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W odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 3 listopada 2015 roku 

(sygn. V.540.1.2014.MS) w sprawie wsparcia wfadz publicznych dla cudzoziemców -  obywateli państw 

członkowskich Unii Europejskiej uprzejmie przedstawiam co następuje.

Na wstępie pragnę poinformować, że w trakcie prowadzonych w ówczesnym Ministerstwie 

Spraw Wewnętrznych prac nad nowelizacją ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 1525 z późn. zm.), rozważano 

wprowadzenie zmiany przepisów prawa pozwalającej na przyznanie prawa pobytu obywatelom Unii 

Europejskiej (UE), którzy nie mogą uzyskać ww. prawa na podstawie aktualnie obowiązujących regulacji, 

m.in. z uwagi na brak potwierdzenia posiadania środków finansowych. W takiej sytuacji znajduje 

się wielu obywateli Rumunii pochodzenia romskiego.

Ostatecznie zaproponowano wprowadzenie rozwiązania polegającego na możliwości 

uwzględnienia udziału obywatela UE w programach pomocowych współfinansowanych ze środków 

unijnych (przeznaczonych na zwalczanie wykluczenia społecznego i wzmocnienie integracji społecznej), 

przy dokonywaniu oceny posiadania przez danego cudzoziemca środków finansowych wystarczających 

do utrzymania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (RP).

Uprzejmie informuję, że powyższe rozwiązanie zostanie wprowadzone poprzez zmianę 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie 

wniosków i dokumentów w sprawach prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywateli 

Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.), określającego między 

innymi dokumenty potwierdzające spełnianie przestanek uzyskania prawa pobytu na terytorium RP. 

Wymaga podkreślenia, że w ocenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wprowadzenie
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planowanych zmian zniweluje trudności z zarejestrowaniem pobytu na terytorium RP obywateli Rumunii 

pochodzenia romskiego, którzy skorzystają z udziału w programach integracyjnych. Nowelizacja 

przywołanego rozporządzenia planowana jest na 2016 rok.

Przedstawiając powyższe pragnę dodatkowo zwrócić uwagę, że w projekcie ustawy o zmianie 

ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin wprowadzono rozwiązania 

mające na celu zrównanie sytuacji ofiar handlu ludźmi pochodzących z państw członkowskich UE 

z prawami ofiar handlu ludźmi pochodzących z krajów trzecich. Obywatele UE mają również otrzymywać 

zaświadczenie potwierdzające istnienie domniemania, że są ofiarami handlu ludźmi. Ponadto, proponuje 

się, aby obywatelom UE posiadającym ww. zaświadczenie przysługiwało prawo do pomocy społecznej 

o charakterze interwencyjnym.
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