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Podstawa prawna

ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej

ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U.2020.35 t.j. z dnia 2020.01.10)

ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz.U.2021.1100 t.j. z dnia 2021.06.21);

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń;

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych;



Nowelizacja przepisów o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy

Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych
innych ustaw

Na mocy ww. nowelizacji zmianie uległy niektóre przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach oraz ustawy z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy.

Wprowadzone zmiany mają znaczenie z punktu widzenia sytuacji Ukraińców na terytorium
RP – ułatwiają w szczególności uzyskanie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę,
uszczelniają ustawodawstwo w zakresie ochrony przed dyskryminacją płacową oraz
skracają terminy rozpatrywania wniosków.



Tytuły pobytowe
dokumenty, który uprawniają cudzoziemca do pobytu na terytorium RP

WIZY

PASZPORT (RUCH 
BEZWIZOWY)

ZEZWOLENIE NA POBYT 
REZYDENTA UE

DOKUMENT WYDANY PRZEZ 
INNE PAŃSTWO SCHENGEN

ZEZWOLENIE NA POBYT STAŁY

ZEZWOLENIE NA POBYT 
CZASOWY

ZŁOŻENIE WNIOSKU O 
ZEZWOLENIE NA POBYT * KARTA POLAKA

TYMCZASOWE ZAŚWIADCZENIE

TOŻSAMOŚCI CUDZOZIEMCA



Tymczasowe zaświadczenie 
tożsamości cudzoziemca

Zaświadczenie tożsamości w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca
podczas jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go i małoletnie
dzieci objęte tym zaświadczeniem do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do
zakończenia postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją
ostateczną.

Zaświadczenie jest ważne:

1. przez okres 90 dni – w przypadku wnioskodawcy i małżonka, w imieniu którego
wnioskodawca występuje z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej;

2. przez okres 10 dni – w przypadku cudzoziemca przekazanego przez inne państwo
członkowskie na podstawie rozporządzenia 604/2013, który przed opuszczeniem terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej

Po upływie okresu ważności zaświadczenia tożsamości kolejne zaświadczenie tożsamości wydaje
się na okres 6 miesięcy.



1. Pierwsze zaświadczenie wydaje organ Straży Granicznej, który
przyjął wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, kolejne –
Szef Urzędu ds. Cudzoziemców

2. Pierwsze zaświadczenie wydaje się z urzędu, kolejne – na wniosek;

3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 listopada
2015 r. w sprawie tymczasowego zaświadczenia tożsamości
cudzoziemca określa wzór zaświadczenia.









Warunki wjazdu cudzoziemca na 
terytorium RP

Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać:

1) ważny dokument podróży;

2) ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i
do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane;

3) zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym państwie, jeżeli zezwolenia takie
są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.

4) dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz.
1285, 1292, 1559, 1773, 1834 i 1981) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej
kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

5) środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży powrotnej do
państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na
wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.



Rodzaje wiz

wiza krajowa „D”

wiza Schengen „C”



Wiza krajowa

Oznaczona symbolem „D” – uprawniająca do wjazdu i ciągłego pobytu w
Polsce lub kilku pobytów następujących po sobie, trwających łącznie dłużej
niż 90 dni.

Okres ważności wizy krajowej nie może przekroczyć 1 roku.

Okres pobytu na podstawie wizy krajowej ustala się odpowiednio do celu
pobytu podanego przez cudzoziemca (jeśli cel podany przez cudzoziemca
wskazuje, że będzie przebywał w Polsce krócej niż rok, okres pobytu do
którego będzie uprawniony cudzoziemiec na podstawie wizy będzie krótszy).



ZMIANA PRZEPISÓW

Do dnia 29 stycznia 2022 roku w przypadku wizy wydawanej w celu wykonywania pracy okres
pobytu na który się ją wydawało, nie mógł być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy
liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z
uwzględnieniem ograniczeń wynikających dla wiz Schengen.

Obecnie przepis ten został uchylony, zatem wydawanie wiz w celu wykonywania pracy nie jest
ograniczone czasowo.

Skrócono termin wydawania wizy w celu odbywania studiów z 60 do 30 dni.







WIZA SCHENGEN

Oznaczona symbolem „C” – wydawana cudzoziemcom, którzy zamierzają
przebywać w Polsce lub państwach obszaru Schengen (w czasie jednego
lub kilku wjazdów) do 90 dni w ciągu 180 dni. Okres ten jest liczony od
daty pierwszego wjazdu.

Wiza Schengen może mieć charakter jednolity – obowiązywać we
wszystkich Państwach strefy Schengen lub ograniczony terytorialnie, na
przykład tylko do terytorium Polski lub – z wyłączeniem jednego lub kilku
państw Schengen.





Ustawa o cudzoziemcach przewiduje możliwość wydania wizy w celu przyjazdu ze względów
humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.

Jest to szczególny rodzaj wizy dla osób ubiegających się o pomoc międzynarodową z uwagi na
kryzys humanitarny w ich państwie spowodowany na przykład wojną lub konfliktem
wewnętrznym. W przypadku zagrożenia życia, zdrowia, wolności ludności cywilnej jest to legalne
narzędzie do przekroczenia granicy.

Wydanie wizy humanitarnej jest uzależnione w tym przypadku od interesu państwa lub
zobowiązań międzynarodowych. Konsulat każdorazowo zatem bada, czy sytuacja cudzoziemca w
państwie pochodzenia oraz łączące Polskę z tym państwem umowy międzynarodowe przewidują
wydanie takiej wizy.

WIZA HUMANITARNA



Ruch bezwizowy

W ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec może wykorzystać 90
na terytorium Polski w okresie 180. Po wykorzystaniu tego limitu
cudzoziemiec musi powrócić na terytorium własnego kraju lub
uzyskać inny tytuł pobytowy.



Paszport biometryczny

dokument tożsamości odczytywany przy pomocy urządzeń optycznych i
elektronicznych, zawiera dane biometryczne. Dokument pozwala
zidentyfikować tożsamość na podstawie cech ciała, takich jak linie
papilarne czy wzór siatkówki oka.



Od dnia 11 czerwca 2017r. na podstawie Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/850 z dnia 17 maja
2017 r. posiadacze paszportów biometrycznych wydanych przez
władze Ukrainy, zgodnych z normami ICAO, mogą przekraczać
granicę zewnętrzną UE bez wiz, gdy ich całkowity pobyt nie
przekracza 90 dni w ciągu każdego 180 - dniowego okresu. Okres
90/180 będzie każdorazowo liczony od daty przekraczania granicy
zewnętrznej UE.





ZMIANY W PZREPISACH

Od dnia 29 stycznia 2022 roku, wnioski o wydanie wizy w celu wykonywania
pracy przyjmowane są poza kolejnością. Warunkiem powyższego jest określenie
przez Ministra Spraw Zagranicznych państwa, od obywateli których wnioski te są
przyjmowane poza kolejnością.

Na dzień 28 lutego 2022 roku nie zostały wydane przepisy wykonawcze w
powyższym zakresie.

W związku z obecną sytuacją w Ukrainie istnieje paląca potrzeba wydania
rozporządzenia wykonawczego do art. 77 ust. 11 ustawy o cudzoziemcach (w
związku z ww. nowelizacją). Dopiero wprowadzenie przepisów
rozporządzających pozwoli na przyznanie pierwszeństwa przyjmowania
wniosków w celu wykonywania pracy.



Zezwolenie na pobyt czasowy
Ustawa o cudzoziemcach przewiduje możliwość udzielenia cudzoziemcom następujących zezwoleń na pobyt czasowy:

1. Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę;
2. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji;
3. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa;
4. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca delegowanego przez pracodawcę 

zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej;
6. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach;
7. Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych;
8. Zezwolenie na pobyt czasowy dla stażysty;
9. Zezwolenie na pobyt czasowy dla wolontariusza;
10. Zezwolenie na pobyt czasowy dla członków rodzin obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oraz członków rodzin 

cudzoziemców; 
11. Pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemców będących ofiarami handlu ludźmi, na podstawie 

zaświadczenia potwierdzającego domniemanie bycia ofiarą handlu ludźmi;
12. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu;
13. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową;
14. Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności;



Jednolite zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę

Organ: wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.

Organ II instancji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców;

Strona postępowania: co do zasady cudzoziemiec;

W toku postępowania Organ ustala, czy wnioskodawca spełnia ustawowe przesłanki
udzielenia mu wnioskowanego zezwolenia. Uznaniu administracyjnemu Wojewody
pozostawiono decyzję, o udzieleniu zezwolenia cudzoziemcowi ubiegającemu się o
zezwolenie z uwagi na inne okoliczności.

Zezwolenie wydaje się na okres nie dłuższy niż 3 lata, przy czym to Organ, w drodze
uznania administracyjnego decyduje o okresie obowiązywania zezwolenia.



Przesłanki
Jednolite zezwolenie na pracę i pobyt wydaje się, gdy celem cudzoziemcy jest wykonywanie pracy i 
spełnione są łącznie następujące warunki:

1. cudzoziemiec posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na
lokalnym rynku pracy;

3. wynagrodzenie, które jest wskazane przez podmiot powierzający wykonywanie pracy w załączniku do
wniosku o udzielenie zezwolenia, nie jest niższe niż wynagrodzenie pracowników wykonujących w tym
samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku;

4. wysokość miesięcznego wynagrodzenia, nie jest niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za
pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę
wykonywania pracy przez cudzoziemca



ZMIANA PRZEPISÓW

Od dnia 29 stycznia 2022 roku przesłankami udzielenia jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę nie jest
posiadanie przez cudzoziemca

1. źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i
członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu;

2. zapewnionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania;

Jednocześnie zmianie uległ dotychczasowy wymóg związany z tym, że wynagrodzenie cudzoziemca nie
mogło być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę. W wyniku tej zmiany wynagrodzenie miesięczne
cudzoziemca nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę niezależnie od wymiaru czasu pracy
i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca, a zatem
również w przypadku, gdy cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Nadto wprowadzono również przepis, zgodnie z którym, jeżeli cudzoziemiec ubiega się o udzielenie
zezwolenia na wykonywanie pracy u więcej niże jednego pracodawcy, wówczas wymóg udzielenia zezwolenia
na pobyt czasowy i pracę będzie uważany za spełniony, jeżeli suma wynagrodzeń wskazanych w załącznikach
nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, nie będzie niższa niż wysokość
minimalnego wynagrodzenia za pracę.



Ubezpieczenie zdrowotne
Wymóg posiadania przez cudzoziemca ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za
spełniony, jeżeli cudzoziemiec będzie posiadał ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych w związku z wykonywaniem pracy stanowiącej
podstawę ubiegania się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy.

Tym samym obecnie przepis umożliwia uwzględnienie sytuacji, w których
cudzoziemcowi ma zostać powierzona praca, z której będzie wynikał obligatoryjny tytuł
do ubezpieczenia zdrowotnego zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 (pracownicy, w rozumieniu
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o
świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.



Brak możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych

Weryfikacji rynku pracy, pod kątem możliwości zaspokajania potrzeb kadrowych
dokonuje starosta właściwy ze względu na główne miejsce wykonywania pracy, a w
przypadku, gdy ze względu na specyfikę pracy nie da się wskazać głównego miejsca jej
wykonywania, starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
pracodawcy.

W tym celu koniecznym jest przeprowadzenie tzw. testu rynku pracy. W praktyce
czynności tych dokonują pracownicy Powiatowych Urzędów Pracy, którzy na podstawie
przedłożonej przez pracodawcę oferty pracy sprawdzają, czy na lokalnym rynku są
osoby poszukujące pracy w zadeklarowanym przez pracodawcę zawodzie.

Informacja starosty jest wydawana w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty
prawidłowego zgłoszenia oferty pracy bez prowadzenia rekrutacji lub nie dłuższym niż
21 dni w przypadku organizowania rekrutacji.



Praca w zawodzie pożądanym 
dla Polskiej Gospodarki

Od stycznia 2019 r. zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy w zawodzie pożądanym dla polskiej
gospodarki.

Celem przyjęcia tej regulacji było zapewnienie elastycznej możliwości uzupełnienia niedoborów na
polskim rynku pracy. Z tego powodu lista zawodów pożądanych powinna być określonym w drodze
rozporządzenia wydanego przez ministra właściwego do spraw pracy w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw gospodarki. Warunkiem uzyskania zezwolenia na pracę w zawodzie pożądanym
dla polskiej gospodarki jest posiadanie wymaganych kwalifikacji zawodowe oraz . Ponadto jego
wynagrodzenie musi spełniać wymagania opisane wyżej w pkt 6 i 7.



Wniosek o pobyt czasowy
- informacje praktyczne -

wniosek składa się wyłącznie na formularzu;

do wniosku należy dołączyć:

- 4 aktualne fotografie (fotografie muszą spełniać określone w ustawie kryteria);

- kopie wszystkich stron dokumentu podróży;

opłata skarbowa od wniosku:

-o zezwolenie na pobyt czasowy: 340,00 złotych

-o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę; 440,00 złotych

-za wydanie karty pobytu: 50,00 złotych

Brak opłaty skarbowej oraz ww. załączników stanowi brak formalny wniosku.



Wniosek o pobyt czasowy
- informacje praktyczne -

wniosek składa się wyłącznie na formularzu. Można złożyć go osobiście lub przez
pełnomocnika. Jeżeli cudzoziemiec składa wniosek osobiście, to wraz ze złożeniem wniosku
pobierane są od niego odciski palców oraz umieszcza w dokumencie podróży stempel
wskazujący na złożenie wniosku,

jeżeli cudzoziemiec nie składa wniosku osobiście, a przez pełnomocnika, to powinien udać się
do Urzędu Wojewódzkiego celem oddania odcisków palców oraz uzyskania stempla w
paszporcie,



ZMIANA PRZEPISÓW

Na skutek nowelizacji, która weszła w życie w dniu 29 stycznia 2022 roku zmianie uległy przepisy dotyczące
uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Do art. 106
(wskazujący na warunki formalne wniosku) dodano następujące przepisy:

2a. Jeżeli do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy nie zostały dołączone dokumenty, o
których mowa w ust. 2, wojewoda wzywa cudzoziemca do ich przedłożenia w terminie nie krótszym niż 14
dni. Określając termin, wojewoda ocenia czas niezbędny do uzyskania przez cudzoziemca określonego
dokumentu.

2b. Wezwanie, o którym mowa w ust. 2a, może nastąpić jednocześnie z wezwaniem do osobistego
stawiennictwa na podstawie art. 105 ust. 2, wezwaniem do złożenia odcisków linii papilarnych lub
wezwaniem do uzupełnienia braków formalnych wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na
podstawie art. 64 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego. W tym przypadku termin wyznaczony
przez wojewodę na podstawie ust. 2a nie może być krótszy od najdłuższego z terminów określonych w tych
wezwaniach.



Stempel w paszporcie

1. Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy
został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione
w terminie:

1) wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;

2) pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny od dnia złożenia
wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się
ostateczna.





Internetowy dostęp do 
sprawy

po złożeniu wniosku Urząd rejestruje ten wniosek w systemie informatycznym i wnioskodawca
ma dostęp do sprawy za pośrednictwem strony internetowej. Wraz ze złożeniem wniosku
wnioskodawca otrzymuje numer sprawy i kod dostępu, za pomocą których może śledzić
przebieg postępowania.







W toku postępowania, z uwagi na bardzo długi okres jego trwania warto aktualizować dokumenty,
na przykład poprzez wskazanie nowego okresu, w jakim pracodawca będzie zatrudniać pracownika.

Możliwą jest w toku postępowania zmiana podstawy prawnej wniosku, tj. zmiana deklarowanego
celu pobytu;

Przed wydaniem decyzji odmownej pracownik urzędu wojewódzkiego kieruje do strony pismo, w
którym „uprzedza” przed tym, że wniosek nie zostanie rozpoznany pozytywnie, wskazując na
przyczyny. Dzięki temu strona może jeszcze uzupełnić braki wniosku;



ZMIANA PRZEPISÓW

Nowelizacją z dnia 17 grudnia 2021 roku dodany został, do ustawy o cudzoziemcach art. 112a, o
następującej treści:

Art. 112a. 21 [Termin wydania decyzji w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy]
1. Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy wydaje się w terminie 60 dni.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym nastąpiło ostatnie z następujących zdarzeń:
1)cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy osobiście lub nastąpiło jego
osobiste stawiennictwo w urzędzie wojewódzkim po złożeniu tego wniosku, chyba że wobec cudzoziemca
nie stosuje się wymogu osobistego stawiennictwa, lub
2)cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który nie zawiera braków
formalnych lub zostały one uzupełnione, lub
3)cudzoziemiec przedłożył dokumenty, o których mowa w art. 106 ust. 2 pkt 2, lub wyznaczony przez
wojewodę termin, o którym mowa w art. 106 ust. 2a, upłynął bezskutecznie.

4. Postępowanie odwoławcze w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy kończy się
w terminie 90 dni.
5. Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów przewidzianych przepisami prawa, termin, o którym mowa w ust.
4, biegnie od dnia uzupełnienia braków.



Karta pobytu
Karta pobytu w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas jego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go, wraz z dokumentem podróży, do wielokrotnego przekraczania granicy bez
konieczności uzyskania wizy.

W karcie pobytu umieszcza się:
1. imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców;
2. datę, miejsce i kraj urodzenia;
3. adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy;
4. informację o obywatelstwie;
5. informację o płci;
6. informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu;
7. numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) - w przypadku gdy został

nadany;
8. informację o rodzaju udzielonego zezwolenia;
9. adnotacje, np. „naukowiec”, „student”, „stażysta”.
10. obraz linii papilarnych;
11. nazwę organu wydającego kartę;
12. datę wydania karty;
13. datę upływu okresu ważności karty;
14. fotografię cudzoziemca;

Kartę pobytu cudzoziemiec obowiązany jest odebrać osobiście.







Zezwolenie na pobyt czasowy w 
celu prowadzenia działalności 

gospodarczej
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym
zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki:

cudzoziemiec posiada:
ubezpieczenie zdrowotne
źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na
jego utrzymaniu,
zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z
przepisów odrębnych;
cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą:

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia brutto lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej
przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników
b)wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych w lit. a lub prowadzi działania
pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji,
transferu technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.



Zezwolenie na pobyt czasowy w 
celu kształcenia się na studiach

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach udziela się cudzoziemcowi, gdy
celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest podjęcie lub kontynuacja studiów w
jednostce prowadzącej studia zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia albo w jednostce prowadzącej studia,
która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, w stosunku do której nie została wydana decyzja o
zakazie przyjmowania cudzoziemców.



Dodatkowo muszą zostać spełnione następujące warunki:

1) cudzoziemiec przedłoży:

a) zaświadczenie jednostki prowadzącej studia o przyjęciu na studia lub o kontynuacji studiów,

b) dowód uiszczenia opłaty, jeżeli podejmuje lub kontynuuje studia odpłatne;

2) cudzoziemiec posiada:

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela
kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów utrzymania i podróży powrotnej do państwa
pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia
na wjazd, oraz kosztów studiów.



Jednostka prowadząca studia 
zatwierdzona przez MSW

Jednostkę prowadzącą studia zatwierdza się na potrzeby przyjmowania cudzoziemców w celu
podjęcia lub kontynuacji studiów, w drodze decyzji, na wniosek tej jednostki, jeżeli są spełnione
łącznie następujące warunki:

1) jednostka prowadząca studia istnieje od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie
prowadziła ona działalność polegającą na prowadzeniu studiów;

2) nie sprzeciwiają się temu względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego;

3) nie sprzeciwia się temu interes Rzeczypospolitej Polskiej.

Celem wprowadzenia instytucji zatwierdzania jest uniknięcie nadużywania zezwoleń na pobyt
czasowy w celu kształcenia się na studiach.



Zezwolenie na pobyt czasowy ze 
względu na pracę sezonową

Aby uzyskać zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemiec zobligowany jest spełnić następujące przesłanki:

1. wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy
sezonowej w rozumieniu art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków;

2. posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie
przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;

3. posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu

4. posiada ubezpieczenie zdrowotne;

5. ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.



Zezwolenie na pobyt Stały

Na gruncie polskiego prawa migracyjnego zasady udzielenia zezwolenia na pobyt stały uległy istotnej
ewolucji. Początkowo jego uzyskanie było uzasadniane posiadaniem więzi rodzinnych lub
ekonomicznych z Polską w połączeniu z odpowiednio długim okresem legalnego przebywania w Polsce.
Obecnie przedmiotowe zezwolenie adresowane jest do cudzoziemców, którzy przenieśli swoje centrum
życiowe do Polski.

Konsekwencją udzielania zezwolenia na pobyt stały jest nadanie cudzoziemcowi jednolitego zestawu
praw, maksymalnie zbliżonego do uprawnień obywatela, jednak bez nadawania cudzoziemcowi
obywatelstwa. W wyniku uzyskania zezwolenia na pobyt stały, cudzoziemiec uzyskuje status różniący się
od obywatelskiego wyłącznie ograniczeniem w dostępie do nabywania nieruchomości i uprawnień
politycznych.



Zgodnie z ustawą z dnia 02 kwietnia 2009 roku o obywatelstwie polskim cudzoziemiec przebywający w
Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały po upływie odpowiednio długiego legalnego pobytu w
Polsce może ubiegać się o uznanie za obywatela polskiego.



Zgodnie z art. 195 ust. 2 ustawy o cudzoziemcach do ustalenia polskiego pochodzenia osoby, o
której mowa w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.

Z treści art. 5 ustawy o repatriacji wynikają trzy przesłanki warunkujące uznanie osobę polskiego
pochodzenia; zadeklarowanie narodowości polskiej, posiadanie wskazanego przodka narodowości
polskiej oraz wykazanie związku z polskością, przy czym ww. przesłanki muszą zostać spełnione
łącznie, aby stanowić podstawę uznania przez organ osoby wnioskującej za osobę polskiego
pochodzenia.



Zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem, relewantne przesłanki decydujące o spełnieniu przesłanki
udzielenia zezwolenia na pobyt stały na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach
zawiera art. 5 ust. 1 ustawy o repatriacji, zgodnie z którym, z osobę polskiego pochodzenia w
rozumieniu tejże ustawy, rozumie się osobę deklarującą narodowość polską i spełniającą łącznie
następujące warunki:

1. co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków, albo dwoje pradziadków było narodowości
polskiej,

2. wykaże ona swój związek z polskością.



Sposoby na ustalenie polskiego pochodzenia dla potrzeb postępowania w sprawie udzielenia
zezwolenia na pobyt stały wypracowywane są na drodze praktyki.

Wojewódzki Sąd Administracyjny zwrócił uwagę, że ustalenie polskiego pochodzenia ma charakter
obiektywny, ale zwrócił również uwagę, że: „nie można jednak w żaden sposób negować
subiektywnego odczucia człowieka odnośnie pochodzenia, dlatego związek z polskością,
zaangażowanie emocjonalne należy potwierdzić w drodze przesłuchania czy wywiadu
przeprowadzonego przez organ z cudzoziemcem”



Prawodawca, definiując pojęcie związku z polskością, kładzie nacisk na kwestie mowy, tradycji i
zwyczajów.

W toku postępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt stały, ze względu na fakt posiadania polskiego
pochodzenia, kluczowe znaczenie ma aktywna postawa strony w czasie postępowania dowodowego.
Jest to związane przede wszystkim z tym, że nie istnieje zamknięty katalog środków dowodowych,
którymi może posługiwać się strona.

Aktywna postawa strony jest uzasadniona również okolicznościami, w których organ – bez
współdziałania strony – nie jest w stanie wykazać deklarowanych przez stronę faktów. Za taką uznać zaś
należy okoliczność ustalenia narodowości lub obywatelstwa polskiego przodków skarżącego, albowiem
może być ona stwierdzona tylko w oparciu o dokumenty, które wydane są przez organy państwa obcego,
względnie są w posiadaniu osób prywatnych, do których nie ma dostępu organ, a pozyskać je winna
strona ubiegająca się o wydanie zezwolenia.



Cudzoziemiec oczekujący na udzielenie 
ochrony międzynarodowej 

- praca-
Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej rozpoznawany jest w następujących terminach (art. 34
ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

1. 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na formularzu;

2. 15 miesięcy, w przypadku gdy:

a) sprawa jest szczególnie skomplikowana;

b) z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej występuje w krótkich odstępach
czasu duża liczba cudzoziemców i uniemożliwia to rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej w terminie 6 miesięcy;

c) wnioskodawca nie wykonuje obowiązków, o których mowa w art. 41.



Jeżeli sprawa dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej nie została załatwiona w terminie i
opóźnienie nie nastąpiło z winy wnioskodawcy, Szef Urzędu, na wniosek osoby, której dotyczy wniosek
o udzielenie ochrony międzynarodowej, wydaje zaświadczenie, które wraz z tymczasowym
zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca uprawnia tę osobę do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zaświadczenie jest ważne do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej
stanie się ostateczna.

W oczekiwaniu na rozpoznanie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej cudzoziemiec nie
może świadczyć pracy przez co najmniej 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku (jeżeli w tym czasie
wniosek nie zostanie rozpoznany).



Praca cudzoziemca
- podstawy legalizacji -

Cudzoziemiec może legalnie pracować w Polsce, jeżeli łącznie spełnia następujące warunki:

1. posiada tytuł pobytowy uprawniający go do wykonywania pracy na przykład wiza Schengen, wiza
krajowa z kodem „06”, zezwolenie na pobyt czasowy

2. posiada:

zezwolenie na pracę w Polsce, lub

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń,
lub

zezwolenie na pracę sezonową, lub

zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków.



Zezwolenie na pracę jest wymagane, gdy cudzoziemiec:

wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub
miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (konieczne zezwolenie na pracę typu A)

w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej
spółką kapitałową w organizacji albo w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-
akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (konieczne
zezwolenie na pracę typu B)

w określonych przypadkach – jest delegowany do pracy na terytorium RP przez pracodawcę zagranicznego
(konieczne zezwolenie na pracę typu C, D lub E).

ZEZWOLENIE NA PRACĘ - RODZAJE



Warunki zgodnego z prawem podjęcia przez cudzoziemca pracy na terytorium RP określa art. 87
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Cudzoziemiec może podjąć legalnie pracę na podstawie zezwolenia na pracę, jeżeli posiada tytuł
pobytowy (tj. zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy, wizę (Schengen lub krajową).



Wykonywanie pracy przez cudzoziemca na podstawie zezwolenia możliwe jest również w sytuacji, w
której nie posiada on jeszcze tytułu pobytowego, ale przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (na podstawie odcisku
stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy) oraz
bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.



Organ właściwy:

decyzje w przedmiocie zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na:

1. siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca (typ A, typ
B),

2. siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany (typ C),

3. siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jeżeli
podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą – ze względu na główne miejsce
wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ D),

4. główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ
E).

W przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na wskazanie głównego
miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.

Organ II instancji: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców



Opłaty:

50 zł – w wypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres
nieprzekraczający 3 miesięcy (zezwolenie typ A,B,C i E),

100 zł – w wypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres
przekraczający 3 miesiące (zezwolenie typ A,B,C i E);

200 zł – w wypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza
delegować cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej
(zezwolenie na pracę typ D)



Okres na jaki wydaje się zezwolenie 

Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być 
przedłużane.

W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia 
wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na okres nie 
dłuższy niż 5 lat.



Treść zezwolenia na pracę:

1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca.
2. Zezwolenie na pracę określa:
podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
stanowisko lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca,
najniższe miesięczne wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku,
wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu,
rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy
okres ważności zezwolenia.

W przypadkach zezwolenia typu C i D, w zezwoleniu na pracę jest określany podmiot,
do którego cudzoziemiec jest delegowany.



Obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie 
zezwolenia na pracę:

względem pracownika – cudzoziemcy – art. 88h ustawy o promocji 
zatrudnienia

względem organu – art. 88i ustawy o promocji zatrudnienia



Zezwolenia na pracę nie wymaga:

student studiów stacjonarnych,

absolwent studiów stacjonarnych wyższych na polskiej uczelni,

absolwent szkoły ponadpodstawowej w RP,

obywatel Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który wykonuje pracę poza zakresem
działalności, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową, przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych
12 miesięcy, wpisanego przez PUP oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji
oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu,

cudzoziemiec, który posiada ważną Kartę Polaka,

cudzoziemiec przebywający na terytorium RP na podstawie wizy humanitarnej.



Oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi

Możliwość legalizacji pracy cudzoziemców na podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu
pracy na terytorium RP dotyczy wyłącznie obywateli następujących państw:

a) Republika Armenii;

b) Republika Białorusi;

c) Republika Gruzji;

d) Republika Mołdawii;

e) Federacja Rosyjska;

f) Ukraina.



1. Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa pracodawca, którzy zamierza
powierzyć wykonywanie pracy pracownikowi - cudzoziemcy.

2. W oświadczeniu zamieszcza się informacje dotyczące pracodawcy, pracownika oraz rodzaju pracy, jaka ma
być wykonywana na podstawie oświadczenia;

3. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu podmiotu
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń – powyższe jest warunkiem koniecznym legalizacji pracy na
podstawie tegoż oświadczenia;

4. Czas rozpoznania: 7 dni, w sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego; 30 dni w
pozostałych sprawach.

5. Odmowa pisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń wydawana jest w formie decyzji administracyjnej,
przez Starostę.



Czas pracy na podstawie oświadczenia pracodawcy

Okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi nie może być dłuższy niż 24 miesiące.

ZMIANA PRZEPISÓW

Dotychczas, cudzoziemiec mógł podjąć pracę na podstawie oświadczenia pracodawcy przez okres nie dłuższy
niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Od 29 stycznia 2022 roku ustawa o promocji zatrudnienia nie
zawiera już powyższej regulacji, co oznacza, że wykonywanie przez cudzoziemca pracy na podstawie
oświadczenia pracodawcy nie jest ograniczone czasowo poza samym okresem ważności oświadczenia.



Przedłużenie legalizacji zatrudnienia 
- art. 88za ustawy o promocji zatrudnienia -

Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał cudzoziemca przez
okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, złożył przed upływem daty zakończenia pracy
wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym
stanowisku na podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne
zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w
oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się za legalną od dnia upływu ważności tego
oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie.

Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca o udzielenie zezwolenia na
pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w
celu kontynuacji zatrudnienia u danego pracodawcy.



Przepisy „covidowe”
PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA WNIOSKÓW O UDZIELENIE ZEZWOLEŃ POBYTOWYCH

Art. 15z. [Przedłużenie terminu składania wniosków o udzielenie cudzoziemcom zezwoleń pobytowych]

1. Jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 12
grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35) wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii,
ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30 dnia następującego po dniu
odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu, o którym mowa w ust. 1, uważa
się za legalny w rozumieniu art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w
tym terminie.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do terminów, o których mowa w art. 85 ust. 1, art. 139l ust. 1, art. 139t ust. 1, art. 202
ust. 1 stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej i art. 300 ust. 2
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.



PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WIZY SCHENGEN ORAZ RUCHU BEZWIZOWEGO

Art. 15z1. [Przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca na terytorium RP]

1. W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

1) na podstawie wizy Schengen,

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

4) w ramach ruchu bezwizowego,

5) na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru
Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem
obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej

- jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych
wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.



2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne
zezwolenie na pracę sezonową.

3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
okresie pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w ust. 1, jeżeli posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania
pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy, w tym oświadczenie, które zgodnie z art. 15zzq ust. 3 umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub
okresach nieobjętych oświadczeniem.



PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KARTY POBYTU

Art. 15z2. [Przedłużenie ważności kart pobytu]

1. Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.



PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI WIZY KRAJOWEJ

Art. 15zd. [Przedłużenie okresu ważności wizy krajowej oraz zezwoleń na pobyt czasowy]

1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na podstawie
tej wizy oraz okres ważności tej wizy ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania
tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.

3. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia ulega
przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu.



BRAK OBOWIĄZKU OSOBISTEGO STAWIENNICTWA CELEM ZŁOŻENIA WNIOSKU O WIZĘ

Art. 15z9. [Odstąpienie od wymogu osobistego złożenia dokumentów wymaganych przy ubieganiu się o wizę]

W przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust.
10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ubiegającego się o wydanie wizy
krajowej na terytorium tego państwa, odstępuje się od wymogu osobistego złożenia dokumentów, o których mowa w
ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w związku z ubieganiem się o tę wizę.



PRZEDŁUŻENIE OKRESU WAŻNOŚCI ZEZWOLEŃ NA PRACĘ

Art. 15zzq. [Przedłużenie okresu ważności zezwoleń na pracę cudzoziemca]

1. Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1-5 lub ust. 2 ustawy z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub
stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres ważności tego zezwolenia na pracę ulega
przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako
ostatni. Przepis zdania pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu
zezwolenia na pracę sezonową.

2. W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na podstawie ust. 1 wniosek, o którym mowa w art. 88a
ust. 1a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, składa się nie wcześniej niż w
terminie 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę określonego w tym zezwoleniu i nie później niż w
ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego na podstawie ust. 1.



3. Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń na podstawie
art. 88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazano okres pracy,
którego koniec przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami
wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może wykonywać pracę określoną oświadczeniem na rzecz podmiotu, który złożył
oświadczenie, w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania tego
ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, bez zezwolenia na pracę.

4. Dodatkowego okresu wykonywania pracy, o którym mowa w ust. 3, nie wlicza się do okresu wykonywania pracy, o którym
mowa w art. 87 ust. 3 i art. 88z ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy.



Tymczasowa procedura Głównego Lekarza Weterynarii w sprawie postępowania ze zwierzętami towarzyszącymi podróżnym,
wjeżdżającym z Ukrainy do UE przez polską granicę zewnętrzną, w czasie trwania konfliktu militarnego, psy, koty i fretki
powinny posiadać:

- Oznakowanie za pomocą mikrochipu;

- Paszport lub świadectwo zdrowia wydane w państwie członkowskim;

- Ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

Psy, koty oraz fretki do 8 tygodnia życia nie muszą spełniać powyższych wymogów.

W celu ustalenia statusu zdrowotnego zwierzęcia towarzyszącego podróżnemu i objęcia stosownym nadzorem każdy podróżny,
którego zwierzę nie spełnia jednego lub więcej wymagań przywozowych zobowiązany jest do wypełnienia oświadczenia, którego
wzór stanowi załącznik do niniejszej procedury.

Pozostałe (gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce) Z uwagi na brak zagrożenia związanego z
potencjalnym przeniesieniem chorób zakaźnych niebezpiecznych dla ludzi lub zwierząt są czasowo zwolnione z obowiązku
posiadania pozwolenia Głównego Lekarza Weterynarii na wwóz.

WARUNKI PRZEWOZU ZWIERZĄT 
PRZEZ GRANICĘ


