LEGAL ALERT
NOWE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE CUDZOZIEMCÓW
W dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie tzw. Tarcza Antykryzysowa, w której wprowadzono szczególne
rozwiązania między innymi dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w związku z kryzysem wywołanym pandemią COVID-19 („Ustawa”).
Poniżej przedstawiamy wybrane zmiany związane z prawem pobytu i prawem do pracy cudzoziemców.
Wszystkie opisane poniżej rozwiązania obowiązują od dnia wejścia w życie Ustawy, tj. od dnia 31 marca
2020 r.
I.

WNIOSKI O ZEZWOLENIA POBYTOWE

W przypadku osób, dla których termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
wypada na czas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, termin na jego złożenie zostaje
przedłużony do końca 30. dnia następującego po dniu odwołania ostatniego ze wskazanych stanów
(zagrożenia epidemicznego lub epidemii).
Przykład: Jeśli stan epidemii zostanie odwołany np. 1 czerwca 2020 r., termin 30 dni, w czasie których
można złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt, liczymy począwszy od dnia 2 czerwca 2020 r.
Tym samym, legalny pobyt cudzoziemca przebywającego na terenie RP zostaje automatycznie
przedłużony maksymalnie do 1 lipca 2020 r., o ile złożony zostanie w tym terminie zaległy wniosek.
Powyższe zasady są odpowiednio stosowane do terminów na złożenie wniosków o m.in.:
a) udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
b) udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
c) przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
II. POBYT NA PODSTAWIE WIZY KRAJOWEJ / ZEZWOLENIA
Jeżeli ostatni dzień pobytu cudzoziemca przebywającego na terenie RP na podstawie wizy krajowej
przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, zarówno okres pobytu na
podstawie wizy, jak i okres jej ważności zostaje przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu
odwołania ostatniego stanu (zagrożenia lub epidemii). W dokumencie podróży cudzoziemca nie
umieszcza się nowej naklejki wizowej.
(Przykład: Jeśli stan epidemii zostanie odwołany np. 1 czerwca 2020 r., termin 30 dni, w czasie których
ważna pozostaje wiza krajowa, liczymy począwszy od dnia 2 czerwca 2020r. Tym samym, legalny pobyt
cudzoziemca przebywającego na terenie RP zostaje automatycznie przedłużony maksymalnie do 1 lipca
2020 r.)

Analogiczne zasady dotyczą cudzoziemców posiadających zezwolenia na pobyt czasowy. W przypadku
automatycznego przedłużenia ważności zezwolenia nie wydaje się ani nie wymienia się karty pobytu.
III. ZEZWOLENIA NA PRACĘ / OŚWIADCZENIA O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY
W przypadku osób, dla których ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, okres ważności tego zezwolenia zostaje z ustawy
przedłużony do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania ostatniego z tych stanów
(zagrożenia lub epidemii).
W przypadkach przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę wniosek o wydanie zezwolenia na
pracę należy złożyć nie wcześniej niż na 90 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia, lecz nie
później niż w ostatnim dniu jego wydłużonego okresu.
Przykład: Jeśli stan epidemii zostanie odwołany np. 1 czerwca 2020r., okres ważności zezwolenia zostaje
wydłużony począwszy od dnia 2 czerwca 2020 r. do 1 lipca 2020 r. Równocześnie 1 lipca 2020r. jest
ostatnim dniem na złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.)
Powyższa zasada ma zastosowanie także do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub
przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową.
W przypadku pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy, cudzoziemiec
będzie mógł wykonywać opisaną w oświadczeniu pracę, o ile podmiot, dla którego dana praca będzie
wykonywana, złoży stosowne oświadczenie do końca 30. dnia następującego po dniu tego ze stanów
(zagrożenia lub epidemii), który obowiązywał jako ostatni.
IV. ŚWIADCZENIA POSTOJOWE WZGLĘDEM CUDZOZIEMCÓW
Do świadczenia postojowego uprawnieni są zamieszkujący na terytorium Polski: (a) obywatele państw
członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy
posiadają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, (b)
cudzoziemcy legalnie przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju
w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez cudzoziemca prowadzącego działalność gospodarczą
albo przez podmiot, z którym cudzoziemiec zawarł umowę cywilnoprawną. Ustawa określa
szczegółowe warunki ubiegania się o wskazane świadczenie, zróżnicowane w zależności od podstawy
współpracy. Wysokość świadczenia może wynosić do 2080 zł.
W razie jakichkolwiek pytań do wskazanych powyżej kwestii prosimy o kontakt z naszymi prawnikami:
adwokatem Michałem Chodkowskim michal.chodkowski@laszczuk.pl
radcą prawnym Marcinem Szlasą-Rokickim marcin.szlasa-rokicki@laszczuk.pl
aplikantką radcowską Aleksandrą Trzcińską aleksandra.trzcinska@laszczuk.pl

