
 

Część I. Komentarz do ustawy 
o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy





 

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 149; zm.: Dz.U. z 2015 r. poz. 375)





5Wołoszyn-Kądziołka

Rozdział 1. Przepisy ogólne
W rozdziale 1 ustawa wskazuje na zadania państwa w dziedzinach objętych jej regu-
lacją. Zadania te są realizowane przez instytucje rynku pracy, których działalności 
powinny przyświecać wskazane w PromZatrU cele. Komentowany rozdział wyznacza 
ponadto zakres podmiotowy ustawy.

Art. 1. [Zakres przedmiotowy]
1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia 
skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.
2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bez-
robocia oraz aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy 
działające w celu:
1)  pełnego i produktywnego zatrudnienia;
2)  rozwoju zasobów ludzkich;
3)  osiągnięcia wysokiej jakości pracy;
4)  wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej;
5)  zwiększania mobilności na rynku pracy.
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 teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej: 
a)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 
b)  obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do 

Unii Europejskiej, 
c)  obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na 
podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej 
państwami członkowskimi, 

d)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 
e)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 
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f)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, 

g)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, 
art. 151 ust. 1 lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), 

h)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, 
art. 159 ust. 1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub 
art. 187 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

ha)  posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 
ust. 1 albo art. 126 ust. 1, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

i)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

j)  korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 
k)  ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie statusu uchodźcy 

i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o nadanie statusu 
uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na podstawie art. 36 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 680, z 2013 r. 
poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004), 

l)  którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 
3)  cudzoziemców – członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 

lit. a–c;
4)  cudzoziemców – członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwole-

nie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu 
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej prze-
bywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 
pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, 
który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezyden-
ta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej posia-
dali zezwolenie na pobyt czasowy;

5)  cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2–4.

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 
przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lit. a–g, i, j, l oraz pkt 3 i 4.

5. Na zasadach określonych w ustawie osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 
lit. ha, przysługują zasiłki, o których mowa w rozdziale 15.

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsg4ydmojvgyydoltqmfyc4mrwgmztqnjygy
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6. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h 
oraz ha, mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń 
określonych w art. 41–42a.

Powiązania z  innymi pr zepisami:
 ● ar t .  108 ust .  1  pkt  2,  ar t .  114 ust .  1 ,  ar t .  126 ust .  1 ,  ar t .  127,  144, 

art. 151 ust. 1 i  2, art. 159 ust. 1, art. 160, 161, 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 
2, 3, 4 i  5 lub art. 187, art. 206 ust. 1 pkt 2 CudzU,

 ● art. 36 OchrCudzU.

I. Zadania państwa
1. Przepis zawarty w art. 1 ust. 1 PromZatrU przewiduje 3 główne nurty zadań 
państwa, które są objęte regulacją tej ustawy: promocja zatrudnienia, łagodzenie 
skutków bezrobocia oraz aktywizacja zawodowa. Artykuł 1 ust. 2 PromZatrU przewi-
duje, że zadania te są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celach 
wskazanych w tym przepisie.

II. Katalog podmiotów: obywatele polscy oraz wybrane kategorie 
cudzoziemców
2. W art. 1 ust. 3 PromZatrU wskazuje się katalog podmiotów, do których ustawa 
znajduje zastosowanie. Przepisy ustawy należy zgodnie z ww. przepisem stosować do 
obywateli polskich:
1)  poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na teryto-

rium RP oraz
2)  poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą 

u pracodawców zagranicznych (art. 1 ust. 3 pkt 1 PromZatrU).

Ponadto w art. 1 ust. 3 pkt 2–5 PromZatrU wskazano kategorie cudzoziemców, do któ-
rych stosuje się przepisy PromZatrU. Ustawa znajduje zastosowanie do cudzoziemców 
zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium RP: 
1)  obywateli państw członkowskich UE (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a PromZatrU);
2)  obywateli państw EOG nienależących do UE (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. b PromZatrU);
3)  obywateli państw niebędących stronami umowy o EOG, którzy mogą korzystać 

ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych przez te państwa 
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. c 
PromZatrU);

4)  posiadających w RP status uchodźcy (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. d PromZatrU).

Zasady przyznawania statusu uchodźcy są uregulowane w przepisach Działu II 
OchrCudzU. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 OchrCudzU, co do zasady, cudzoziemcowi na-

http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
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daje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych lub 
przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony 
tego kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który 
uzyskał status uchodźcy w RP, urodzonemu na tym terytorium.

III. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt stały
3. Kolejną kategorią cudzoziemców, do których stosuje się przepisy PromZatrU, są cudzo-
ziemcy zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium RP, posiadający 
w RP zezwolenie na pobyt stały (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. e PromZatrU).

Zasady dotyczące udzielania cudzoziemcom zezwolenia na pobyt stały zostały wskazane 
w Dziale VI Rozdziale I CudzU. Zgodnie z art. 195 ust. 1 CudzU zezwolenia na pobyt 
stały udziela się cudzoziemcowi na czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli:
1)  jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub ze-

zwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającym pod jego władzą 
rodzicielską: 
a)  urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 
b)  urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu 

cudzoziemcowi lub 
2) jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską lub 
3)  jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe 

lub 
4) pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem pol-

skim przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu 
zezwolenia na pobyt stały, i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał 
nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z pozostawaniem w związku 
małżeńskim z obywatelem polskim lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, 
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub 

5)  jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 KK i: 
a)  przebywał na terytorium RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udziele-

nie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie 
zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi,

b)  współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o prze-
stępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 KK, 

c)  ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone 
przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo, o któ-
rym mowa w art. 189a § 1 KK lub 

6)  bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 
przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na pod-
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stawie statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub 

7)  bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 
przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na 
podstawie zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 
CudzU lub 

8)  udzielono mu na terytorium RP azylu lub 
9)  posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe.

IV. Rezydenci długoterminowi UE
4. Ustawa ma także zastosowanie do cudzoziemców zamierzających wykonywać lub 
wykonujących pracę na terytorium RP, posiadających w RP zezwolenie na pobyt rezy-
denta długoterminowego UE (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. f PromZatrU). 

Zasady udzielania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE przewidują 
przepisy zawarte w Rozdziale II Działu VI CudzU. Zgodnie z art. 211 ust. 1 CudzU 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela się cudzoziemcowi na 
czas nieoznaczony, na jego wniosek, jeżeli przebywa na terytorium RP legalnie i nieprze-
rwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio przed złożeniem wniosku i spełnia łącznie 
następujące warunki:
1)  posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosz-

tów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;
2)  posiada ubezpieczenie zdrowotne.

V. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pobyt czasowy
5. Przepisami PromZatrU są również objęci cudzoziemcy zamierzający wykonywać lub 
wykonujący pracę na terytorium RP, posiadający w RP zezwolenie na pobyt czasowy 
udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 lub 2 
lub art. 186 ust. 1 pkt 3 CudzU (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. g PromZatrU).

Artykuł 127 CudzU przewiduje, że zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem pobytu 
cudzoziemca na terytorium RP jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji oraz spełnione są łącznie wskazane w tym przepisie warunki. 
Z kolei art. 151 ust. 1 i 2 CudzU przewiduje udzielanie cudzoziemcom zezwolenia 
na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, art. 186 ust. 1 pkt 3 CudzU 
normuje zaś udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi, jeżeli posiada on 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo 
członkowskie UE oraz: 
1)  zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP 

na podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium lub 

http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
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2)  zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium RP studia lub szkolenie zawodowe 
lub 

3)  wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na tery-
torium RP.

6. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h PromZatrU do katalogu podmiotów, wobec których 
stosuje się przepisy PromZatrU, dołączono cudzoziemców zamierzających wykonywać 
lub wykonujących pracę na terytorium RP, posiadających w RP zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 
ust. 1, art. 160, 161, 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 CudzU. 

Na podstawie art. 144 CudzU jest udzielane zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształ-
cenia się na studiach 1. stopnia, studiach 2. stopnia lub jednolitych studiach magister-
skich albo studiach 3. stopnia. Zezwolenia tego udziela się, gdy celem pobytu cudzoziem-
ca na terytorium RP jest podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów wyższych lub 
stacjonarnych studiów doktoranckich, także wtedy gdy studia te stanowią kontynuację 
lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca na terytorium innego państwa 
członkowskiego UE oraz gdy są spełnione łącznie wskazane w tym przepisie warunki. 
W przypadku spełnienia przez cudzoziemca wskazanych warunków zezwolenia na pobyt 
czasowy udziela się także cudzoziemcowi, który zamierza odbyć kurs przygotowawczy 
do podjęcia nauki na wyżej wymienionych studiach w języku polskim.

Artykuł 159 ust. 1 CudzU normuje sytuacje udzielenia cudzoziemcom zezwolenia 
na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną, z kolei art. 160 CudzU przewiduje 
możliwość udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wskazanym w tym przepisie cu-
dzoziemcom m.in. ze względu na zależność finansową, pozostawanie we wspólnym 
gospodarstwie domowym bądź poważne względy zdrowotne.

W art. 161 ust. 1 CudzU wskazano przypadki udzielania zezwolenia na pobyt czasowy 
cudzoziemcowi w przypadku pozostawania ze wskazanym w tym przepisie cudzoziem-
cem w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim bądź w przypadku posiadania 
statusu pełnoletniego dziecka wyżej wymienionego cudzoziemca.

Artykuł 161 ust. 2 CudzU przewiduje, że cudzoziemcowi, który przebywa na terytorium 
RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, udziela się 
zezwolenia na pobyt czasowy, gdy przemawia za tym jego ważny interes, w przypadku: 
1)  rozwodu, separacji lub owdowienia tego cudzoziemca, jeżeli pozostawał w uzna-

wanym przez prawo RP związku małżeńskim z cudzoziemcem zamieszkującym na 
terytorium RP lub 

2)  śmierci jego rodzica będącego cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium RP lub 
3)  śmierci jego małoletniego dziecka, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono 

ochrony uzupełniającej.

W art. 176 CudzU wskazano przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy dla 
ofiar handlu ludźmi.

W art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 CudzU wskazano niektóre przypadki udzielania cudzo-
ziemcom zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na tzw. inne okoliczności, a więc 
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zamiar zamieszkiwania na terytorium RP wspólnie z tzw. pracownikiem migrującym, 
bycie urodzonym na terytorium RP małoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającym 
na tym terytorium bez opieki, bycie wskazanym w tym przepisie członkiem rodziny 
cudzoziemca, z którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego UE 
i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć, lub posiadanie uprawnienia do wykonywa-
nia pracy na terytorium RP.

Z kolei art. 187 CudzU przewiduje, że zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne 
okoliczności można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli: 
1)  zamierza na terytorium RP podjąć lub kontynuować: 

a)  naukę lub 
b)  szkolenie zawodowe lub 

2)  jest absolwentem polskiej uczelni oraz poszukuje na terytorium RP pracy lub
3)  jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele 

lub związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodo-
wą, przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa lub który działa na pod-
stawie wpisu do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego 
pobyt na terytorium RP jest związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej 
pełnienia lub 

4)  jest pokrzywdzonym w postępowaniu karnym toczącym się przeciwko podmiotowi 
powierzającemu wykonywanie pracy lub 

5)  bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na tery-
torium RP na podstawie zezwolenia wskazanego w art. 187 pkt 4 CudzU do czasu 
otrzymania zaległego wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy lub 

6)  jego pobyt na terytorium RP jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania 
prawa do życia rodzinnego, a cudzoziemiec przebywa na terytorium RP nielegalnie 
lub 

7)  jego wyjazd z terytorium RP naruszałby prawa dziecka w stopniu istotnie zagrażają-
cym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa na terytorium RP 
nielegalnie lub 

8)  wykazał, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego pobyt na terytorium RP.

7. Przepisy PromZatrU stosuje się też do cudzoziemców zamierzających wykonywać 
lub wykonujących pracę na terytorium RP posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, 
o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1. Ustawa o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy nie wskazuje wprost ustawy, do której należy odnieść powo-
łane przepisy, jednak analiza zagadnienia pozwala na przyjęcie twierdzenia, że kwestię 
zezwolenia na pobyt czasowy regulują wskazane przepisy CudzU. Ponadto przepisy 
PromZatrU stosuje się do cudzoziemców posiadających wizę wydaną w celu wykonywa-
nia pracy na terytorium RP (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha PromZatrU). 

Artykuł 114 ust. 1 CudzU udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę uzależnia od 
celu pobytu cudzoziemca na terytorium RP (wykonywanie pracy) oraz spełnienia łącznie 
wskazanych w tym przepisie warunków.
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Z kolei art. 126 ust. 1 CudzU przewiduje udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cu-
dzoziemcowi, pod warunkami wskazanymi w tym przepisie, jeżeli wykonywanie pracy 
na terytorium RP polega na pełnieniu przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby 
prawnej podlegającej wpisowi do rejestru przedsiębiorców, której udziałów lub akcji 
cudzoziemiec nie posiada.

VI. Pobyt ze względów humanitarnych lub pobyt tolerowany
8. Omawiana ustawa odnosi się również do cudzoziemców zamierzających wykony-
wać lub wykonujących pracę na terytorium RP, posiadających w RP zgodę na pobyt 
ze względów humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany (art. 1 ust. 3 pkt 2 
lit. i PromZatrU).

Przepisy dotyczące udzielania cudzoziemcom zgody na pobyt ze względów humanitar-
nych oraz zgody na pobyt tolerowany zawarto w Dziale VIII Rozdziale 3 CudzU. 

Zgodnie z art. 348 CudzU cudzoziemcowi udziela się zgody na pobyt ze względów huma-
nitarnych na terytorium RP, jeżeli zobowiązanie go do powrotu: 
1)  może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu EKPCz: 

a)  zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub 
b)  mógłby on zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu trak-

towaniu albo karaniu lub 
c)  mógłby być zmuszony do pracy lub 
d)  mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukara-

ny bez podstawy prawnej lub 
2)  naruszałoby jego prawo do życia rodzinnego lub prywatnego, w rozumieniu przepi-

sów EKPCz lub
3)  naruszałoby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach dziecka, przyjętej 

przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20.11.1989 r., w stopniu 
istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu.

9. Przesłanki udzielania zgody na pobyt tolerowany wskazano w art. 351 CudzU. Zgod-
nie z tym przepisem zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP udziela się cudzoziem-
cowi, jeżeli zobowiązanie go do powrotu: 
1)  może nastąpić jedynie do państwa, w którym, w rozumieniu EKPCz: 

a)  zagrożone byłoby jego prawo do życia, wolności i bezpieczeństwa osobistego lub 
b)  mógłby zostać poddany torturom albo nieludzkiemu lub poniżającemu traktowa-

niu albo karaniu lub 
c)  mógłby on być zmuszony do pracy lub 
d)  mógłby być pozbawiony prawa do rzetelnego procesu sądowego albo być ukara-

ny bez podstawy prawnej 
 – w przypadku gdy zachodzą okoliczności do odmowy udzielenia zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych, o których mowa w art. 349 CudzU lub 
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2)  jest niewykonalne z przyczyn niezależnych od organu właściwego do przymusowego 
wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu i od cudzoziemca lub 

3)  może nastąpić jedynie do państwa, do którego wydanie go jest niedopuszczalne na 
mocy orzeczenia sądu albo z uwagi na rozstrzygnięcie Ministra Sprawiedliwości 
w przedmiocie odmowy wydania cudzoziemca.

VII. Ochrona czasowa
10. Artykuł 1 ust. 3 pkt 2 lit. j PromZatrU do podmiotów objętych przepisami tej ustawy 
włącza także cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na 
terytorium RP, korzystających w RP z ochrony czasowej.

Udzielenie ochrony czasowej – obok nadania statusu uchodźcy, udzielenia ochrony uzu-
pełniającej oraz udzielenia azylu – jest jedną z form ochrony udzielanej cudzoziemcowi 
w RP, wskazaną w art. 3 ust. 1 OchrCudzU. Zasady udzielania cudzoziemcom ochrony 
czasowej zostały przewidziane w Dziale III Rozdziale 3 OchrCudzU. 

W art. 106 OchrCudzU wskazano, że cudzoziemcom masowo przybywającym do RP, 
którzy opuścili swój kraj pochodzenia lub określony obszar geograficzny z powodu obcej 
inwazji, wojny, wojny domowej, konfliktów etnicznych lub rażących naruszeń praw 
człowieka, można udzielić ochrony czasowej na terytorium RP bez względu na to, czy 
ich przybycie miało charakter spontaniczny, czy też było wynikiem pomocy udzielonej 
im przez RP lub społeczność międzynarodową. Ochrony czasowej udziela się do chwili, 
gdy możliwy stanie się powrót cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, 
jednakże nie dłużej niż na okres roku. Jeżeli po upływie roku nie ustaną przeszkody do 
bezpiecznego powrotu cudzoziemców do uprzedniego miejsca ich zamieszkania, okres 
ochrony czasowej przedłuża się o dalsze 6 miesięcy, jednak nie więcej niż 2 razy.

VIII. Status uchodźcy

11. Zgodnie z art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. k PromZatrU przepisami ustawy są również objęci cu-
dzoziemcy zamierzający wykonywać lub wykonujący pracę na terytorium RP, ubiegający 
się w RP o nadanie statusu uchodźcy i małżonkowie, w imieniu których występują 
z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie wydane na 
podstawie art. 36 OchrCudzU.

Jak wcześniej wskazano (zob. teza 2), zasady przyznawania statusu uchodźcy są ure-
gulowane w przepisach Działu II OchrCudzU. Zaświadczenie, o którym mowa w art. 36 
OchrCudzU, jest wydawane na wniosek przez Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców, jeżeli 
po upływie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o nadanie statusu uchodźcy nie została 
wydana decyzja w I instancji i przyczyna niewydania decyzji w tym terminie nie leży po 
stronie wnioskodawcy. Zaświadczenie to wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsa-
mości cudzoziemca stanowi podstawę dla wnioskodawcy i małżonka, w imieniu którego 
wnioskodawca występuje, do wykonywania pracy na terytorium RP na zasadach i w try-
bie określonych w PromZatrU. W zaświadczeniu tym potwierdza się okres, jaki upłynął 
od dnia wszczęcia postępowania, oraz okoliczność, że przyczyna niewydania decyzji 

http://sip.strazgraniczna.pl/plweb-cgi/lp.pl#LPA-LP_QL:[{
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w terminie 6 miesięcy nie leży po stronie wnioskodawcy. Zaświadczenie to jest ważne 
do dnia, w którym decyzja w sprawie o nadanie statusu uchodźcy stanie się ostateczna.

IX. Ochrona uzupełniająca
12. Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. l PromZatrU do kręgu cudzoziemców, do których 
stosuje się omawianą ustawę, należą również cudzoziemcy zamierzający wykonywać lub 
wykonujących pracę na terytorium RP, którym udzielono ochrony uzupełniającej w RP.

X. Inne kategorie cudzoziemców objętych PromZatrU
13. Do katalogu podmiotów, do których ma zastosowanie PromZatrU, zalicza się także:
1)  cudzoziemców – członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a–c, 

a więc do członków rodzin obywateli państw członkowskich UE, obywateli państw 
EOG nienależących do UE oraz obywateli państw niebędących stronami umowy 
o EOG, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów 
zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi 
(art. 1 ust. 3 pkt 3 PromZatrU);

2)  cudzoziemców – członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na 
pobyt czasowy na terytorium RP albo po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia 
na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE przebywają na terytorium RP na podstawie art. 108 ust. 1 
pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 CudzU lub na podstawie umieszczonego w dokumencie 
podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwole-
nia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku o udzielenie wyżej wymienionych zezwoleń posiadali zezwolenie na pobyt 
czasowy (art. 1 ust. 3 pkt 4 PromZatrU);

3)  cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na tery-
torium RP, niewymienionych w art. 1 ust. 3 pkt 2–4 PromZatrU (art. 1 ust. 3 pkt 5 
PromZatrU).

XI. Zasiłki i inne świadczenia
14. Artykuł 1 ust. 4 PromZatrU przewiduje prawo do przewidzianych w PromZatrU za-
siłków i innych świadczeń z tytułu bezrobocia dla osób, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 
lit. a–g, i, j, l oraz pkt 3 i 4 PromZatrU.

W grupie tych podmiotów znaleźli się poza obywatelami polskimi poszukującymi i po-
dejmującymi zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz za granicą 
u pracodawców zagranicznych cudzoziemcy, z wyłączeniem cudzoziemców:
1)  posiadających w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okoliczno-

ściami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, 161, 176, art. 186 ust. 1 
pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 CudzU (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h PromZatrU);
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2)  posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 
art. 126 ust. 1 CudzU, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium 
RP (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha PromZatrU);

3)  ubiegających się w RP o nadanie statusu uchodźcy i małżonków, w imieniu których 
występują z wnioskiem o nadanie statusu uchodźcy, którzy posiadają zaświadczenie 
wydane na podstawie art. 36 OchrCudzU (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. k PromZatrU);

4)  zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na terytorium RP, niewy-
mienionych w art. 1 ust. 3 pkt 2–4 PromZatrU (art. 1 ust. 3 pkt 5 PromZatrU).

15. Pomimo wskazanego w art. 1 ust. 4 PromZatrU wyłączenia cudzoziemców posiadają-
cych zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo art. 126 ust. 1 
CudzU, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium RP (cudzoziemców 
wskazanych w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha PromZatrU), w art. 1 ust. 5 PromZatrU przy-
znano tej kategorii cudzoziemców prawo do zasiłków, o których mowa w rozdziale 15 
PromZatrU.

16. Przepis wskazany w art. 1 ust. 6 PromZatrU przewiduje możliwość korzystania 
z usług rynku pracy na zasadach określonych w ustawie przez cudzoziemców:
1)  posiadających w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okoliczno-

ściami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 1, art. 160, 161, 176, art. 186 ust. 1 
pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 CudzU (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h PromZatrU);

2)  posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 albo 
art. 126 ust. 1 CudzU, albo wizę wydaną w celu wykonywania pracy na teryto-
rium RP (art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha PromZatrU).

Wobec tych osób wyłączono jednak prawo do świadczeń określonych w art. 41–42a 
PromZatrU, a więc możliwość:
1)  przyznania świadczeń związanych z odbywaniem szkolenia w wyniku skierowania 

przez starostę, m.in. stypendium ze środków Funduszu Pracy (art. 41 PromZatrU);
2)  udzielenia przez starostę pożyczki na sfinansowanie kosztów szkolenia do wysokości 

400% przeciętnego wynagrodzenia, w celu umożliwienia podjęcia lub utrzyma-
nia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej (art. 42 
PromZatrU);

3)  sfinansowania przez starostę z Funduszu Pracy koszty studiów podyplomowych do 
wysokości 100%, jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia (art. 42a 
PromZatrU).

Art. 2. [Słowniczek]
1. Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)  akademickim biurze karier – oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę 
wyższą lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 
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