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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 
Projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw ma na celu przede 
wszystkim wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego  
i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich  
w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (Dz. Urz. UE L 157 z 27.5.2014 r., str. 1).  
Zmiany w przepisach ustawy o cudzoziemcach mają również na celu stworzenie lepszych ram prawnych pozwalających na 
świadome zarządzanie migracjami w Polsce oraz w zakresie przyjmowania cudzoziemców wskazując na konieczność 
wprowadzania szczególnych uregulowań prawnych między innymi dla cudzoziemców podejmujących w Polsce studia, dla 
absolwentów polskich uczelni oraz dla osób podejmujących w Polsce pracę, w tym dla cudzoziemców o pożądanych 
kwalifikacjach zawodowych. Projektowane zmiany w przepisach wprowadzają również szereg ułatwień dla cudzoziemców 
chcących osiedlić się w Polsce na stałe z uwagi na posiadane polskie pochodzenie lub posiadanie Karty Polaka.   
Celem nowelizacji przepisów ustawy o cudzoziemcach jest również bazujące na doświadczeniach w stosowaniu 
obowiązujących przepisów prawa usprawnienie procedur migracyjnych oraz dotyczących cudzoziemskich ofiar handlu 
ludźmi. 
 
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
Wdrożenie do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa będzie wymagało następujących zmian w ustawie o cudzoziemcach: 
- w dziale I – Przepisy ogólne – konieczne będzie wprowadzenie definicji pracownika przenoszonego wewnątrz 
przedsiębiorstwa, pracownika kadry kierowniczej, specjalisty, pracownika odbywającego staż oraz grupy przedsiębiorstw; 
- w dziale II – Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców – konieczne będzie dodanie nowego zadania dla Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, jakim będzie pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla celów niniejszej dyrektywy; 
- w dziale IV – Wizy w rozdziale 1 – Wydawanie wiz – należy przewidzieć nowy cel, dla którego wydawane są wizy – 
realizacja zezwolenia na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa; 
- w dziale V – Zezwolenia na pobyt czasowy – konieczne będzie dodanie nowego rozdziału, który będzie regulował udzielanie 
zezwoleń na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Konieczne będzie również przewidzenie 
rozwiązań prawnych umożliwiającym cudzoziemcom przenoszonym wewnątrz korporacji na skorzystanie z mobilności 
wewnątrz Unii Europejskiej. Niezbędna będzie również nowelizacja rozdziału 8 – Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków 
rodziny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin cudzoziemców, gdyż art. 19 dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/66/UE przewiduje ułatwienie łączenia rodzin dla pracowników przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa; 
- w dziale VII – Dokumenty wydawane cudzoziemcom – konieczne będzie wprowadzenie regulacji pozwalających na  
zamieszczania na karcie pobytu adnotacji „ICT” oraz „mobile ICT”. 
Wdrożenie dyrektywy do prawa krajowego wymaga ponadto wprowadzenia zmian: 
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- w ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 783, z późn. zm.), w celu uwzględnienia 
udzielania zezwoleń na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w celu mobilności 
długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa w tzw. jednolitej procedurze oraz 
- w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868), 
w celu uwzględnienia możliwości wykonywania przez cudzoziemców pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
oraz w związku z korzystaniem przez nich z mobilności krótko i długoterminowej. 
Dodatkowo w celu poprawy procedur administracyjnych zostaną wprowadzone między innymi następujące zmiany: 
- odejście od wymogu posiadania źródła stabilnego i regularnego dochodu przez absolwenta polskiej uczelni w postępowaniu o 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na rzecz posiadania środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania w Polsce; 
- doprecyzowanie, że zezwolenie dla absolwenta polskiej uczeni jest udzielane bezpośrednio po zakończeniu studiów i 
jednorazowo; 
- odejście od wzywania cudzoziemców do przedstawienia informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy w trybie braków formalnych wniosku; 
- rezygnacja z przedstawiania przez cudzoziemca ubiegającego się o zezwolenie na pobyt i pracę umowy z podmiotem 
powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy, na rzecz oświadczenia wyżej wymienionego podmiotu zawierającego 
niezbędne dla postępowania informacje, które będzie zawarte w załączniku do formularza wniosku o udzielenie zezwolenia na 
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 106 ust. 1a ustawy o cudzoziemcach; 
- wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt stały dla pracowników 
posiadających kwalifikacje zawodowe, pożądane dla polskiej gospodarki; 
- wprowadzenie możliwości samodzielnego ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną przez 
członka rodziny przebywającego na terytorium Polski; 
- wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na 
pobyt stały oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 
- umożliwienie cudzoziemcom polskiego pochodzenia oraz posiadaczom Karty Polaka aplikowanie o zezwolenie na pobyt stały 
w czasie niezgodnego z prawem pobytu oraz w okresie, w którym zgodnie z prawem powinni opuścić terytorium naszego kraju; 
- usprawnienie procedury związanej ze składaniem przez cudzoziemców odcisków linii papilarnych w celu wydania karty 
pobytu; 
- usprawnienie procesu wydawania decyzji w sprawie zobowiązania cudzoziemca do powrotu oraz kosztów wydania i 
wykonania decyzji o zobowiązaniu do powrotu, 
- wprowadzenie możliwości zapewnienia cudzoziemcom, którzy nie zostali umieszczeni w strzeżonym ośrodku lub nie 
zastosowano wobec nich aresztu dla cudzoziemców, w przypadku gdy mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla ich 
życia lub zdrowia albo ich stan psychofizyczny może uzasadniać domniemanie, że byli oni poddani przemocy oraz 
cudzoziemcom, którzy zostali zwolnieni ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców w przypadku gdy 
stwierdzono, iż ich dalszy pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców mógłby spowodować 
niebezpieczeństwo dla ich życia lub zdrowia lub ich stan psychofizyczny uzasadnia domniemanie, że byli on poddani 
przemocy, a także w przypadku osoby małoletniej, członkom rodziny lub opiekunowi prawnemu cudzoziemca, którego ze 
względu na stan zdrowia, nie umieszczono w strzeżonym ośrodku lub zwolniono ze strzeżonego ośrodka pomocy socjalnej, 
opieki medycznej i psychologicznej. Powyższe rozwiązanie będzie stanowiło pełne wdrożenie do polskiego porządku prawnego 
art. 14 ust. 1 lit d dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych 
norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli 
państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98), 
- przejęcie przez Komendanta Głównego Straży Granicznej kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie 
udzielania cudzoziemcom pomocy w dobrowolnym powrocie oraz przeniesienia cudzoziemca do innego państwa 
członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie 
rozporządzenia 604/2013, 
- usprawnienie procesu wykonywania powrotów i przekazań cudzoziemców z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
- bazujące na doświadczeniach w stosowaniu obowiązujących przepisów prawa wprowadzenie rozwiązań prawnych w celu 
zapewnienia większej spójności przepisów krajowych z przepisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w 
odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich. 
Planowana jest także modyfikacja przepisów dotyczących cudzoziemskich ofiar handlu ludźmi poprzez : 
- rozszerzenie katalogu okoliczności powodujących, że pobyt cudzoziemca na podstawie zaświadczenia potwierdzającego 
istnienie domniemania, że jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks 
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karny przestaje uważać się za legalny, w związku z przekroczeniem lub usiłowaniem przekroczenia granicy wbrew przepisom 
prawa, oraz związane z tą zmianą uzupełnienie przepisu określającego zawartość rejestru wydanych cudzoziemcom 
zaświadczeń, o których mowa w art. 170, 
- wprowadzenie możliwości udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy małoletniemu cudzoziemcowi, który otrzymał status 
pokrzywdzonego w postępowaniu w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego, niezależnie, czy 
podjął on współpracę z organem właściwym do prowadzenia postępowania w sprawie o to przestępstwo, 
- rezygnację z konieczności potwierdzania przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo handlu 
ludźmi, ze cudzoziemiec ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, jako jednego z warunków udzielania 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały, na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach. 
Przewiduje się także zmianę w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz.U. z 2014 r., poz.1392 oraz z 2015 r. poz. 
1274), zgodnie z którą wydawanie i wymiana kart pobytu członkom najbliższej rodziny repatriantów posiadających zezwolenie 
na pobyt stały będzie należeć do kompetencji wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, a nie Szefa 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców. 
Proponuje się również zmianę w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz.U. z 2012 r. poz.161, z późn. 
zm.), która dotyczy określenia poziomu znajomości języka polskiego jako jednej z przesłanek nabycia obywatelstwa 
polskiego, określonych tą ustawą.  
Przewiduje się również zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 680, z późn. zm.) w zakresie przejęcia przez Komendanta Głównego Straży 
Granicznej kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie udzielania cudzoziemcom pomocy w 
dobrowolnym powrocie oraz przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 604/2013 oraz zapewnienia 
transportu cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej należącym do kategorii osób 
wymagających szczególnego traktowania do ośrodka recepcyjnego. Projektowane zmiany mają na celu również 
doszczegółowienie kwestii związanych z zabezpieczaniem pobytu małoletnich bez opieki. Temu samemu celowi 
przyświecają proponowane zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 575). 
Projekt przewiduje również wprowadzenie rozwiązań prawnych mających na celu dostosowanie przepisów ustawy o 
cudzoziemcach do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawach: C-430/11 Sagor, C-457/12 S. i G.   
oraz C-491/13 Ben Alaya. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
Projekt ustawy o zmianie ustawy o cudzoziemcach ma w pierwszej kolejności na celu wdrożenie do polskiego porządku 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. Wszystkie państwa członkowskie Unii 
Europejskiej, oprócz Wielkiej Brytanii, Irlandii i Danii, są obowiązane do wdrożenia do swoich przepisów krajowych 
uregulowań wskazanej wyżej dyrektywy. Termin wdrożenia wyżej wymienionej dyrektywy przypada na dzień 29 listopada 
2016 r. Z uwagi na powyższe brak jest jeszcze informacji o sposobie ich wdrożenia do krajowych porządków prawnych 
poszczególnych krajów członkowskich.  
Polska jako jedno z państw Schengen jest obowiązana do stosowania w pełni całego dorobku Schengen. Z uwagi na powyższe 
zasady wjazdu na terytorium Polski są uregulowane w taki sposób jak w innych państwach obszaru Schengen.   
Podobnie kwestie dotyczące zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uregulowane są na poziomie unijnym w dyrektywie 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury jednego wniosku o jedno 
zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego oraz w sprawie wspólnego 
zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających legalnie w państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 343 z 
23.12.2011, str. 1), której postanowienia obowiązane są respektować wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Wielkiej 
Brytanii, Irlandii i Danii.  
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE również jest uregulowane na poziomie unijnym w dyrektywie Rady 
2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich, będących rezydentami 
długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44). Jak wynika ze Sprawozdania Komisji dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie stosowania dyrektywy 2003/109/WE dotyczącej statusu obywateli państw trzecich będących 
rezydentami długoterminowymi (KOM(2011) 585 wersja ostateczna) Austria, Czechy, Niemcy, Estonia, Grecja, Francja, 
Włochy, Litwa, Łotwa, Malta, Holandia, Portugalia oraz Rumunia uzależniają udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE od spełnienia warunków integracji obejmujących między innymi znajomość języka danego państwa. 
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Kwestie zobowiązania cudzoziemca do powrotu reguluje jednakowo dla wszystkich państw członkowskich dyrektywa 
Parlamentu i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych norm i procedur stosowanych przez państwa 
członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 
24.12.2008, str. 98).  

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

cudzoziemcy Około 200 000 
cudzoziemców  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dane statystyczne Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców: 
 - w 2014 r. wojewodowie 
przyjęli 65 172 wnioski o 
legalizację pobytu (pobyt 
czasowy, stały i rezydent); 
- w 2014 r. wydano 6 884 
decyzje o zobowiązaniu 
cudzoziemców do powrotu; 
- w 2015 r. wojewodowie 
przyjęli 109 344 wniosków 
(pobyt czasowy, stały i 
rezydent);     
- w pierwszej połowie 2015 r 
wydano 5 638 decyzji o 
zobowiązaniu cudzoziemców 
do powrotu.  
 
Bardzo trudno jednak 
oszacować liczbę 
cudzoziemców, którzy 
skorzystają z zaproponowanych 
w projekcie rozwiązań. 
Prowadzona w przez Urząd do 
Spraw Cudzoziemców analiza 
trendów migracyjnych 
wskazuje na ogromny wzrost 
liczby wniosków w sprawach o 
legalizację pobytu w Polsce po 
wejściu w życie w dniu 1 maja 
2014 r. nowych regulacji 
prawnych w obszarze 
legalizacji pobytu 
cudzoziemców. W 2014 r. 
ponad dwukrotnie więcej osób 
ubiegało się o zezwolenie na 
pobyt stały (+104%),  
o zezwolenie na pobyt czasowy 
ubiegało się o 60% więcej 
cudzoziemców niż rok 
wcześniej,  a liczba osób 
wnioskujących o pobyt 
rezydenta długoterminowego 
UE wzrosła o 9%.  
Przez cały rok 2015 
odnotowano kontynuację trendu 
wzrostu liczby wniosków w 
sprawach o legalizację pobytu.  
Wojewodowie przyjęli o 68% 
więcej wniosków o legalizację 
pobytu (pobyt czasowy, stały i 
rezydent) niż w 2014 roku.  
Największy wzrost dotyczy 

Wprowadzenie nowych rozwiązań 
prawnych pozwalających na 
legalizację pobytu cudzoziemców w 
Polsce z uwagi na przeniesienie 
wewnątrz przedsiębiorstwa.    
Usprawnienie procesu wydawania 
decyzji w sprawie zobowiązania 
cudzoziemca do powrotu oraz 
kosztów wydania i wykonania 
decyzji o zobowiązaniu do powrotu. 
Uproszczenie uregulowań 
dotyczących zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę.  
Wprowadzenie ułatwień w 
udzielaniu zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę oraz zezwolenia na 
pobyt stały dla pracowników 
posiadających kwalifikacje 
zawodowe, pożądane dla polskiej 
gospodarki. 
Zmiana warunków udzielania 
zezwolenia na pobyt stały oraz 
zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE.  
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liczby wniosków o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy –  
93 928 osób (+73%) oraz o 
zezwolenie na pobyt stały 
ubiegało się  12 762  osób 
(+49%).  
Większość zezwoleń na pobyt 
czasowy wydano w związku z 
pracą (52%). Można zatem 
spodziewać się dalszego 
dużego zainteresowania 
legalizacją pobytu 
cudzoziemców z uwagi na 
wykonywanie pracy.  

wojewodowie 
 

16 wojewodów  Ustawa z dnia 24 lipca 1998 r. 
o wprowadzeniu zasadniczego 
trójstopniowego podziału 
terytorialnego państwa (Dz. U. 
Nr 96, poz. 603, z późn. zm.)  

 Wprowadzenie nowych rozwiązań 
prawnych pozwalających na 
legalizację pobytu cudzoziemców w 
Polsce z uwagi przeniesienie 
wewnątrz przedsiębiorstwa.    
Uproszczenie uregulowań 
dotyczących zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. 
Wprowadzenie ułatwień w 
udzielaniu zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę oraz zezwolenia na 
pobyt stały dla pracowników 
posiadających kwalifikacje 
zawodowe, pożądane dla polskiej 
gospodarki.  
Zmiana warunków udzielania 
zezwolenia na pobyt stały oraz 
zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE. 

Szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców  

1  Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 
r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 
1650, z późn. zm.) 

Prowadzenie postępowań 
odwoławczych w sprawach 
legalizacji pobytu cudzoziemców w 
Polsce oraz w sprawie zobowiązania 
cudzoziemca do powrotu. 

organy Straży Granicznej 
 

Komendant Główny 
Straży Granicznej 
Komendanci 
oddziałów Straży 
Granicznej; 
Komendanci 
placówek Straży 
Granicznej 

 

Ustawa z dnia 12 października 
1990 r. o Straży Granicznej 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1402, z 
późn. zm.) 
 

Prowadzenie postępowań 
administracyjnych w sprawie 
zobowiązania cudzoziemca do 
powrotu oraz kosztów wydania i 
wykonania decyzji o zobowiązaniu 
do powrotu.  
 

konsulowie 
 

123 urzędy konsularne 
w tym 34 konsulaty 
generalne, 2 agencje 
konsularne oraz  
87 wydziałów 

Raport Polskiej Służby 
Konsularnej za 2014 r. 
sporządzony przez Departament 
Konsularny Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, kwiecień 

Wydawanie wizy w celu realizacji 
zezwolenia na pobyt czasowy w 
celu przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa. 
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konsularnych, 
referatów ds. 
konsularnych i 
samodzielnych 
stanowisk 
konsularnych w 
przedstawicielstwach 
dyplomatycznych  

2015 r.  

podmioty powierzające 
wykonywanie 
cudzoziemcom pracy 
 

Około 80 000 
podmiotów 
powierzających 
wykonywanie 
cudzoziemcom pracy 
 

Brak jest możliwości 
jednoznacznego oszacowania 
liczby podmiotów 
powierzających cudzoziemcom 
wykonywanie pracy, którzy 
będą chcieli powierzyć 
cudzoziemcom wykonywanie 
pracy w Polsce. 
Z danych statystycznych 
Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców wynika, iż w 
2014 r. cudzoziemcy wystąpili 
z 54 041 wnioskami o 
zezwolenie na pobyt czasowy, 
w 2015 r. złożono 93 928 tego 
typu wniosków (co stanowi 
wzrost o 73%). 52% wniosków 
o zezwolenie na pobyt czasowy 
jest motywowanych chęcią 
podjęcia w Polsce pracy. Przy 
takiej liczbie wniosków w celu 
podjęcia pracy w Polsce 
złożonych w 2014 r. i 2015 r. 
przyjęto, że przedmiotowa 
regulacja może dotyczyć około 
80 000 podmiotów 
powierzających cudzoziemcom 
wykonywanie pracy. 

Uproszczenie procedury udzielania 
zezwolenia na pobyt czasowy i 
pracę. Wprowadzenie ułatwień w 
udzielaniu zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę dla pracowników 
posiadających kwalifikacje 
zawodowe, pożądane dla polskiej 
gospodarki. Wprowadzenie 
rozwiązań prawnych w celu 
legalizacji pobytu pracowników 
przenoszonych wewnątrz 
przedsiębiorstwa.  

minister właściwy do 
spraw wewnętrznych 

1 Ustawa z dnia 4 września 1997 
r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
543, z późn. zm.) 

Wydawanie rozporządzeń 
wskazanych w projekcie ustawy  



7 
 

minister właściwy do 
spraw szkolnictwa 
wyższego 

1 Ustawa z dnia 4 września 1997 
r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
543, z późn. zm.) 

Wydawanie rozporządzenia 
określającego wzór zaświadczenia 
jednostki prowadzącej studia 
o przyjęciu cudzoziemca na studia 
lub o kontynuowaniu przez niego 
studiów 

minister właściwy do 
spraw pracy 

1 Ustawa z dnia 4 września 1997 
r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
543, z późn. zm.) 

Wydawanie rozporządzenia 
określającego kwalifikacje 
zawodowe pożądane dla polskiej 
gospodarki, których posiadanie  jest 
warunkiem udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę, o którym 
mowa w art. 114 ust. 1a ustawy z 
dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach 
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minister właściwy do 
spraw rozwoju 

1 Ustawa z dnia 4 września 1997 
r. o działach administracji 
rządowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 
543, z późn. zm.) 

Udział w wydawaniu  
rozporządzenia określającego 
kwalifikacje zawodowe pożądane 
dla polskiej gospodarki, których 
posiadanie  jest warunkiem 
udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę, o którym mowa w 
art. 114 ust. 1a ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
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5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt ustawy został opracowany w resorcie spraw wewnętrznych. W celu wykonania wynikającego z przepisów 
obowiązującego prawa obowiązku zasięgnięcia opinii projekt ustawy został przekazany do zaopiniowania następującym 
podmiotom: 
1) Prokuratorowi Generalnemu – art. 3 § 1 pkt 12 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. o prokuraturze (Dz. U. poz. 177); 
2) Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej – art. 58 pkt 9 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 

2015 r. poz. 615, z późn. zm.); 
3) Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych – art. 60 pkt 2 ustawy z dnia 6 lipca  1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 233, z późn. zm.); 
4) Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego – art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 

2013 r. poz. 499, z późn. zm.); 
5) Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych – art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2135, z późn. zm.); 
6) Krajowej Radzie Sądownictwa – art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. 

poz. 714, z późn. zm.); 
7) Radzie Dialogu Społecznego – art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych 

instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. poz. 1240). 
 
Ponadto projekt został przekazany do konsultacji: 
1) Rzecznikowi Praw Obywatelskich; 
2) Rzecznikowi Praw Dziecka; 
3) Państwowemu Inspektorowi Pracy; 
4) Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka; 
5) Radzie do Spraw Uchodźców; 
6) Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji (IOM); 
7) Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR); 
8) Sekcji Praw Człowieka Uniwersyteckiej Poradni Prawnej UJ; 
9) Stowarzyszeniu Amnesty International;  
10) Fundacji Instytut Spraw Publicznych; 
11) Fundacji Refugee.pl;  
12) Stowarzyszeniu Interwencji Prawnej;  
13) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć;  
14) Stowarzyszeniu „Emigrant”; 
15) Stowarzyszeniu Interkulturalni PL;  
16) Caritas Polska; 
17) Fundacji Panoptykon; 
18) Fundacji Ocalenie; 
19) Fundacji Rozwoju Oprócz Granic; 
20) Fundacji Multiocalenie; 
21) Fundacji Instytut na Rzecz Państwa Prawa; 
22) Komisji Dialogu Społecznego ds. Cudzoziemców działającej przy Centrum Komunikacji Społecznej Urzędu m.st. 

Warszawy; 
23) Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych „Lewiatan”; 
24) Business Centre Club – Związkowi Pracodawców; 
25) Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej, 
26) Europejskiej Unii Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz Klasy Średniej UNICORN; 
27) Porozumieniu Zielonogórskiemu – Federacja Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia; 
28) Krajowej Izbie Gospodarczej; 
29) Związkom zawodowym (NSZZ Solidarność, Forum Związków Zawodowych, Ogólnopolskie Porozumienie Związków 

Zawodowych). 
 

Projekt został również przekazany do zaopiniowania wojewodom.  
 
W celu wykonania obowiązku wynikającego z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 
stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.) projekt ustawy został umieszczony w Biuletynie Informacji 
Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
 
Dodatkowo projekt ustawy został opublikowany także na stronie Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces 
Legislacyjny. 
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Konsultacje publiczne zostaną przeprowadzone w trakcie trwania uzgodnień międzyresortowych przedmiotowego projektu 
ustawy. 
6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys. zł] 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Łącznie  

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - 
 - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - 
- 

JST - - - - - - - - - - - 
- 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem 8.564 
tys. zł  

7.016 
tys. zł  

7.179 
tys. zł  

7.364 
tys. zł  

7.555 
tys. zł  

7.748 
tys. zł  

7.955 
tys. zł  

8.167 
tys. zł  

8.381 
tys. zł  

8.602 
tys. zł  

78.531 tys. zł  

budżet państwa 
modernizacja systemu 
teleinformatycznego 
obsługującego krajowy zbiór 
rejestrów, ewidencji i wykazu w 
sprawach cudzoziemców  

706 tys. 
zł 

- - - - - - - - - 706 tys. zł  

budżet państwa 
zatrudnienie 47 pracowników w 
urzędach wojewódzkich w 
związku z wprowadzeniem 
uregulowań prawnych 
związanych z legalizacją pobytu 
pracowników przenoszonych 
wewnątrz  przedsiębiorstwa i 
członków ich rodzin oraz w celu 
zapewnienia obsługi krajowego  
punktu kontaktowego dla celów  
dyrektywy 2014/66/UE, w 
związku z wprowadzeniem 
zezwolenia na pobyt czasowy i 
pracę oraz zezwolenia na pobyt 
stały dla pracowników 
posiadających kwalifikacje 
zawodowe, pożądane dla polskiej 
gospodarki, a także w  związku z 
dotychczasowym wzrostem 
liczby cudzoziemców 
ubiegających się w Polsce o 
legalizację pobytu i 
spodziewanym dalszym wzrostem 
tej liczby cudzoziemców po 
wprowadzeniu projektowanych 
zmian  

4.789 
tys. zł 

5.113 
tys. zł  

5.233 
tys. zł   

5.369 
tys. zł 

5.509 
tys. zł   

5.650 
tys.  zł  

5.803 
tys. zł  

5.960 
tys. zł  

6.118 
tys. zł  

6.281 
tys. zł  

55.825 tys. zł  

budżet państwa 
zatrudnienie 6  pracowników w 
Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców  w związku z 
wprowadzeniem uregulowań 
prawnych związanych z 
legalizacją pobytu pracowników 
przenoszonych wewnątrz  
przedsiębiorstwa i członków ich 
rodzin oraz w celu zapewnienia 
obsługi krajowego  punktu 
kontaktowego dla celów  
dyrektywy 2014/66/UE, w 
związku z wprowadzeniem 
zezwolenia na pobyt czasowy i 
pracę oraz zezwolenia na pobyt 
stały dla pracowników 
posiadających kwalifikacje 
zawodowe, pożądane dla polskiej 
gospodarki, a także w  związku z 
dotychczasowym wzrostem 
liczby cudzoziemców 
ubiegających się w Polsce o 
legalizację pobytu i 
spodziewanym dalszym wzrostem 

578 tys. 
zł 

617 tys. 
zł 

631 tys. 
zł 

647 tys. 
zł 

664 tys. 
zł 

681 tys. 
zł 

699 tys. 
zł 

717 tys. 
zł 

735 tys. 
zł 

754 tys. 
zł 

6.723 tys. zł 
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tej liczby cudzoziemców po 
wprowadzeniu projektowanych 
zmian   
budżet państwa  
wyposażenie 47 stanowisk pracy 
w urzędach wojewódzkich w 
sprzęt biurowy oraz komputery 

1.165 
tys. zł 

- - - - - - - - - 1.165 tys. zł 

budżet państwa  
wyposażenie 6 stanowisk pracy w 
Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców w sprzęt biurowy 
oraz komputery 

64 tys. 
zł 

- - - - - - - - - 64 tys. zł 

budżet państwa  
zapewnienie  cudzoziemcom 
zidentyfikowanym jako osoby 
należące do grupy o szczególnych 
potrzebach pomocy socjalnej, 
opieki medycznej i 
psychologicznej 

1.260 
tys. zł 

1.283 
tys. zł 

1.312 
tys. zł 

1.345 
tys. zł 

1.379 
tys. zł 

1.414 
tys. zł 

1.450 
tys. zł 

1.487 
tys. zł 

1.525 
tys. zł 

1.564 
tys. zł 

14.019 tys. zł 

budżet państwa  
zapewnienie transportu 
cudzoziemcom ubiegającym się o 
udzielenie ochrony 
międzynarodowej należącym do 
kategorii osób wymagających 
szczególnego traktowania 

2 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 3 tys. zł 29 tys. zł 

Saldo ogółem - 8.564 
tys. zł  

- 7.016 
tys. zł  

- 7.179 
tys. zł  

- 7.364 
tys. zł  

- 7.555 
tys. zł  

- 7.748 
tys. zł  

- 7.955 
tys. zł  

- 8.167 
tys. zł  

- 8.381 
tys. zł  

- 8.602 
tys. zł  

- 78.531 tys. zł  

budżet państwa - - - - - - - - - - - 
- 

JST - - - - - - - - - - - 
- 

pozostałe jednostki (oddzielnie) - - - - - - - - - - - 
- 

Źródła finansowania  

Zwiększenie limitu wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, w zakresie środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w Urzędzie do Spraw 
Cudzoziemców oraz modernizacją systemu teleinformatycznego obsługującego krajowy zbiór 
rejestrów, ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. 
Zwiększenie limitu wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister 
właściwy do spraw wewnętrznych, w zakresie środków będących w dyspozycji Komendanta 
Głównego Straży Granicznej w związku z koniecznością zapewnienia cudzoziemcom 
zidentyfikowanym jako osoby należące do grupy o szczególnych potrzebach pomocy socjalnej, opieki 
medycznej i psychologicznej. 
Zwiększenie limitu wydatków w części 85 – Województwa, której dysponentami są poszczególni 
wojewodowie w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia w urzędach wojewódzkich.  
Zwiększenie ww. limitów nastąpi od 2017 r. 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń 
Skutki oszacowano na podstawie „Wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników 
makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych 
ustaw. Aktualizacja – maj 2016 r.”. Podstawą szacunku były informacje przedstawione przez urzędy 
wojewódzkie oraz  komórki organizacyjne Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  
Kwotę wydatków dla budżetu państwa w kolejnych latach obliczono w oparciu o wskaźnik CPI – 
dynamika średnioroczna.  
Skutki finansowe związane z wejściem w życie projektowanych regulacji dotyczą: 
- Koniecznych zmian w systemie teleinformatycznym obsługującym krajowy zbiór rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców wynikających z konieczności wdrożenia do 
polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 
maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz pozostałych zmian w ustawie o cudzoziemcach, w 
szczególności przepisów dotyczących przekazań do innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – 
stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym 
utworzenia nowego rejestru w tym zakresie. Koszty niezbędnej modyfikacji ze strony Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców wyniosą ok. 706 tys. zł, przy czym należy podkreślić, że są to koszty 
szacunkowe.  
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- Wdrożenia do polskiego porządku prawnego przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, które może spowodować wzrost liczby 
postępowań administracyjnych prowadzonych przez urzędy wojewódzkie oraz Urząd do Spraw 
Cudzoziemców. Planowana nowelizacja ustawy o cudzoziemcach wprowadzi nową podstawę 
udzielania zezwolenia na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa oraz 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej w ramach przeniesienia 
wewnątrz przedsiębiorstwa. Trudno oszacować liczbę cudzoziemców, którzy będą ubiegać się o 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, można jednak 
spodziewać się, iż tego typu postępowania administracyjne będzie cechował duży stopień 
skomplikowania z uwagi na wymogi przyjęcia cudzoziemców określone we wskazanej wyżej 
dyrektywie. Dodatkowo w przypadku skorzystania przez cudzoziemca z mobilności wewnątrz Unii 
Europejskiej organy prowadzące postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 
będą potrzebowały kontaktować się z odpowiednimi organami migracyjnymi w innych państwach 
członkowskich. W związku z przewidzianą przez dyrektywę możliwością korzystania przez 
pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, posiadających dokument pobytowy z 
adnotacją „ICT”, wydany przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz posiadających 
udzielone przez władze polskie zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa z uprawnień  do  mobilności krótkoterminowej oraz 
długoterminowej do innych państw członkowskich UE (tj. wykonywania pracy w jednostkach 
przyjmujących mających siedzibę w innym lub kilku innych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej, należących do tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy przedsiębiorstw co 
pracodawca macierzysty) oraz związanymi z mobilnością licznymi obowiązkami informacyjnymi 
wprowadzanymi przez dyrektywę, przewiduje się znaczne obciążenie krajowych punktów 
kontaktowych w państwach członkowskich przewidzianych dla celów dyrektywy. Z uwagi na 
powyższe konieczne będzie powołanie w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców punktu kontaktowego 
do celów wdrażanej dyrektywy oraz wyznaczanie w urzędach wojewódzkich osób 
odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do Urzędu do Spraw Cudzoziemców.  
Dyrektywa 2014/66/UE przewiduje   także ułatwienia w udzielaniu zezwoleń pobytowych członkom 
rodzin pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, w tym korzystających na 
terytorium Polski z mobilności długoterminowej.  
Ponadto z uwagi na wprowadzenie uproszczeń w procedurach udzielania zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę oraz pobyt stały dla osób polskiego pochodzenia i posiadaczy Karty Polaka oraz 
wprowadzenie ułatwień w udzielaniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę oraz zezwolenia na pobyt 
stały dla pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe, pożądane dla polskiej gospodarki   
można spodziewać się wzrostu zainteresowania tymi formami legalizacji pobytu w Polsce. W celu 
zapewnienia sprawnego prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu 
cudzoziemców pragnących ubiegać się w Polsce o zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenie na pobyt czasowy w celu mobilności 
długoterminowej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę, zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną,  oraz zezwolenie na pobyt stały 
konieczne jest zwiększenie liczby etatów w wydziałach właściwych do spraw cudzoziemców w 
urzędach wojewódzkich oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców. Dodatkowo  konieczne jest 
wsparcie kadrowe dla Urzędu do Spraw Cudzoziemców i urzędów wojewódzkich w celu 
zapewnienia obsługi punktu kontaktowego dla celów niniejszej dyrektywy. Należy również 
podkreślić, iż poziom zatrudnienia w wydziałach właściwych do spraw cudzoziemców w urzędach 
wojewódzkich, jak również w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców jest poważnie zaniżony. W 
ostatnich kilku latach nakładanie na organy administracji publicznej nowych zadań w związku z 
licznymi nowelizacjami przepisów prawa dostosowujących je do prawa Unii Europejskiej oraz 
Schengen nie wiązało się ze wzrostem zatrudnienia. Prowadzone przez Urząd do Spraw 
Cudzoziemców analizy trendów migracyjnych wskazują natomiast, że od 2008 r. obserwuje się 
zwiększony napływ cudzoziemców do Polski. Największy jednak wzrost liczby wniosków w 
sprawach o legalizację pobytu w Polsce zaobserwowano po wejściu w życie w dniu 1 maja 2014 r. 
nowych regulacji prawnych w obszarze legalizacji pobytu cudzoziemców. W tym miejscu należy 
podkreślić, iż wejście w życie ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach nie wiązało się z 
wzrostem zatrudnienia zarówno w organach I instancji, jak również w organie II instancji. 
Jednocześnie w 2014 r. ponad dwukrotnie więcej osób ubiegało się o zezwolenie na pobyt stały 
(+104%), o zezwolenie na pobyt czasowy ubiegało się o 60% więcej cudzoziemców niż rok 
wcześniej, a liczba osób wnioskujących o pobyt rezydenta długoterminowego UE wzrosła o 9%. W 
2015 roku odnotowano kontynuację trendu wzrostu liczby wniosków w sprawach o legalizację 
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pobytu. Wojewodowie przyjęli o 68% więcej wniosków o legalizację pobytu (pobyt czasowy, stały i 
rezydent długoterminowy UE) niż w roku 2014. Największy wzrost dotyczy liczby wniosków o 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy – 93 928 osób (+73%) oraz o zezwolenie na pobyt stały  
12 762 osób (+49%). Większość zezwoleń na pobyt czasowy wydano w związku z pracą (52%). 
Lawinowy wzrost spraw dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce związany jest 
przede wszystkim z niestabilną sytuacją na terytorium Ukrainy, która determinuje wybory obywateli 
Ukrainy odnośnie przeniesienia centrum życiowego na terytorium naszego kraju. W 2015 r. 
obywatele Ukrainy złożyli ponad 68 000 wniosków w sprawach o legalizację. Stanowi to 62% 
ogólnej liczby wniosków (w 2014 r. – 44%, w latach wcześniejszych 1/3 wszystkich wniosków). 
Wzrosła również liczba rozpatrywanych w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców postępowań 
administracyjnych prowadzonych w związku z wniesionymi przez cudzoziemców odwołaniami od 
decyzji organów pierwszej instancji. W 2015 r. cudzoziemcy złożyli ponad 3 000 odwołań od 
decyzji organów pierwszej instancji (o tysiąc więcej niż przed rokiem, co stanowi wzrost o 46%). 
Podobnie większość oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi jest rejestrowanych 
dla obywateli Ukrainy. W 2014 r., podobnie jak w latach poprzednich, najwięcej oświadczeń 
rejestrowano dla obywateli Ukrainy. Ich udział wyniósł 96,27% i był największy od początku 
funkcjonowania (2007 r.) procedury uproszczonej. Liczba oświadczeń zarejestrowanych dla 
obywateli poszczególnych państw przedstawiała się następująco: Ukraina – 372 946, Mołdawia – 6 
331, Białoruś – 4 017, Gruzja – 2 103, Rosja – 1 227, Armenia – 774. W 2014 r. obywateli Ukrainy 
dotyczyło 99,1% oświadczeń w sektorze rolniczym, oraz 93,85%. w przypadku pozostałych 
sektorów. Natomiast w pierwszej połowie 2015 r. zarejestrowano 402 674 oświadczenia dla 
obywateli Ukrainy.  Powyższe dane wskazują, iż wzmożona migracja obywateli Ukrainy do Polski 
odpowiada w znaczącym stopniu za obserwowany ostatnio wzrost wskaźników migracyjnych. 
Powyższe potwierdzają również publikacje niezależnych instytucji badawczych 
(http://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2015-10-19/kryzysowa-migracja-
ukraincow).  Zwiększona liczba wniosków o legalizację pobytu w Polsce obsługiwana jest przez tą 
samą liczbę pracowników w urzędach wojewódzkich oraz tą samą liczbę pracowników w Urzędzie 
do Spraw Cudzoziemców, w stosunku do 2008 r. Ponadto ostatnie wydarzenia w obszarze migracji 
wskazują, iż także Polska może w najbliższych latach spodziewać się dalszego, znacznego napływu 
cudzoziemców. Konieczne jest zatem zapewnienie w wydziałach właściwych do spraw 
cudzoziemców w urzędach wojewódzkich oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców odpowiedniej 
kadry, która będzie mogła w sposób sprawny obsłużyć dużą liczbę cudzoziemców ubiegających się 
o legalizację pobytu cudzoziemców w Polsce. Sprawnie działająca kadra w organach pierwszej i 
drugiej instancji przyczyni się także do zwiększenia bezpieczeństwa państwa oraz pozwoli na 
eliminację ewentualnych nadużyć ze strony cudzoziemców, czy też osób czerpiących w sposób 
nielegalny zyski z migracji. 
W załączniku 1 do OSR wskazano liczbę etatów, o którą powinno być zwiększone zatrudnienie w 
poszczególnych urzędach wojewódzkich i w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców oraz metodologię 
wyliczenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników. Powyższe koszty zostały opracowane 
na podstawie informacji uzyskanych z poszczególnych urzędów wojewódzkich dotyczących ich 
potrzeb kadrowych oraz w oparciu o dane statystyczne pozostające w dyspozycji Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców za rok 2014 oraz rok 2015. Przeanalizowano  również procentowy wzrost spraw w 
poszczególnych urzędach wojewódzkich porównując te same okresy z przed wejścia w życie nowej 
ustawy o cudzoziemcach i po jej wejściu w życie. Na tej podstawie założono, że konieczny jest 
wzrost zatrudnienia w urzędach wojewódzkich o 47  etatów i w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców 
o 6 etatów. Zakłada się, że w 2017 r. koszty wzrostu zatrudnienia w urzędach wojewódzkich 
wyniosą ok. 4.789 tys. zł, a w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców ok. 578 tys. zł. W kolejnych 
latach koszty te ulegną podwyższeniu w związku z koniecznością wypłaty zatrudnionym 
pracownikom dodatkowego wynagrodzenia (tzw. „13”). Koszty zatrudnienia dodatkowych 
pracowników uwzględniają dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej, nagrody uznaniowe 
w wysokości 3% funduszu wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalno-rentowe. 
Metodologia wyliczenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników w poszczególnych 
urzędach wojewódzkich oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców została opisana w załączniku 1 
do OSR. 
Dodatkowo w związku ze wzrostem zatrudnienia w urzędach wojewódzkich oraz Urzędzie do 
Spraw Cudzoziemców konieczne będzie wyposażenie 53 stanowisk pracy w sprzęt biurowy oraz 
komputery. Metodologia wyliczenia kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy została opisana w 
załączniku 2 do OSR. Wyżej wymienione koszty zostały oszacowane w oparciu o wskazane przez 
urzędy wojewódzkie potrzeby dotyczące wyposażenia stanowisk pracy oraz potrzeby Urzędu do 
Spraw Cudzoziemców. Oszacowano, iż jednorazowy koszt utworzenia 53 nowych stanowisk pracy 
wyniesie ok. 1.229 tys. zł, w tym w zakresie urzędów wojewódzkich ok. 1.165 tys. zł, a w zakresie 
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Urzędu do Spraw Cudzoziemców ok. 64 tys. zł. 
W związku z powyższym, konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków w części 42 – Sprawy 
wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie 
środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz w części 85 – 
Województwa, której dysponentami są poszczególni wojewodowie, w 2017 roku i latach następnych 
w celu pokrycia oszacowanych skutków finansowych w związku z koniecznością zwiększenia 
zatrudnienia w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców i w poszczególnych urzędach wojewódzkich.  
Projektowane regulacje w przedmiotowym zakresie będą stanowić podstawę do ubiegania się o 
dodatkowe środki z budżetu państwa w 2017 roku i latach następnych w części 42 – Sprawy 
wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie 
środków będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz w części 85 – 
Województwa, której dysponentami są poszczególni wojewodowie. 
 
- Zapewnienia  cudzoziemcom zidentyfikowanym jako osoby należące do grupy o szczególnych 
potrzebach pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej. Zakłada się, iż wejście w życie 
przepisów pozwalających na przyznawanie świadczeń z zakresu pomocy socjalnej, opieki 
medycznej i psychologicznej cudzoziemcowi, który nie został umieszczony w strzeżonym ośrodku 
lub nie zastosowano wobec niego aresztu dla cudzoziemców, w przypadku gdy mogłoby to 
spowodować niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia albo jego stan psychofizyczny może 
uzasadniać domniemanie, że był on poddany przemocy oraz cudzoziemcowi, który został zwolniony 
ze strzeżonego ośrodka lub z aresztu dla cudzoziemców w przypadku gdy stwierdzono, iż jego 
dalszy pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie dla cudzoziemców mógłby spowodować 
niebezpieczeństwo dla jego życia lub zdrowia lub, jego stan psychofizyczny uzasadnia 
domniemanie, że był on poddany przemocy, a także w przypadku osoby małoletniej, członkom 
rodziny lub opiekunowi prawnemu cudzoziemca, którego ze względu na stan zdrowia, nie 
umieszczono w strzeżonym ośrodku lub zwolniono ze strzeżonego ośrodka, spowoduje skutki 
finansowe rzędu ok. 1.260 tys. zł rocznie - przyjmując, że z pomocy socjalnej, opieki medycznej i 
psychologicznej będzie korzystało ok. 100 cudzoziemców przez okres 90 dni, a dzienna stawka 
będzie wynosiła ok. 140 zł. W celu pokrycia wydatków związanych z wprowadzeniem rozwiązań 
pozwalających na przyznawanie pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej 
cudzoziemcom, konieczne będzie zwiększenie limitu wydatków w części 42 – Sprawy wewnętrzne, 
której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie środków będących w 
dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej w 2017 roku i latach następnych. 
Projektowane regulacje w przedmiotowym zakresie będą stanowić podstawę do ubiegania się o 
dodatkowe środki z budżetu państwa w 2017 roku i latach następnych w części 42 – Sprawy 
wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych w zakresie 
środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. 
    
- Zapewnienia transportu cudzoziemcom ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej 
należącym do kategorii osób wymagających szczególnego traktowania w przypadku zwolnienia ze 
strzeżonego ośrodka lub aresztu dla cudzoziemców, a następnie skierowania do ośrodka 
recepcyjnego. Średnia liczba cudzoziemców, wobec których w trakcie ich pobytu w strzeżonym 
ośrodku toczy się postępowanie w sprawie ochrony międzynarodowej, zwalnianych na podstawie 
art. 400 ustawy o cudzoziemcach (zagrożenie dla życia lub zdrowia, podejrzenie bycia poddanym 
przemocy) wynosi rocznie 10 wnioskodawców. Średnia odległość między strzeżonym ośrodkiem a 
ośrodkiem recepcyjnym wynosi 250 km, co oznacza konieczność przejazdu 500 km w jednym 
przypadku (droga docelowa i powrotna).  Przy wskazanych 10 przypadkach rocznie, jest to łącznie 
5000 km. Koszt zużycia materiałów pędnych i smarów w przypadku korzystania z samochodu typu 
mini van wynosi 0,4 zł za kilometr.  
 

Szacunkowa liczba wnioskodawców zwalnianych i 
dowożonych do ośrodka recepcyjnego 

10 

Średnia liczba kilometrów (trasa przejazdu do ośrodka 
recepcyjnego i z powrotem) 

2 x 250 

Koszt zużycia materiałów pędnych i smarów za 1 kilometr 
(w PLN) 

0,4 

Łączne szacunkowe koszty 10 x (2x250) x 0,4 = 2000 zł. 
 
Powyższe założenia dają szacunkową kwotę 2 tys. zł rocznie. Koszty te zostaną pokryte z części 42 
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– Sprawy wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, w 
zakresie środków będących w dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej.  
W przypadku zaś zapewniania transportu do ośrodka recepcyjnego cudzoziemcom wymagającym 
szczególnego traktowania, przyjętym na podstawie rozporządzenia 604/2013 i składającym 
oświadczenia o zamiarze kontynuowania postępowania w sprawie udzielenia ochrony 
międzynarodowej projektowane zmiany w tym zakresie nie spowodują skutków finansowych, 
ponieważ zmiany te są prawnym usankcjonowaniem dotychczas stosowanej praktyki. 
 

- Wejście w życie projektowanych regulacji w związku z przejęciem przez Komendanta Głównego 
Straży Granicznej kompetencji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie udzielania 
cudzoziemcom pomocy w dobrowolnym powrocie oraz pomocy w związku z przeniesieniem 
cudzoziemca do innego państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o 
udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 604/2013 nie spowoduje 
dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. W budżecie państwa w części 42 – sprawy 
wewnętrzne, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych, koniecznym 
będzie przesunięcie środków finansowych przeznaczonych na pomoc cudzoziemcom w 
dobrowolnym powrocie oraz na pomoc związaną z przeniesieniem cudzoziemca do innego pastwa 
członkowskiego lub innego państwa stosującego rozporządzenie 604/2013 odpowiedzialnego za 
rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na podstawie rozporządzenia 
604/2013, będących w dyspozycji Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców do części będącej w 
dyspozycji Komendanta Głównego Straży Granicznej. 

- Dodatkowych skutków finansowych nie wywołują również  projektowane zmiany w zakresie 
doszczegółowienia kwestii związanych z zabezpieczaniem pobytu małoletnich bez opieki. 
 
Projektowana regulacja nie będzie miała wpływu na budżety jednostek samorządu terytorialnego. 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 - - - - - - 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

- - - - - -  

W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa Komunikat Komisji z dnia 3 marca 2010 r. zatytułowany „Europa 2020: strategia na 
rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” 
stawia przed Unią cel przekształcenia gospodarki w gospodarkę opartą na wiedzy i 
innowacji, zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw oraz lepszego 
dopasowania popytu i podaży na rynku pracy. W tym szerszym kontekście należy 
postrzegać środki, które mają ułatwić pochodzącym z państw trzecich pracownikom 
kadry kierowniczej, specjalistom i pracownikom odbywającym staż wjazd do Unii w 
ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, zgodnie z dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków wjazdu 
i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Wynikiem przenoszenia kluczowych pracowników wewnątrz przedsiębiorstwa są nowe 
umiejętności i nowa wiedza, innowacje oraz zwiększone możliwości ekonomiczne 
jednostek przyjmujących, co przyczynia się do rozwoju w Unii gospodarki opartej na 
wiedzy przy jednoczesnym wspieraniu przepływu inwestycji w całej Unii. 
Przeniesienia z państw trzecich będące przeniesieniami wewnątrz przedsiębiorstwa 
mogą również skutkować łatwiejszym przenoszeniem wewnątrz przedsiębiorstwa z 
przedsiębiorstw unijnych do przedsiębiorstw z państw trzecich i mogą zapewnić Unii 
silniejszą pozycję w stosunkach z partnerami międzynarodowymi. Ułatwienie 
przeniesień wewnątrz przedsiębiorstwa pozwala grupom wielonarodowym lepiej 
wykorzystywać zasoby ludzkie. 
Dyrektywa 2014/66/UE ma ponadto na celu ułatwienie mobilności pracownikom 
przenoszonym wewnątrz przedsiębiorstwa w obrębie Unii („mobilność 
wewnątrzunijna”) oraz zmniejszenie obciążeń administracyjnych związanych z 
przydzielaniem zadań pracowniczych w kilku państwach członkowskich. W tym celu 
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dyrektywa ustanawia specjalny system mobilności wewnątrzunijnej, zgodnie z którym 
posiadacz ważnego zezwolenia na przeniesienie wewnątrz przedsiębiorstwa wydanego 
przez jedno państwo członkowskie ma prawo wjazdu, pobytu i pracy w jednym 
państwie członkowskim lub większej ich liczbie zgodnie z przepisami regulującymi 
mobilność krótko- i długoterminową na mocy niniejszej dyrektywy.  
W związku z tym, że zobowiązania Unii w ramach Układu ogólnego w sprawie handlu 
usługami (GATS) oraz na podstawie dwustronnych umów handlowych nie obejmują 
warunków wjazdu, pobytu i pracy, dyrektywa 2014/66/UE uzupełnia te zobowiązania i 
ułatwia ich stosowanie. Dyrektywa 2014/66/UE obejmuje jednak szerszy zakres 
przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa niż zakres wynikający z zobowiązań 
handlowych, ponieważ przeniesienie nie musi dotyczyć jedynie sektora usług i może 
mieć początek w państwie trzecim, które nie jest stroną umowy handlowej. 
 
W najbliższym czasie w Polsce możemy obserwować niedobory siły roboczej. 
Wzmożone wyjazdy zarobkowe Polaków po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej 
w 2004 r. przy jednoczesnym dynamicznym wzroście zatrudnienia i pojawiających się 
niedoborów siły roboczej w niektórych branżach gospodarki narodowej spowodowały 
duże zainteresowanie ze strony polskich pracodawców poszukiwaniem pracowników 
poza granicami naszego kraju. Dodatkowo środowiska gospodarcze wielokrotnie 
sygnalizowały konieczność szerszego otwarcia polskiego rynku pracy dla 
cudzoziemców. W obliczu prognozowanych zmian w sferze struktury wiekowej 
populacji i wyraźnego (spodziewanego po 2020 r.) spadku liczebności zasobów pracy 
pojawia się zatem coraz więcej argumentów wskazujących na konieczność liberalizacji 
zasad wjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, zwłaszcza, iż według szacunków GUS 
w perspektywie roku 2030 wielkość populacji Polski może zmniejszyć się w 
porównaniu ze stanem obecnym o około 1,3 mln osób.  
Proponowane w projekcie ustawy zmiany wpisują się w koncepcję ułatwiania 
legalizacji pobytu najbardziej pożądanym kategoriom cudzoziemców takim jak 
cudzoziemcy pragnący podjąć w Polsce pracę, w tym cudzoziemcy o pożądanych dla 
polskiej gospodarki kwalifikacjach zawodowych, absolwenci polskich uczelni oraz 
osoby polskiego pochodzenia i posiadacze Kart Polaka.  Proponowane rozwiązania 
skupiają się zatem na usprawnieniu procedur legalizacji pobytu cudzoziemców 
studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich 
uczelniach, podejmujących w naszym kraju pracę, w tym posiadających pożądane dla 
polskiej gospodarki kwalifikacje zawodowe, osobach polskiego pochodzenia oraz 
posiadaczach Karty Polaka, co nie wpłynie jednak na zmianę procedur kontrolnych w 
procesie wydawania zezwoleń pobytowych służących ochronie bezpieczeństwa i 
porządku publicznego. Powyższe zmiany mogą przyczynić się w znaczący sposób do 
redukcji niedoborów siły roboczej na polskim rynku pracy i w sposób pośredni wpłynąć 
na lepsze funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw.  

sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

Uwagi jak wyżej.  

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

- 

Niemierzalne - - 
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało wpływu w ujęciu pieniężnym na 
konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  
Wejście w życie projektowanej ustawy nie będzie miało również wpływu w ujęciu niepieniężnym na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe.  

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 
tabeli zgodności). 

nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 



17 
 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

nie dotyczy 
 

Komentarz: nie dotyczy 

9. Wpływ na rynek pracy  
Wejście w życie przepisów ustawy transponujących dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/66/UE z dnia 15 maja 
2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa do 
prawa krajowego będzie mieć ograniczony wpływ na rynek pracy. Pochodzący z państw trzecich pracownicy kadry 
kierowniczej, specjaliści i pracownicy odbywający staż będą wykonywać pracę w ramach przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa. Przez cały okres przeniesienia będą oni zatrudnieni przez pracodawcę macierzystego posiadającego siedzibę 
poza terytorium UE. Wymagane będzie uprzednie zatrudnienie w ramach tego samego przedsiębiorstwa lub tej samej grupy 
przedsiębiorstw przez okres wynoszący co najmniej 12 miesięcy – w przypadku pracowników kadry kierowniczej i 
specjalistów, oraz 6 miesięcy – w przypadku pracowników odbywających staż. Maksymalny okres przeniesienia wewnątrz 
przedsiębiorstwa będzie wynosił trzy lata w przypadku pracowników kadry kierowniczej i specjalistów oraz jeden rok w 
przypadku pracowników odbywających staż. Po upływie tego okresu osoby te będą obowiązane opuścić terytorium państw 
członkowskich, chyba że otrzymają zezwolenie na pobyt na innej podstawie, zgodnie z przepisami unijnymi lub krajowymi. 
Członkowie rodzin pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa będą mieli od razu  dostęp do rynku pracy, co 
stanowi jedną z korzyści przewidzianych przez dyrektywę 2014/66/UE, natomiast nie jest przewidziana znaczna liczba 
cudzoziemców przyjmowanych w ramach łączenia rodzin pracowników przenoszonych wewnątrz przedsiębiorstwa, którzy będą 
ponadto mogli korzystać z mobilności krótko i długoterminowej do innych państw członkowskich wraz z członkami rodzin.   
Inne, proponowane w projekcie rozwiązania skupiają się na usprawnieniu procedur legalizacji pobytu cudzoziemców 
studiujących w Polsce, poszukujących pracy po zakończeniu studiów na polskich uczelniach, podejmujących w naszym kraju 
pracę, w tym posiadających pożądane dla polskiej gospodarki kwalifikacje zawodowe,  oraz osób polskiego pochodzenia i 
posiadaczy Karty Polaka. Powyższe zmiany mogą zatem mieć pozytywny wpływ na rynek pracy i przyczynić się w znaczący 
sposób do redukcji niedoborów siły roboczej na polskim rynku pracy. 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu Brak wpływu 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
Wejście w życie projektowanej ustawy proponuje się ustalić na 14 dni od dnia ogłoszenia. Wejście w życie przepisów 
zmieniających art. 171 ust. 2 oraz art. 430 ust. 9, jak również przepisów dotyczących przekazań do innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – stron 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, w tym utworzenia nowego rejestru w tym 
zakresie jest przewidziane na 1 lipca 2017 r., tak aby mogły zostać przeprowadzone odpowiednie procedury przetargowe 
mające na celu wprowadzenie koniecznych zmian w systemie teleinformatycznym obsługującym krajowy zbiór rejestrów, 
ewidencji i wykazu w sprawach cudzoziemców. 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
Zmiana ustawy o cudzoziemcach ma na celu przede wszystkim dostosowanie polskiego porządku prawnego do prawa Unii 
Europejskiej. W związku z tym ewaluacja nie powinna dotyczyć przepisów projektowanej ustawy. 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

1. Załącznik 1 – Metodologia wyliczenia kosztów zatrudnienia dodatkowych pracowników w poszczególnych urzędach 
wojewódzkich oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców 

2. Załącznik 2 – Metodologia wyliczenia kosztów utworzenia nowych stanowisk pracy w poszczególnych urzędach 
wojewódzkich oraz w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców   

3. Załącznik 3 –  Metodologia wyliczenia kosztów pomocy socjalnej, opieki medycznej i psychologicznej dla cudzoziemców 
zidentyfikowanych jako osoby należące do grupy o szczególnych potrzebach oraz kosztów transportu cudzoziemcom 
ubiegającym się o udzielenie ochrony międzynarodowej należącym do kategorii osób wymagających szczególnego 
traktowania 

 


