŜ obywatelstwo
polskie w określonych sytuacjach: gdy dziecko przebywa tylko pod opieką
rodzica, który uzyskał polskie obywatelstwo, drugi rodzic-cudzoziemiec wyraził
zgodę lub drugi rodzic jest obywatelem Polski. W przypadku, kiedy dziecko
pozostaje pod opieką, przyznanie polskiego obywatelstwa następuje po
uprzednim uzyskaniu zgody opiekuna prawnego dziecka oraz po uprzednim
zadośćuczynieniu wymogom właściwego prawa obcego. Nadanie lub
rozciągnięcie obywatelstwa polskiego w sytuacjach opisanych powyŜej w
przypadku dzieci, które uzyskały 16 lat, następuje po uzyskaniu ich zgody.
Decyzję w sprawie nadania obywatelstwa polskiego wydaje prezydent
Rzeczpospolitej Polski. Jest to prerogatywa prezydenta. Decyzja ta nie musi
zawierać uzasadnienia. Co więcej decyzja Prezydenta jest ostateczna i nie moŜe
być zaskarŜona do Ŝadnego sądu.
ustawa o obywatelstwie polskim
Art. 10. 1. Cudzoziemiec, któremu udzielono na terytorium Rzeczpospolitej
Polski zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich lub zezwolenia na pobyt, i który
pozostaje w związku małŜeńskim z osobą posiadającą obywatelstwo polskie,
nabywa obywatelstwo polskie, jeŜeli w terminie określonym w ust. 1a złoŜy
odpowiednie oświadczenie przed właściwym organem i organ ten wyda
decyzję o przyjęciu oświadczenia.
1a. Terminem do złoŜenia oświadczenia woli, o którym mowa w ust. 1, wynosi
6 miesięcy od dnia uzyskania przez cudzoziemca zezwolenia na osiedlenie
się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich
lub zezwolenia na pobyt albo 3 lata i 6 miesięcy od dnia zawarcia związku
małŜeńskiego z osobą posiadającą obywatelstwo polskie.
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2. Przyjęcie oświadczenia moŜe być uzaleŜnione od złoŜenia dowodu utraty
lub zwolnienia z obywatelstwa obcego.

Komentarz
Cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na osiedlenie się,
na podstawie zezwolenia na pobyt długoterminowy rezydenta WE lub będący w
związku małŜeńskim z obywatelem polskim przez okres co najmniej 3 lat moŜe
wystąpić z oświadczeniem woli o chęci uzyskania polskiego obywatelstwa w
postaci wniosku do wojewody właściwego ze względu na miejsce zamieszkania
cudzoziemca w określonym czasie. Oświadczenie takie składa w terminie 6
miesięcy od dnia uzyskania jednej z wymienionych powyŜej form legalnego
pobytu w Polsce albo w ciągu 3,5 roku od dnia zawarcia związku małŜeńskiego z
obywatelem polskim. Wojewoda moŜe uzaleŜnić przyjęcie takiego oświadczenia
od uprzedniego przedstawienia dowodu utraty lub zwolnienia z obywatelstwo
obcego. Następnie dokumenty są przesyłane za pośrednictwem Urzędu do spraw
Repatriacji i Cudzoziemców do Kancelarii Prezydenta RP. Decyzję w sprawie
nadania obywatelstwa polskiego wydaje Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej. Jest
to jego prerogatywa, co oznacza, Ŝe decyzja ta nie musi zawierać uzasadnienia. Co
więcej jest ona ostateczna i nie moŜe być w Ŝaden sposób zaskarŜona.

2. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA OSIEDLENIE SIĘ
ustawa o cudzoziemcach
Art. 64. 1. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się cudzoziemcowi, który:
1) jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca, posiadającego zezwolenie na
osiedlenie się, urodzonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) pozostaje w związku małŜeńskim, zawartym z obywatelem polskim co
najmniej 3 lata przed złoŜeniem wniosku i bezpośrednio przed złoŜeniem
wniosku przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co
najmniej przez 2 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony;
3) bezpośrednio przed złoŜeniem wniosku przebywał nieprzerwanie na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niŜ 10 lat na
podstawie zgody na pobyt tolerowany, 7 lat w związku z udzieleniem ochrony
uzupełniającej lub przez okres 5 lat w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy;
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4) jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego władza
rodzicielską.
2. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na
pobyt tolerowany udzielonej w związku z rozpatrzeniem wniosku o nadanie
statusu uchodźcy zalicza się do okresu nieprzerwanego pobytu, o którym
mowa w ust. 1 pkt 3, takŜe okres pobytu w czasie postępowania o nadanie
statusu uchodźcy, choćby cudzoziemiec był w tym okresie umieszczony w
strzeŜonym ośrodku lub w areszcie w celu wydalenia.
3. Do postępowania o udzielenie zezwolenia na osiedlenie się cudzoziemcowi
małŜonkowi obywatela polskiego stosuje się art. 55.
4. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uwaŜa się za nieprzerwany,
gdy Ŝadna z przerw w nim nie była dłuŜsza niŜ 6 miesięcy i nie przekroczyła
łącznie 10 miesięcy w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, chyba
Ŝe przerwa była spowodowana:
1) wykonywaniem obowiązków zawodowych lub świadczeniem pracy poza
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umowy zawartej z
pracodawcą, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
2) towarzyszeniem małŜonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub
świadczącemu prace w warunkach, o których mowa w pkt 1;
3) potrzeba uzyskania dokumentu podróŜy;
4) leczeniem cudzoziemca.
5. Zezwolenia na osiedlenie się udziela się na czas nieoznaczony.
6. Zezwolenie na osiedlenie się wygasa z mocy prawa z dniem uzyskania
przez cudzoziemca zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE.

Komentarz
Zezwolenie na osiedlenie się mogą uzyskać cztery kategorie cudzoziemców. Po
pierwsze są to, małoletnie dzieci cudzoziemców, które posiadają zezwolenie na
osiedlenie się. Ponadto osoby pozostające w związku małŜeńskim z obywatelem
polskim przez okres co najmniej 3 lat, w tym bezpośrednio przed złoŜeniem
wniosku przez co najmniej 2 lata przebywali nieprzerwanie w Polsce na podstawie
zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony i nie mogły opuścić Polski
jednorazowo na dłuŜej niŜ 6 miesięcy, a łączny pobyt poza granicami Polski nie
przekroczył w sumie 10 miesięcy. Wojewoda przed wydaniem decyzji sprawdza,
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czy małŜeństwo nie zostało zwarte w celu obejścia przepisów (tj. czy nie zostało
zawarte fikcyjnie). Po trzecie, cudzoziemcy, którzy w Polsce otrzymali status
uchodźcy, ochronę uzupełniającą bądź pobyt tolerowany. Otrzymują oni
zezwolenie na osiedlenie się w przypadku nieprzerwanego pobytu w Polsce przez
okres 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, 7 lat w związku z udzieleniem ochrony
uzupełniającej lub 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany. Do okresów 5,
7 i 10-letniego zalicza się czas, jaki cudzoziemcy spędzili w Polsce na podstawie
tymczasowego zaświadczenia toŜsamości cudzoziemca, które otrzymali podczas
postępowania o nadanie statusu uchodźcy. Wreszcie ostatnią kategorią
cudzoziemców, mających prawo otrzymać to zezwolenie, są dzieci obywateli
polskich pozostające pod ich władzą rodzicielską.
Pobyt w Polsce uwaŜa się za nieprzerwany, gdy Ŝaden pobyt za granicą
nie trwał dłuŜej niŜ 6 miesięcy i nie przekroczył łącznie 10 miesięcy w
wymaganych okresach. Ustawa przewiduje wyjątkowe sytuacje, które zwalniają z
obowiązku nieprzerwanego pobytu – cudzoziemiec przebywał poza Polską w
związku z wykonywaniem pracy na rzecz pracodawcy, którego siedziba znajduje
się Polsce; towarzyszył swojemu małŜonkowi, który wykonywał taką pracę;
przebywał za granicą w związku z koniecznością uzyskania dokumentu podróŜy;
jego pobyt za granicą był związany z leczeniem. Cudzoziemiec ubiegający się
zezwolenie na osiedlenie się nie musi przedstawiać dokumentów
potwierdzających środki finansowe do przebywania w Polsce.
Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na osiedlenie się prowadzi
oddział do spraw cudzoziemców, wydziału spraw obywatelskich i migracji urzędu
wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca.
Zezwolenie na osiedlenie się wydawane jest na czas nieokreślony, a karta pobytu,
którą cudzoziemiec otrzymuje w związku z uzyskaniem zezwolenia, na 10 lat.

3. UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA POBYT REZYDENTA
DŁUGOTERMINOWEGO WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (WE)
ustawa o cudzoziemcach
Art. 65. 1. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się
cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
bezpośrednio przed złoŜeniem wniosku, legalnie i nieprzerwanie, co najmniej
przez 5 lat, który posiada:
1) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego do pokrycia kosztów
utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
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2) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów o powszechnym
ubezpieczeniu zdrowotnym lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do cudzoziemca:
1) odbywającego studia lub szkolenie zawodowe;
2) posiadającego zgodę na pobyt tolerowany, azyl, status uchodźcy nadany w
Rzeczypospolitej Polskiej lub korzystającego z ochrony uzupełniającej lub
ochrony czasowej;
3) ubiegającego się o nadanie statusu uchodźcy lub o udzielenie azylu;
4) pracownika „au pair”, sezonowego, delegowanego przez usługodawcę w
celu transgranicznego świadczenia usług lub usługodawcę świadczącego
usługi transgraniczne;
5) przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy,
o której mowa w art. 33, lub zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
udzielonego na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 7;
6) o którym mowa w art. 110.
3. Dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, po odliczeniu kosztów
zamieszkania, przypadający na kaŜdego członka rodziny pozostającego na
utrzymaniu cudzoziemca lub na cudzoziemca, gdy jest osobą samotną, musi
być wyŜszy niŜ wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia
pienięŜne z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej.
6. Do ustalenia, Ŝe pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
jest nieprzerwany, stosuje się art. 64 ust. 4.
7. Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE udziela się na czas
nieoznaczony.

Komentarz
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego WE udzielane jest
cudzoziemcowi przebywającemu nieprzerwanie i legalnie na terytorium Polski
przez okres co najmniej 5 lat. Cudzoziemiec powinien wykazać się regularnym i
stabilnym źródłem dochodu wystarczającym na pokrycie kosztów utrzymania
siebie i rodziny, a takŜe ubezpieczenia zdrowotnego, oraz przedstawić dokument
uprawniający go do pobytu w lokalu, który zamieszkuje. Dochód uzyskiwany
przez cudzoziemca po odliczeniu kosztów zamieszkania powinien być wyŜszy, niŜ
wysokość dochodu, od której przyznaje się świadczenia pienięŜne z pomocy
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społecznej. Obecnie (stan na maj 2008 r.) jest to 477 zł dla osoby samotnej oraz
351 zł dla członka rodziny. Do sprawdzenia, czy pobyt jest nieprzerwany stosuje
się te same zasady, co przy uzyskaniu zezwolenia na osiedlenie się. śadna z
przerw w 5-letnim pobycie nie moŜe być dłuŜsza niŜ 6 miesięcy i w sumie nie
moŜe przekroczyć 10 miesięcy. Do okresu 5-letniego legalnego pobytu moŜna
wliczyć połowę okresu pobytu na podstawie wizy lub zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony – dokumentów wydanych w celu odbycia studiów lub szkoleń
zawodowych. Do okresu pobytu wymaganego do uzyskania przedmiotowego
zezwolenia nie wlicza się pobytu cudzoziemca zatrzymanego, umieszczonego w
strzeŜonym ośrodku, areszcie w celu wydalenia i pozbawionego wolności na
podstawie wyroku sądu; pobytu jako pracownika „au pair”, sezonowego lub
świadczącego usługi transgraniczne; pobytu na podstawie wizy udzielanej w
szczególnych przypadkach za zgodą Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i
Cudzoziemców; pobytu na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w związku z połączeniem z rodziną; pobytu cudzoziemca
pracującego w przedstawicielstwie dyplomatycznym lub urzędzie konsularnym.
Postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego WE prowadzi oddział do spraw cudzoziemców, wydziału
spraw obywatelskich i migracji urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania cudzoziemca. Zezwolenie na pobyt długoterminowy
rezydenta WE udziela się na czas nieokreślony. Karta pobytu, którą cudzoziemiec
otrzymuje w związku z uzyskaniem zezwolenia wydawana jest na 5 lat.
Osoby posiadające status uchodźcy, korzystające z ochrony
uzupełniającej oraz osoby ze zgodą na pobyt tolerowany mogą ubiegać się o
przyznanie statusu rezydenta długoterminowego WE, jeŜeli od momentu
uzyskania zezwolenia na osiedlenie się upłynie 5 lat.
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Europejskie porozumienie o zniesieniu wiz dla uchodźców
Art. 1. 1. Na mocy niniejszego porozumienie i na zasadzie wzajemności
uchodźcy stale przebywający zgodnie z prawem na terytorium Umawiającej się
strony zwolnieni są z obowiązku uzyskiwania wiz w celu wjazdu lub wyjazdu na
terytorium innej umawiającej się Strony przez dowolną granicę, pod warunkiem:

a) posiadania waŜnego dokumentu podróŜy wystawionego zgodnie z
Konwencją dotyczącą statusu uchodźcy z 28 lipca 1951 r. lub Porozumieniem
dotyczącym wydawania dokumentów podróŜy uchodźcom z 15 października
1946 r., przez organy Umawiającej się Strony, na której terytorium uchodźcy
ci zgodnie z prawem przebywają:
b) Ŝe wizyta nie trwa dłuŜej niŜ 3 miesiące
2. Wiza moŜe być wymagana w wypadku pobytu dłuŜszego niŜ 3 miesiące
lub w celu uzyskania płatnego zatrudnienia na terytorium Umawiającej się
Strony.

Komentarz
Europejskie porozumienie o zniesieniu wiz dla uchodźców z dnia 20 kwietnia
1959 r. (zwane dalej porozumieniem) nadaje uprawnienie osobom, które uzyskały
status uchodźcy do podróŜowania na terytorium państw, które podpisały
niniejsze porozumienie bez konieczności uzyskania wizy. Osoby te powinny stale
przebywać na terytorium jednego z tych państw, co oznacza, iŜ powinny
legitymować się kartą pobytu otrzymaną w związku z uzyskaniem statusu
uchodźcy w danym państwie. Ponadto powinny legitymować się waŜnym
dokumentem podróŜy wystawionym zgodnie z Konwencją Genewską dotyczącą
statusu uchodźcy lub dokumentem podróŜy wystawionym zgodnie z
Porozumieniem dotyczącym wydawania dokumentów uchodźcom z 15
października 1946 r. Wystarczy, iŜ osoba taka będzie posługiwać jednym z
powyŜszych dokumentów. NaleŜy zwrócić uwagę, iŜ obecnie wszystkie osoby
uzyskujące status uchodźcy na terytorium Polski otrzymują dokument podróŜy
wydany zgodnie z Konwencja Genewska dotyczącą statusu uchodźcy. Bardzo
istotnym elementem jest fakt waŜności dokumentu podróŜy. W przypadku decyzji
o wjeździe do kraju-strony porozumienia dokument podróŜy powinien być waŜny
minimum przez okres 3 miesięcy tak, aby moŜliwy był powrót do kraju, w którym
osoba uzyskała status uchodźcy, celem wyrobienia nowego dokumentu podróŜy.
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Maksymalny czas pobytu bez konieczności uzyskania wizy w państwachstronach porozumienia wynosi 3 miesiące. Oznacza to, iŜ osoby ze statusem
uchodźcy nie mogą przebywać dłuŜej w tych państwach niŜ 3 miesiące. Mogą
natomiast przebywać krócej.
Porozumienie przewiduje takŜe moŜliwość obowiązku uzyskania wizy
przez osobę ze statusem uchodźcy w dwóch przypadkach: kiedy jej pobyt
przekracza 3 miesiące albo kiedy zamierza podjąć płatne zatrudnienie. Artykuł ten
wskazuje jedynie na moŜliwość, a nie obligatoryjną konieczność uzyskania w
wymienionych powyŜej przypadkach wizy. Porozumienie pozostawia decyzję o
konieczności uzyskania wizy w tych przypadkach państwom-stronom
porozumienia. Informacje na temat regulacji moŜna uzyskać w ambasadzie kraju,
do którego wyjeŜdŜa cudzoziemiec.
Państwami-stronami niniejszego porozumienia są: Belgia, Dania,
Finlandia, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Luksemburg,
Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Czechy, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria,
Szwecja oraz Włochy. Przy czym Wielka Brytania oraz Francja podpisały, ale nie
ratyfikowały niniejszego porozumienia, co oznacza, iŜ te państwa nie stosują jego
przepisów.
Kodeks Graniczny Schengen74
Art. 5. Warunki wjazdu obywateli państw trzecich
1. W przypadku pobytu nieprzekraczającego trzech miesięcy w okresie
sześciomiesięcznym warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:
a) posiadają oni waŜny dokument podróŜy lub dokumenty uprawniające do
przekroczenia granicy (…);
4. Na zasadzie odstępstwa od ust. 1:
a) obywatelom państw trzecich, którzy nie spełniają wszystkich warunków
ustanowionych w ust. 1, jednakŜe posiadają dokument pobytowy lub wizę
uprawniającą do ponownego wjazdu wydane przez jedno z Państw
Członkowskich lub, jeśli jest to wymagane, oba te dokumenty, zezwala się na
wjazd na terytorium innych Państw Członkowskich w celu tranzytu, tak aby
mogli oni dotrzeć na terytorium tego Państwa Członkowskiego, które wydało
74

Rozporządzenie (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca
2006 r. ustanawiające wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez
granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz.U.UE L z dnia 13 kwietnia 2006 r.)
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dokument pobytowy lub wizę uprawniającą do ponownego wjazdu, chyba Ŝe
ich nazwiska znajdują się w krajowym wykazie wpisów Państwa
Członkowskiego, którego granice zewnętrzne usiłują przekroczyć, a wpisowi
towarzyszy instrukcja odmowy wjazdu lub tranzytu.

Komentarz
Osoby, które uzyskały w Polsce status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub
zgodę na pobyt tolerowany mogą podróŜować po krajach Unii Europejskiej,
będących stroną układu Schengen, bez potrzeby uzyskania wizy od kraju-strony
tego porozumienia, który jest celem ich podróŜy. W razie wyjazdu do strefy
Schengen cudzoziemcy z statusem uchodźcy, ochroną uzupełniającą lub pobytem
tolerowanym muszą mieć przy sobie kartę pobytu wydaną przez władze polskie
oraz paszport (kraju pochodzenia albo paszport genewski) lub polski dokument
podróŜy. Maksymalny czas pobytu, bez konieczności uzyskania wizy w
państwach-stronach układu Schengen, wynosi 3 miesiące. JeŜeli cudzoziemiec
będzie chciał pozostać dłuŜej na terytorium państwa-strony układu Schengen, na
przykład chcąc wykonywać pracę zarobkową, będzie musiał uzyskać niezbędne
zezwolenia wymagane przez prawo danego państwa.
Do strefy Schengen naleŜą wszystkie państwa naleŜące do Unii
Europejskiej za wyjątkiem Bułgarii, Rumunii, Cypru, Wielkiej Brytanii oraz
Irlandii. NaleŜy do niej natomiast pozostająca poza UE Norwegia.
ustawa o cudzoziemcach75
Art. 73. 1. Polski dokument podróŜy dla cudzoziemca wydaje się na wniosek
cudzoziemca, który posiada zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt
rezydenta długoterminowego WE lub korzysta z ochrony uzupełniającej, jeŜeli
utracił on dokument podróŜy albo gdy jego dokument podróŜy uległ
zniszczeniu bądź utracił waŜność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego
dokumentu podróŜy nie jest moŜliwe.

2. Polski dokument podróŜy dla cudzoziemca uprawnia, w okresie jego
waŜności, do wielokrotnego przekraczania granicy.
3. Polski dokument podróŜy dla cudzoziemca jest waŜny przez okres do 1
roku.
4. Posiadanie polskiego dokumentu podróŜy nie zwalnia cudzoziemca od
obowiązku podjęcia działań w celu uzyskania dokumentu podróŜy.
75

Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2003 r. Nr 128, poz.
1175).
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Komentarz
Artykuł 73 ustawy o cudzoziemcach (zwanej dalej ustawą) daje prawo do
uzyskania polskiego dokumentu podróŜy cudzoziemcom, którzy posiadają w
Polsce zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego Wspólnot Europejskich lub korzystającym z ochrony
uzupełniającej. Wydaje się go jedynie na wniosek cudzoziemca oraz tylko w
określonych warunkach – jeŜeli jego dotychczasowy dokument podróŜy został
utracony bądź utracił waŜność, a uzyskanie przez cudzoziemca nowego
dokumentu podróŜy nie jest moŜliwe. Wystarczy, Ŝe zaszła jedna z wyŜej
wymienionych okoliczności. Obowiązek wykazania niemoŜliwości uzyskania
nowego dokumentu podróŜy spoczywa na cudzoziemcu. Osoby, które uzyskały
ochronę uzupełniającą w toczącym się postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy,
mogą wnioskować o wydanie polskiego dokumentu podróŜy, argumentując, iŜ są
objęte na terytorium Polski ochroną w postaci ochrony uzupełniającej i w
związku z tym zwrócenie się do kraju pochodzenia o wydanie paszportu będzie
jednym z powodów do pozbawienia go ochrony uzupełniającej. Dotychczasowa
praktyka wskazuje, iŜ kaŜdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie i nie
kaŜda osoba posiadająca ochronę subsydiarną otrzymuje polski dokument
podróŜy. Dokumentu podróŜy pozbawieni są natomiast od 29 maja 2008 r.
osoby, które posiadają zgodę na pobyt tolerowany w nowym zakresie.
Cudzoziemiec, który uzyskał polski dokument podróŜy, ma prawo
wielokrotnie przekraczać granicę. Nie oznacza to jednak, Ŝe będzie mógł wjechać
na terytorium kaŜdego państwa. MoŜliwość wjazdu będzie uzaleŜniona od
wewnętrznych przepisów danego państwa stanowiących o uznawalności
polskiego dokumentu podróŜy. Cudzoziemiec posługujący się takim dokumentem
zachowuje swoje obywatelstwo i przekracza granice na zasadach ustalonych
między państwem swojego pochodzenia, a państwem docelowym.
Polski dokument podróŜy wydawany jest na okres do 1 roku. Oznacza to,
iŜ moŜe zostać wydany na okres krótszy. Jednak cudzoziemiec jest zobowiązany
do ciągłego podejmowania starania o uzyskanie dokumentu podróŜy z ambasady
kraju swojego pochodzenia, nawet w przypadku otrzymania polskiego dokumentu
podróŜy. Wydaje się natomiast, iŜ osoby posługujące się ochroną uzupełniająca i
posiadające polski dokument podróŜy, są zwolnione z tego obowiązku w związku
z przywołaną juŜ powyŜej moŜliwością pozbawienia ochrony uzupełniającej w
przypadku uzyskania paszportu kraju ojczystego. Brak starań ze strony
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cudzoziemca o uzyskanie paszportu nie wiąŜe się dla niego z Ŝadnymi
sankcjami76.
ustawa o cudzoziemcach
Art. 75. 1. Tymczasowy polski dokument podróŜy dla cudzoziemca wydaje
się cudzoziemcowi posiadającemu zezwolenie na osiedlenie się, zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego WE lub zgodę na pobyt tolerowany,
posiadającemu status uchodźcy lub korzystającemu z ochrony uzupełniającej,
który podczas pobytu za granicą utracił swój dokument podróŜy albo którego
dokument podróŜy uległ zniszczeniu bądź utracił waŜność, zamierzającemu
powrócić na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, gdy uzyskanie przez niego
innego dokumentu podróŜy nie jest moŜliwe.
3. Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróŜy dla cudzoziemca
następuje na wniosek cudzoziemca, z tym Ŝe wydanie tego dokumentu
cudzoziemcowi, o którym mowa w ust. 2, moŜe nastąpić takŜe z urzędu.
4. Tymczasowy polski dokument podróŜy dla cudzoziemca uprawnia
cudzoziemca, o którym mowa:
1) w ust. 1 - do jednokrotnego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w ust. 2 - do wyjazdu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Komentarz
Tymczasowy polski dokument podróŜy (zwany dalej TPDP) jest wydawany
cudzoziemcom, którzy posiadają w Polsce zezwolenie na osiedlenie się,
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich,
zgodę na pobyt tolerowany, status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Aby
otrzymać taki dokument, muszą zaistnieć szczególne okoliczności – cudzoziemiec
utracił swój dokument podróŜy podczas pobytu za granicą albo jego dokument
podróŜy uległ zniszczeniu bądź utracił waŜność. Kolejne okoliczności
uprawniające cudzoziemca do uzyskania omawianego dokumentu to jego chęć
powrotu do Polski oraz niemoŜność uzyskania innego dokumentu podróŜy.
TPDP wydawany jest na wniosek cudzoziemca. JeŜeli cudzoziemiec przebywa za
granicą, posługując się TPDP, ma on prawo do jednokrotnego wjazdu do Polski,
natomiast w przypadku chęci opuszczenia Polski, do wyjazdu z niej. TPDP
wydawany jest na konkretny okres, nie dłuŜszy niŜ 7 dni.
76 Patrz równieŜ: P. Stachańczyk, w: J. Chlebny (red.): Prawo o cudzoziemcach. Komentarz,
Warszawa 2006, str. 174.
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Wydanie TPDP nie oznacza, iŜ na jego podstawie moŜna przekraczać
granice państw trzecich. UmoŜliwia on jedynie wjazd lub wyjazd z terytorium
Polski.
ustawa o cudzoziemcach
Art. 81. 2. Polski dokument podróŜy dla cudzoziemca i polski dokument
toŜsamości cudzoziemca wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce
pobytu cudzoziemca.
4. Tymczasowy polski dokument podróŜy dla cudzoziemca wydaje:
1) za granicą – konsul;
2) w kraju – wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – komendant granicznej
placówki kontrolnej StraŜy Granicznej.
5. Wymiany karty pobytu, polskiego dokumentu podróŜy dla cudzoziemca lub
polskiego dokumentu toŜsamości cudzoziemca dokonuje wojewoda właściwy
ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
6. Cudzoziemiec jest obowiązany odebrać osobiście kartę pobytu i inne
dokumenty, o których mowa w ust. 2-5, a w przypadku małoletniego poniŜej
13 roku Ŝycia – odbioru dokonuje jego przedstawiciel ustawowy lub kurator.

Komentarz
Polski dokument podróŜy wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce
pobytu cudzoziemca. W przypadku tymczasowego polskiego dokumentu podróŜy
będzie to wojewoda, jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce, bądź konsul, jeśli
cudzoziemiec przebywa za granicą. Wymiany polskiego dokumentu podróŜy oraz
tymczasowego polskiego dokumentu podróŜy dokonuje wojewoda właściwy ze
względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Oba dokumenty cudzoziemiec musi
odebrać osobiście.
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12. PODSUMOWANIE
Przeprowadzenie analizy przepisów dotyczących integracji cudzoziemców w
Polsce daje moŜliwość krytycznego spojrzenia na nie i sformułowania wniosków
de lege ferenda. Zanim przejdę do krótkiego omówienia, moim zdaniem,
potrzebnych zmian w zakresie legislacji, które mogłyby usprawnić procesy
integracyjne, waŜne jest zaznaczenie, Ŝe ogólnie ustawodawstwo w tej kwestii nie
wymaga głębokiej reformy i juŜ w obecnym kształcie daje cudzoziemcom wiele
moŜliwości, by ułoŜyć sobie Ŝycie w Polsce. Niestety, porozrzucane jest ono po
róŜnych aktach prawnych, co powoduje trudności w poruszaniu się w tej materii.
Jednak niemoŜliwe jest zebranie całej tematyki integracyjnej w jednym akcie
prawnym, poniewaŜ dotyka ona przeróŜnych sfer Ŝycia codziennego. Poza tym
uchodźcy czy osoby z pobytem tolerowanym w większości praw są zrównani z
obywatelami polskimi. To powoduje, Ŝe stosuje się do nich te same przepisy
prawa polskiego.
Niestety samo istnienie dość przyzwoitych przepisów nie gwarantuje
sukcesu integracyjnego, jest on bowiem uzaleŜniony od wielu czynników, w tym
takŜe od samych cudzoziemców. Jednak naleŜy współdziałać z tymi osobami. I tu
pojawia się główny problem polskiej integracji. Przepisy często nie są stosowane
w praktyce, poniewaŜ urzędnicy nie mają przygotowania do pracy z klientami
odmiennymi kulturowo. Brakuje odpowiednich szkoleń w tym zakresie. Ponadto
problem migracji jest na tyle marginalny, Ŝe wiele osób nie spotyka się z nim
często. Nie śledzi więc zmian w przepisach przyznających róŜnorakie uprawnienia
cudzoziemcom i nie jest w stanie odpowiedzieć na ich potrzeby. Do tego brak
drogowskazu, za którym urzędnicy mogliby podąŜać – pomysłu na to, jak ma
wyglądać integracja obcokrajowców. Państwo polskie przyznając wiele uprawnień
cudzoziemcom, nie odpowiada na ich najwaŜniejsze potrzeby takie jak:
znalezienie mieszkania, integrację językową i kulturową, rozwiązanie problemu
bezrobocia (które w tej grupie jest bardzo wysokie). Powoduje to, Ŝe
cudzoziemiec musi się wykazać nieprawdopodobną determinacją i liczyć na
pomoc zaprzyjaźnionych Polaków (o ile ich posiada), aby odnaleźć się w Polsce.
Oczywiście i pewne przepisy naleŜałoby zmienić, aby integrację ułatwić.
PoniŜej omówię pokrótce najwaŜniejsze zmiany, które powinny zostać
wprowadzone.
W zakresie pomocy społecznej najwaŜniejsza jest objęcie pełną pomocą
społeczną osób z pobytem tolerowanym, co zostało ograniczone ostatnią
nowelizacją, która weszła w Ŝycie w maju 2008 r. Brak jest uzasadnienia, by osoby
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te nie korzystały z pomocy społecznej. Ich niewielka liczba nie spowoduje takŜe
znacznych obciąŜeń dla budŜetu państwa.
Odnośnie programów integracyjnych, to niewątpliwie zmiany wymaga
sam program, a w szczególności jego realizacja. Wymaga on takŜe wydłuŜenia
ponad 1 rok oraz prowadzenia pracy integracyjnej po jego zakończeniu, co
obecnie nie jest realizowane. Programem integracyjnym powinni takŜe zostać
objęci cudzoziemcy – małŜonkowie obywateli polskich (oczywiście w
odpowiednim zakresie, niekoniecznie finansowym).
Dodatkowo naleŜałoby rozszerzyć moŜliwość łączenia rodziny
cudzoziemca i to w kilku aspektach. Po pierwsze, poszerzyć krąg osób
uprawnionych do przyjazdu. Po drugie, nie stwarzać w tym zakresie ograniczeń
socjalnych dla uchodźców oraz osób z pobytem tolerowanym. I w końcu,
zrównać prawa do połączenia z rodziną uchodźców i osób z pobytem
tolerowanym oraz ochroną uzupełniającą (w chwili obecnej ci ostatni mają do
tego prawo dopiero po 2 latach pobytu w Polsce).
W zakresie edukacji i zatrudnienia powinno się wprowadzić moŜliwość
nieodpłatnej nauki na studiach wyŜszych osobom z pobytem tolerowanym i
ochroną uzupełniającą przede wszystkim. NaleŜy takŜe przyznać szersze
uprawnienia migrantom w zakresie bezrobocia, np. takie, jakie mają osoby
długotrwale bezrobotne. Do tego potrzebne jest opracowanie specjalnej oferty
skierowanej wyłącznie do migrantów i odpowiadającej na ich moŜliwości i
potrzeby.
Wreszcie, naleŜy dać cudzoziemcom moŜliwość naturalizacji w Polsce w
realnym czasie, tj. np. po upływie 3 lat od otrzymania statusu uchodźcy lub
ochrony uzupełniającej. To zapewnienie stabilizacji i trwałości jest niezwykle
waŜne.
Jednak najwaŜniejszą rzeczą, jaką naleŜy zrobić, by proces integracji
przebiegał lepiej, i do tego nie są potrzebne Ŝadne środki budŜetowe ani zmiany
w prawie, jest stworzenie dobrej atmosfery w społeczeństwie przyjaznej
cudzoziemcom, szczególnie wśród urzędników róŜnych szczebli. Obcokrajowcy
nie mogą czuć się w Polsce niechciani i zepchnięci na margines społeczny.
Napływ migrantów do naszego kraju jest szansą i wyzwaniem. Od nas tylko
zaleŜy, jak ją wykorzystamy – czy stworzymy getta cudzoziemców i będziemy bać
się ich za kilka lat, czy teŜ staniemy się otwartym i wielokulturowym
społeczeństwem, w którym moŜna obok siebie mieszkać i uczyć się na wzajem.
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