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w trosce o pľawne małoletnich cudzoziemców urodzonych w Polsce

w okresie legalnego pobytu ich rodziców, chciałbym pľzedstawić Panu Ministrowi pakiet

propozycji zmierzających do wprowadzenia pewnych ułatwień w aktualnej, dość długotrwałej

i sformalizowanej (przez to zagraŻającej naruszeniu pľaw małoletnich), proceduľze legalizacji

pobyu tych dzieci na terýoľium RP.

Przystępując do przedstawienia trudności, z którymi spotykają się obecnie

cudzoziemcy chcący uregulować sytuację pobytową swoich dzieci urodzonych na terytorium

RP, należy w pierwszej kolejności zu,rőciĆ, uwagę' Żerőwnież w stosunku do tej szczegő|nej

gľupy małoletnich znajduje obecnie zastosowanie art. 288 ustawy z dnia 12 gľudnia 2013 r.

o cudzoziemcach| . Zgodnie ztym przepisem: Cudzoziemiec w olcresie pobytu na teľytorium

Rzeczypospolitej Poĺskiej jest obowicyzany posiadać wazny dokument podrózy oraz dokumenty

uprawniajqce go do pobytu na terytorium Rzeczypospoĺitej Poĺskiej, jezeli sq wymagnne.

Z przyczyn oczywistych takich dokumentów nie posiadają małoletni cudzoziemcy, ktőrzy

dopiero co przysz|i na świat na obszarze naszego kraju.

Sankcję administracyjną za niepodporządkowanie się ww. obowiązkowi pľzewidziano

z kolei w art. 302 ust. l pkt 1 u.c.' zgodnie z którym, cudzoziemcowi (ľównież małoletniemu),

który: [...J przebywa lub przebywał n0 ĺerytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy

lub innego dokumentu uprawniajqcego go do wjazdu nű to teľytoľium i pobytu na nim, jeżeĺi

wizcl lub inny dokument sc1 lub były wymagane, vĺydaje się decyzję o zobowiązaniu

do powrotu.

' Dz. U. z20|7 r. poz.2206 zpoźn. zm. - dalej: ustawa o cudzoziemcach / u.c
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Co waľte podkreślenia, odstępstw od powyŻszej zasady nie pľzewidziano nawet wobec

uľodzonych na terytorium RP dzieci cudzoziemców korzystających w Polsce

z beztęrminowych zezwolen pobytowych' takich jak: zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie

na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodŹcy' ochľona uzupełniająca i zgoda

na pobyt ze wzglręđów humanitarnych. Innymi słowy, nieza|eŻnię od tytułu pobyowego

rodziców, pobyt w Polsce maloletnich cudzoziemców urodzonych na terytorium naszego

kraju, początkowo zawsze jest nieuregulowany (nielegalny), a same nowo narodzone

dzieci są obecnie traktowane przez polskie pľawo' jak ,,nielegalni migľanci''.

W celu |egalízacji ich pobyu, ľodzice małoletnich muszą podjąć stosowne działania

pľawne w imieniu i narzecz swoich nowo naľodzonych dzieci'

Cudzoziemcy, któľym nadano status uchodŹcy albo udzielono ochľony uzupełniającej

składają najczęściej w takiej sýuacji wniosek o udzielenie ochľony międzynarodowej

w Polsce również ich dzieciom, urodzonym juŻ w naszym kľaju. Pľowadzi to do czasowego

uľegulowania sytuacji małoletnich, poprzez przyznaníe im pľawa pobytu na terytorium RP

na czas postępowania administracyjnego. Po upływie kilku miesięcy dzieciom wydawana jest

najczęściej decyĄa obejmująca je tą samą foľmą ochrony międzynarodowej' ktirą udzielono

wcześniej ich ľodzicom.

JeŻeli chodzi o rodziców-cudzoziemców' którym udzielono na terytoľium RP zgody

na pobyt ze wzg|ędőw humanitarnych' najczęściej informują oni o fakcie naľodzin dzieci

oľgany Stľaży Granicznej. Właściwy miejscowo komendant oddziału albo placówki Straży

Granicznej - związany art.30Ż ust. l pkt 1 u'c. - wszczyna w takim przypadku postępowanie

w przedmiocie zobowiązania małoletnich do powrotu, jednak w istocie jedynie po to,

aby następnie odstąpić od wydania decyzji powrotowej i udzielić dzieciom (aľt. 356 ust. i
pkt l w Zw' Z aľt' 348 pkt 2 lub 3 u.c.z) zgody na pobyt ze wzg|ęďőw humanitarnych. Tym

Samym, nowo narodzone dzieci uzyskują ťlnalnie takie samo zezwolenie pobytowe, jak ich

ľodzice.

Biorąc povĺyŻsze pod uwagę wydaje się, Że godnym tozwaŻęnia byłoby przyjęcie

w przepisach ustawy o cudzoziemcach, Że dziecí cudzoziemców korzystających ze zgody

' Art. 348 pkt 2 i 3 u.c.: Cudzoziemcowi udziela się zgocly ncl pobyt ze wzglęclów humanitarnych na terytorium
R:eczypospolitej Polskiej, jeżeli zobowiqzanie go do powrotĺr: t ..] 2) narus:ałoby jego pľcĺwo do zycia
ľodzinnego lllb pryulatnego, w ľo:umieniu pr:episów Konwełlcji o ochronie praw człowieka i podstawow)lch
wolności ['.'J, lub 3) naľuszałoby prawa dziecka, okreśĺone w Konwencji o prawach d:iecka [...J * stopniu
i s t o t n i e z a gr aż aj q cym j e go r ozw oj ow i p sy c h ofi zy cz n em Lr.
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na pobyt Ze względow humanitaľnych, urodzone na terytorium RP, uzyskują tego rodzaju

zgodę Z mocy pľawa. Tego rodzaju Stan pľawny mógłby być jedynie potwierdzany stosowną

deklaľatoryjną decyzją właściwego oľganu Strazy Granicznej. Takie rczwiązanie pełniej

zabezpieczałoby prawa tych dzieci - ich ľodzice nie mieliby problemów przy zgłaszaniu

małoletnich do ubezpieczenia zdľowotnego ani przy staraniach o uzyskanie wspaľcia

socjalnego na dzięci, Z czym spotykają się dziś z uwagi na nieuregulowany (aż do dnia

wydania decyzji) pob}Ą małoletnich w Polsce. odpowiadałoby to takŻe względom ekonomii

procesowej - postępowania o stwierdzenie posiadania przez dzieci zgody na pobyt ze

względów humanitarnych byłyby z pewnością szybsze i mniej złoŻone niż pľowadzone

obecnie postępowania w spľawie zobowiązania tych dzieci do powľotu.

Podsumowując tę część wystąpienia, chciałbym podkľeślić, Że przepisy

o postępowaniu uchodŻczym i powľotowym, nie uzaleŻniają skuteczności wszczęcia tych

postępowań ani dopuszczalności ich prowadzenia od spełnienia okľeślonych wymogów

formalnych przez rodziców dzieci np. przedstawienia waŻnych dokumentów podrőŻy

małoletnich. Warunek ten (posiadanie i okazanie ważnego dokumentu podrőŻy lub - w

szczególnie uzasadnionych wypadkach _ innego dokumentu toŻsamości dziecka) pozostaje

natomiast aktualny w postępowaniach o udzielenie zezwolęnia na pob}.t czasowy (art. 106

ust. 2 i 3 u.c.) oraz Zęzwolenia na pobyt stały (art. 203 ust. 2 i 3 u.c.), dedykowanych

pozostałym grupom cudzoziemców-rodziców legalnie ptzebywających w Polsce3. Spełnienie

tego wymogu formalnego bywa częSto dość tľudne i czasochłonne. Rodzice muSZą bowiem

(niejednokľotnie przez wiele miesięcy) oczekiwać na potwieľdzenie obywatelstwa

małoletnich (urodzonych przecíeŻ poza granicami kľaju pochodzenia)' co dopieľo otwiera im

drogę do uzyskania dla dzieci dokumęntów podľóży w ambasadzie swojego kraju' Jest to

jednak konieczne' ponieważ niewywiązanie się przez rodziców Z ww' wymogu formalnego

uniemożliwia im skuteczne złoŻenie wniosku o udzielenie ich nowo narodzonym dzieciom

zezwo\en na pobyt w Polsce. Nieprzedstawienie dokumentu podróŻy albo innego dokumentu

stwierdzającego tożsamość małoletnich skutkuje pozostawieniem takiego wniosku bez

rozpoznania.

Taka konstrukcja pľzepisów prowadzi do tego' Że małoletni cudzoziemcy urodzeni

w naszym kľaju niejednokrotnie przez wiele miesięcy (najpieľw, oczekując na wydanie

stosownych dokumentów przez ambasadę, a następnie - na zakoĺczenie postępowania

3 Tzn. tzw. migľantom dobrowolnym, którzy przybyli do Polski w związku zpracą' studiami itp.
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o udzielenie im zezwolenia pobytowego) przebywają w Polsce wraz Z rodzicami, jednak bez

dokumentów uprawniających do pobytu naobszarze naszego państwa. Co zatymidzie, dzieci

te są stale zagroŻone wszczęciem postępowania w spľawie zobowiązania ich do powrotua,

z kolei ich ľodzice mogą míeć, przez cały ten okľes powazne trudności z uzyskaniem wspaľcia

na tych małoletnich (choćby sami byli uprawnienis do jego uzyskania) oraz Zę zgłoszeniem

ich do ubezpieczenia zdrowotnego.

War1o w tym kontekście podkreślió' Że w takiej sýuacji znajdują się takze rodziny

cudzoziemców, którzy uzyskali na terytorium RP zgodę na pobyt stały albo zgodę na pobyt

rezydenta długoterminowego UE' Dzieje się tak pomimo, Żę - art. 195 ust. l pkt l u.".u -
przyznĄe dzieciom tych obcokľajowców prawo podmiotowe do uzyskania zezwolenia

na pobyt stały' Wniosek o udzielenie tego zęzwolenia składają - w imieniu małoletnich - ich
rodzice (art. 202 ust. 3 pkt l u.c.). Niezwłoczne podjęcie takich działafijest jednak zwykle

niemożliwe z uwagi na - opisanąpowyŻej - pľzeszkodę foľmalną w postaci bľaku dokumentu

podrőŻy / innego dokumentu tożsamości dziecka. Jak z tego wynika, takŻe w tym pľzypadku

(tzn. w sýuacji dzieci, ktÓre nabyły prawo do otľzymania decyzji o udzieleniu im zezwolenia

na pobyt stały) aŻ do dnia udzielenia małoletnim zezwolenia na pobyt stały, ich status

pobytowy w Polsce pozostaje nieudokumentowany. MoŻe to powodować szereg - opisanych

powyżej - pľoblemów prawnych, ogľaniczając prawa tych dzieci (m.in. prawo do opieki

zdrowotnej i prawo do godnych warunków socjalnych) i wpływając na sytuację ich rodzin.

Mając powyŻsze na uwadze, stoję na stanowisku, że równiez w przypadku tej grupy

małoletnich cudzozięmców urodzonych w Polsce, warto rozwaŻyć, przyjęcie konstrukcji

nabywania pÍZez te dzieci zezutolenia na pobyt stały z mocy prawa. Stan ten mógłby być

jedynie potwierdzany deklaratoľyjną decyzją właściwego wojewody. UwaŻam, że pełniej

odpowiadałoby to zasadzie kieľowania się najlepszym interesem dziecka, trosce o możliwie

o Tego ľodzaju przypadek nie został wskazany wŚród przesłanek wyłączenia stosowaniaart.3O2 ust. 1 pkt l u.c.
(poľ. art. 302 ust. 2-4a i ust.6 u.c.) albo wśród okoliczności nakazujących odstąpienie od wydania decyzji
o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (por. art. 303 ust. l-2 i ust.4 u.c.).
5Np.art. lust.2pkt2lit.cidustawyzdnia2}listopada2003r.oświadczeniachrodzinnych(Dz.|J.z2Ol7r.
poz. 1952 z późn. zm.), arI' 5 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z2017 r. poz.

1769 zpożn'zm') íart. l ust. 2pkt2lit. d ustawy zdnia l l lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci (Dz. U . z 2017 r. poz. l 85 l z późn. zm.).
u Art. 195 ust. 1 pkt l u.c.: Zezwolenia na pobyĺ stały uclziela się aldzoziemcowi na cząs nieoznąc:ony, na jego
wniosek, jezeli: I) jest dzieckieln cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stąły lub zezwolenią
na pobyt rezydenta długoteľminowego UE pozostajc1cym pod jego władzq rodzicielskq: a) urodzonyln
po lldzieleniu tełnu cudzoziemcowi ze:wolenicl na pobyt staý lub zezwolenią na pobyt rezydenta
dI ugot eľm i nou,ego U E'.'
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nď1szybsze uregulowanie sytuacji prawnej małoletnich' jak i względom ekonomii procesowej.

JeŻeli bowiem wynik postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt stały - uľodzonym

w Polsce - dzieciom cudzoziemców koľzystających juŻ z tego zezwolenia albo z zezwo|ęnia

na pobyt rezydenta długoterminowego UE' jest z gőry wiadomy (aľt. l95 ust. l pkt l u'c'), nie

wydaje się właściwym swoiste ,,zmllszanie'' tych rodzin do często wielomiesięcznego

oczekiwania na wydanie stosownej decyzji.

Przechodząc do pľzedstawienia sytuacji pľawnej - uľodzonych na teľýoľium RP -
dzieci cudzoziemców posiadających jedynie czasowe pľawo pobytu w Polsce tzn.

obcokrajowców:

o którym udzielono zezwo\enia na pobyt czasowy'

o któľym wydano wizę kľajową albo wizę Schengen,

o ktőľzy ptzebywają w Polsce w ľamach ľuchu bezwizowego'

o którzY ubiegają się o udzielenie zezvłolenia na pobyt czasowy' pob}'t stały albo pob}'t

rezydenta długoterminowego UE, a legalność ich pobyu potwieľdza odcisk stempla

w paszpoľcie (art. l08 ust. 1 pkt l , art. 206 ust. l pkt l oraz art' 223 u.c.),

naleŻy podkreślić, że sytuacja pľawna tych małoletnich jest o wiele tľudniejsza niz dzieci

cudzo ziemc ó w ko rzystaj ąc yc h z b eztermino wy c h zezw olen p o byto wyc h.

TakŻe w stosunku do tej grupy małoletnich zachowują aktualnoŚć pľzedstawione

powyżej uwagi o przeszkodach formalnych w szybkim zwróceniu się przez ich rodziców

o legalizację pobytu małoletnich (brak dokumentu podľóŻy / innego dokumentu tożsamości

dziecka)' jak i o nieudokumentowanym pobycie tych dzieci na terýorium RP, aż do momentu

wydania decyzji pobytowej i jego możliwych negatywnych konsekwencjach. Warto

podkreślić, że uľegulować sytuację pľawną dzieci urodzonych w naszym kľaju podczas

legalnego (choć jedynie czasowego) pobytu ich rodziców w Polsce, moŻna obecnie jedynie

w oparciu o jeden z trzech nizej wymienionych przepisów, w myśl których zezwolenia na

pobyt czasowy moŻna udzielić:

o art. 160 pkt 2 u.c.: t...] 2) małoletniemu dziecku cudzoziemca, któľy przebyua

na teľytorium Rzeczypospolitej Poĺskiej na podstclwie wizy lĺrajowej lub zeałoĺenia

na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to uľodziło się w olĺresie waŻności tej wizy lłcjou,ej
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ĺub zezv,olenicl ncl pobyt czctsowy, a cudzoziemiec spełn1ą ytymogi, o kt(lrych mowct

yll ąrt. ] 59 ust. l pkt 2 i 37 ,

o aľt. l87 pkt 6 u.c.: [...J jezeli. t..] 6) jego pobyt na terytoľium Rzeczypospoĺiĺej

Polskiej jest niezbędny z uwagi na konieczność poszclnowania prclwct do zycia

rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie prűw człowiekcl i podstau,owych

v,olności [.'.J, a cudzoziemiec przebyvű nű terytoľium Rzeczypospoliĺej Polskiej

nielegcĺĺnie,

o art. 187 pkt 7 u.c.: [...J jeżeli. 7) jego wyjazd z teľytoľitłm Rzeczypospoliĺej PoĺSkiej

naľuszałby prawa dziecka, oĺcľeślone u, Konwencji o prcmach dziecka [...J, w stopniu

i'ytotnie zagľazajqcym jego roełojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec przebywa

na terytorium Rzeczypospolitej Poĺskiej nielegalnie.

Z powyŻszego wynika, że pierwsze Z v\rw. zęzwo|ęn (okĺeślone w art. 160 pkt 2 u.c.)

nie pozwala na objęcie nim m.in' - urodzonych w Polsce - dzieci cudzoziemców, którzy

przebywają w naszym kraju na podstawie wizy Schengen albo w ľamach ruchu bezwizowego,

nawet jeśli ich rodzice ubiegają się już o zezvłolenie na pobyt czasowy. Ta ścieżka legalizacji

pobytu jest niedostępna także dla dzieci obcokĺajowców, ktőrzy wprawdzie posiadali

zęzwolenie na pobyt czasowy albo wizę kľajową, ale utľaciły one ważność, a cudzoziemcy ci

pozostali legalnie w Polsce (art. 108 ust. I pkt 2, art. 206 ust. I pkt 2 albo art. 223 u.c.)

w oczekiwaniu na kolejne zezwolenię pobytowe i wtedy właśnie _ w okľesie postępowania -
przyszły na świat ich dzieci.

Stoję na stanowisku, Że povĺyŻsza regulacja jest zdecydowanie zbyt wąska, zwŁaszcza

w kontekście ľosnącej skali migľacji cudzoziemców (także młodych ľodzin) do naszego kľaju

oraz związanej z tym zwiększającej się liczby składanych pÍzez cudzoziemców wniosków

o udzielenie zęzwoleń na pobyt czasowy w Polsce i wydłużającego się się przez to średniego

czasu oczekiwania na wydanie decyzji pobytowej. Wydaje się, ze celowym byłoby zatem

tozszerzenie zakĺesu podmiotowego art. 160 pkt 2 u.c. - co najmniej - o małoletnich

urodzonych w Polsce w okľesie oczekiwania ich ľodziców na decyzję w sprawie udzielenia

im zezwolenia pobytowego. W takim pľzypadku, postępowania toczące się wobec ľodziców

i ich nowo naľodzonych dzieci prowadzone byłyby równolegle, a wynik postępowania

7 Wymogi, o których mowa w art. l59 ust. l pkt 2 i 3 u.c. to: posiadanie ubezpieczenia zdľowotnego, stabilnego
i regularnego Źródła dochodu (przez rodziców) i miejsca zamieszkania.
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dotyczącego małoletniego byłby uzaleŻniony od decyzji wydanej w sprawie jego rođzica /

ľodzicow

Bľak tego ľodzaju ľegulacji powoduje obecnie, że jedyną podstawą pľawną' w opaľciu

o którą cudzoziemcy-rodzice legalnie przebywający w Polsce (nieposiadający jednak waŻnej

wizy kľajowej albo zezwo|enia na pobyt czasowy) mogą ubiegać się dla swych dzieci o prawo

pobytu, jest art. l87 pkt 6 i 7 u.c. Nalezy natomiast zuĺrőcić uwagę, Że zez:wolenia na pobyt

czasowy' o któľych mowa w tych pľzepisach mĄą szczególny' .,nadzwyczajny'' charakter,

a przesłanek ich udzielenia nie powinno się interpretować rozszerzająco.

Jako Rzecznik Pľaw Dziecka mam w związku z powyŻszym poważne wątpliwości,

czy w kaŻdym przypadku małoletniego cudzoziemca uľodzonego w Polsce, którego rodzice

przebywają tu legalnie, ale np. dopieľo staľają się o uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy'

władze migracyjne mogłyby udzielić dziecku zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie

art' l87 pkt 6 lub 7 u'c. Pamiętając w szczegőlnoŚci o orzecznictuĺie Europejskiego Tľybunału

Praw Człowieka w spľawach związanych z ochĺoną pľawa cudzoziemców do życia

rodzinnego w państwie goszczącym. trudno załoŻyć, Że tak właśnie by się działo' odmowa

udzielenia tego szczególnego zezwolenia na pobyt czasowy (niestwieľdzenie istnienia

przesłanek okľeślonych w art. 187 pkt 6 |ub 7 u.c.) ostatecznie zamykałaby z kolei dostępne

ściezki \egalizacji pobytu takich małoletnich w Polsce.

W takim przypadku rodzice dzieci musieliby - nie oglądając się na swoją sytuację

pľawną (oczekiwanie na decyzję o udzieleniu im zezwo|ęnia na pobyt), zawodową, społeczną,

podjęte w Polsce zobowiązania, prawo pobytu staľszych dzieci, ich pľoces edukacyjny itp. -
opuścić nasz kĺaj wÍazZ dzieckiem uľodzonym na teľytoľium RP, aby w kĺaju pochodzenia

rozpocząć starania o wydanie mu wizy kľajowej.

Co więcej' podczas przek'raczania gľanicy RP, organ Straży Gľanicznej dokonujący

kontľoli _ po ujawnieniu faktu nieudokumentowanego pobytu małoletniego w Polsce - byłby

zobowiązany do wydania dziecku decyzjĺ nakazującej powrót (art. 302 ust. 1 pkt 1 u.c.)

i otzeczenia wobec niego zakazu ponownego wjazdu na terytorium RP i innych państw

obszaru Schengen na okres co najmniej 6 miesięcy (art. 318 ust. 1 w zw. z arÍ. 319 pkt l u.c.).

Zakaz ten mógłby być, z kolei cofnięty nie wcześniej niz po upływie połowy okľesu, na jaki

został orzeczony (art.320 ust. 2 pkt 4 u.c.).

Tym samym, taki małoletni stałby się adresatem nieuzasadnionej i dolegliwej kary

administľacyjnej' mimo nieponoszenia anĺ przez niego, ani przez jego rodziców wĺny
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za powstałe i prrypisane im naľuszenie pľawa w postaci nieudokumentowanego pobytu

dziecka w Polsce. Jego Źrődłem byłaby vĺyłącznie obecna konstľukcja przepisów

o uzyskiwaniu zezwolen pobytowych przez małoletnich cudzoziemców uľodzonych

na teľýoľium RP podczas legalnego pobytu ich rodziców w naszym kľaju.

Co warte podkreślenia, nawet jeśli oľgan kontľoli granicznej, dostrzegając złoŻoność

i wyjątkowość sytuacji dziecka i jego ľodzica, odstąpiłby w takim przypadku od wydania

małoletniemu decyzji o zobowiązaníu do powrotu, nastąpiłoby to bez stosownej podstawy

pľawnej - naraŻając funkcjonaľiuszy dokonujących odprawy na odpowiedzialność karną oraz

słuzbową (niedopełnienie obowiązków) i nie zapewniając przy tym należytego poziomu

bezpieczenstwa prawnego dziecku i jego rodzicowi / rodzicom (arbitľalnośc decyzji podjętej

przez funkcj onariusza).

Mając powyŻsze na względzie, bioľąc pod uwagę stale wzrastającą skalę dobrowolnej

migracji do Polski, osiedlania się w naszym kraju coraz większej |iczby rodzin i związane

z tym bardzo prawdopodobne zwiększenie skali uľodzeń małoletnich cudzoziemców

na terytorium RP, modyfikacja opisanych powyżej rozwiązan prawnych staje się - w mojej

ocenie - niezbędna. Jako Rzecznik Pľaw Dziecka uwďzam, Że wymaga od nas tego przede

wszystkim zasada prawna wyrażona w art. 3 Konwencji o prawach dziecka, zobowiązująca,

by we wszystkich dzĺałaníach dotyczących dzieci (takŻe tych legislacyjnych) sprawą

naďrzędną zawsze było najlepsze zabezpieczenie interesu dziecka.

Nie mozna jednocześnie zapominać, Że wpľowadzenie stosownych zmian (ułatwień)

w |ega|izacji pobytu małoletnich cudzoziemców urodzonych na teľytorium RP, mogłoby

istotnie zachęcíć, ich przyszłych rodziców do pozostania w Polsce i dalszego przyczyniania się

_ swoją pracą, prowadzoną tu działalnością gospodarczą _ do wspierania rozwoju gospodaľki

naszego kraju' Jest to szczegőInie istotne dziś, w dobie zwiększonego zapotrzebowania

polskiego ľynku pľacy na pracowników z zagranicy oraz utrzymującego się ryzyka odpływu

pracowników - cudzoziemców do innych państw Unii Europejskiej.

Bioľąc powyŻsze pod uwagę' zwÍacam się do Pana Ministraz prośbą o rozwaŻenie

poniższych ľamowych propozycji zmian w ustawie o cudzoziemcach, których wdrożenie

mogłoby _ w mojej ocenie - przyczynić się do wyeliminowania większości problemów, któľe

spotykają dziŚ na swej dľodze cudzoziemcy chcący uregulować kwestię pobytu w Polsce

swych dzieci urodzonych juŻnaobszarze naszego kraju, tzn.:
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1) wprowadzenie zasady, zgodnie z ktőrą,, jeżeli pobyt cudzoziemców-ľodziców

na terytorium RP jest legalny (niezależnie od podstawy pobytowej) rv dniu

naľodzin dziecka, jego pobyt rv Polsce także uznaje się za legalny np. przez okľes

pierwszych 6-8 miesięcy od dnia narodzino na potwierdzenie czego wojewoda

wydaje rodzicom małoletniego stosowne zaświadczenie zawieľające fotogľafię

dziecka:

- Tego rodzaju mechanizm pozwoliłby rodzicom dziecka na skuteczne podjęcie

staľań o potwierdzenie obywatelstwa małoletniego i wydanie mu dokumentu

podróży kľaju pochodzenia. W okľesie oczekiwania na ten dokument' rodzice

nie musieliby obawiać się konsekwencji nieuregulowanego pobytu dziecka

na teľytorium RP (zobowiązanie do powľotu), nie powinni takze mieć - dzięki

zaświadczeniu o legalnym pobycie małoletniego - problemów ze zgłoszeniem

go do ubezpieczenia zdrowotnego i uzyskaniem wspaľcia socjalnego ze strony

RP (eśli status pobytowy rodziców by ich do tego uprawniał).

2) rozszerzenie zakľesu podmiotowego aľt. 160 pkt 2 u.c. na dzieci wszystkĺch

cudzoziemców, któľry - w dniu narodzin dzĺecka - pľzebywali na terytoľium RP

legalnie, niezależnĺe od Ętulu pobytowego rodziców:

- Uzasadnienie pľopozycji zostało przedstawione w części opisowej wystąpienia.

3) rozszerzenĺe możliwości uzyskania polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca

(art. 260 u.c.) na małoletnich uľodzonych na teľytorium RP i pozostających

pod opieką rodziców' jeżeli ich rodzicom nie udaloby się w terminie 6_8 miesĺęcy

od dnia naľodzin dziecka (termin Zapľoponowany w ľekomendacji nľ 1) uzyskać

dla niego dokumentu podróży:

- W chwili obecnej wydanie tymczasowego dokumentu toŻsamości cudzoziemca

jest możliwe w pľZypadku małoletnich, ktőrzy urodzili się na terýorium RP

i ktőrzy przebywają na tym terytorium bez opieki (art. 260 ust' 1 pkt l u.c.).

Taka możliwość nie istnieje natomiast w przypadku dzięci urodzonych

w Polsce, ale pozostających pod opieką rodziców-cudzoziemców. Tym Samym

- w przypadku niewydania małoletnim dokumentów podľóży przez ambasadę

kraju pochodzenia - obecne pľzepisy ustawy o cudzoziemcach uniemożliwiają

ich rodzicom skutecznę złoŻęnie wniosku o zezwolenia na pobyt czasowy albo

stały dla nowo narodzonych dzieci. Zmiana takiego niepożądanego stanu
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Ízeczy byłaby możliwa, poprzez pľzyznanie takŻe tej gľupie małoletnich

(urodzonych w Polsce, ale pozostających pod opieką) prawa do uzyskania

w szczególnych sytuacjach tymczasowego dokumentu tożsamości

cudzoziemca.

4) wprowadzenie zasady, zgodnie z ktőrą małoletni urodzeni na terytoľium w RP

w okľesĺe korzystania przez ich ľodzicőw z zezwolenia na pobyt staĘ albo

z zezłvo|enia na pobyt ľezydenta dlugoterminowego UE, uzyskują _ z mocy

prawa _zezwolenie na pobyt staĘ:

_ Uzasadnienie pľopozycji zostało pľzedstawione w części opisowej wystąpienia.

5) wpľowadzenie zasady, zgodnie z którą maloletni uľodzeni w Polsce w okľesie

koľrystania przez ich rodzicőw ze zgody na pobyt ze względőw humanitaľnych,

uzyskują _ z mocy pľawa - taką zgodę:

- Uzasadnienie propozycji zostało pľzedstawione w części opisowej wystąpienia.

Mając na uwadze wskazane powyŹej problemy' z któľymi spotykają się cudzoziemcy'

których dzieciprzychodzą na świat naterýorium naszego kľaju, napodstawie art. ll ust' 1

i 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz' ĺJ. z 2017 r. poz. 922),

ZwÍacam się do Pana Ministra z prośbą o ich analizę, a także o ustosunkowanie się

do pľzedstawionych ramowych propozycji ich rozwiązania. Pragnę przy tym zadeklarować

pełną gotowość do wzięcia udziału we wszelkich dalszych pracach dotyczących popľawy

sýuacji i bezpieczeństwa pľawnego tych dzieci.
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