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W wystąpieniu z dnia 3 listopada 2015 r. (ozn.: V.540.1.2014) zwróciłem uwagę 

Pana Ministra na trudności w rejestracji pobytu w Polsce, a tym samym w uzyskaniu prawa 

do pobytu w naszym kraju przez okres dłuższy niż 3 miesiące, z jakimi spotykają się 

cudzoziemcy – obywatele Unii Europejskiej, którzy nie posiadają środków finansowych, ani 

ubezpieczenia zdrowotnego, a ponadto nie mają realnych szans na podjęcie jakiegokolwiek 

zatrudnienia. W takiej właśnie sytuacji najczęściej znajdują się obywatele rumuńscy 

pochodzenia romskiego, żyjący w wielu polskich miastach.  

W odpowiedzi na moje wystąpienie, udzielonej pismem z dnia 7 grudnia 2015 r. 

(ozn. BMP-0790-1-11/2015/EW), zapowiedział Pan Minister zmiany w obowiązujących 

przepisach prawa, które, w ocenie Pana Ministra, powinny zniwelować sygnalizowane 

przeze mnie trudności. Proponowane zmiany dotyczyć miały uwzględniania przy ocenie 

wysokości posiadanych przez cudzoziemca środków finansowych jego ewentualnego 

udziału w programach pomocowych, współfinansowanych z funduszy unijnych 

i przeznaczanych np. na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Taka zmiana miałaby 

zostać wprowadzona w 2016 roku, w ramach nowelizacji 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. z 2006 r. Nr 154, poz. 1105 z późn. zm.). 

W dniu 8 kwietnia 2016 r., podczas organizowanego w moim Biurze seminarium 

poświęconego sytuacji imigrantów romskich w Polsce, spotkałem się z grupą Romów 

zamieszkujących na koczowiskach we Wrocławiu i Poznaniu. Jednym z ważniejszych, 

spośród omawianych, był problem rejestracji pobytu Romów, jako cudzoziemców - 
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obywateli Unii Europejskiej, na terytorium Polski. Wypowiedzi zaproszonych gości 

potwierdzały moje dotychczasowe obawy, że migranci romscy, pochodzący z państw 

członkowskich UE, w zdecydowanej większości nie są w stanie spełnić przesłanek 

niezbędnych do rejestracji pobytu w Polsce, wymienionych w art. 16 ust. 1 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 

(Dz.U. z 2014 r., poz. 1525 z późn. zm.). Przesłanki te, w zasadzie poza podjęciem studiów 

i pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim, wiążą się bowiem 

z zatrudnieniem, prowadzeniem działalności gospodarczej czy posiadaniem środków 

finansowych i ubezpieczenia zdrowotnego. Tymczasem w przypadku społeczności 

imigrantów romskich znalezienie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

zgromadzenie środków finansowych, we własnym zakresie i bez wsparcia ze strony 

państwa czy instytucji pozarządowych, jest praktycznie niemożliwe. To zaś pokazuje, że 

zmiana przepisów, wprowadzająca ułatwienia w procedurze rejestracji pobytu obywateli UE 

w Polsce, jest sprawą aktualną i pilną.   

W związku z powyższym, na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2014 r., poz. 1648 z późn. zm.), 

zwracam się do Pana Ministra z uprzejmą prośbą o poinformowanie, czy obecnie w resorcie 

spraw wewnętrznych i administracji prowadzone są prace nad zmianą przepisów 

wspomnianego rozporządzenia, lub ewentualnie innego aktu prawnego, które zmierzałyby 

do ułatwienia rejestracji pobytu w Polsce przez obywateli Unii Europejskiej. Jeśli prace 

takie zostały podjęte, proszę Pana Ministra o informacje na temat aktualnego etapu tych 

prac i planowanego terminu ich zakończenia, a także o wskazanie głównych założeń 

projektowanych zmian.    
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