
TARCZA
ANTYKRYZYSOWA

a pobyt
cudzoziemców

Rządowy projekt tzw. „tarczy antykryzysowej”, czyli ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, trafił dzisiaj do Sejmu.

W ostatnim czasie głośno było m.in. o planowanych przez rząd w ramach tego projektu istotnych zmianach 
dotyczących przedłużenia prawa pobytu cudzoziemców przebywających w Polsce. Obecnie projekt zakłada jednak 
kilka nowości w odniesieniu do spraw cudzoziemców, w tym m.in. zmiany w zakresie wydłużenia ważności zezwoleń na 
pracę. 

Najważniejsze założenia projektu ustawy dotyczące tych kwestii prezentujemy poniżej:

Wydłużenie terminu na złożenie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt czasowy (art. 15z ust. 1 projektu):

- jeżeli termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy wypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, termin ten 
ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu, w którym odwołano stan, który obowiązywał jako ostatni; 

- po złożeniu wniosku w ten sposób pobyt cudzoziemca w Polsce uważa się za legalny od dnia jego złożenia do dnia 
zakończenia postępowania; 

- analogiczne rozwiązania będą dotyczyć także wniosków o przedłużenie okresów pobytu na podstawie wiz Schengen i 
wiz krajowych, wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy składanych przez tzw. jednostki przyjmujące, 
wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego UE oraz wniosków o 
przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego;   

Przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy 
krajowej i okresu jej ważności
(art. 15zd ust. 1 i 2 projektu):

- jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie obowiązywania stanu 
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, okres pobytu na 
podstawie tej wizy i okres jej ważności ulega przedłużenia z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu,
w którym odwołano stan, który obowiązywał jako ostatni;

- w takim przypadku w paszporcie cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej; 
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Przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pobyt 
czasowy (art. 15zd ust. 3 i 4 projektu):

- jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo 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, w którym odwołano stan, który 
obowiązywał jako ostatni;

- w takim przypadku nie wydaje się ani też nie wymienia się karty pobytu; 

Przedłużenie okresu ważności zezwolenia na pracę 
(art. 15zzq ust. 1 projektu):

- jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pracę przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo 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, w którym odwołano stan, który 
obowiązywał jako ostatni;

- zasada ta dotyczy wszystkich rodzajów zezwoleń na pracę, w tym zezwoleń na pracę sezonową; 

- zasada ta znajdzie także odpowiednie zastosowanie do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę oraz decyzji o 
przedłużeniu zezwolenia na pracę sezonową; 

Określenie szczególnego terminu złożenia wniosku
o przedłużenie zezwolenia na pracę
(art. 15zzq ust. 2 projektu): 

- regulacja znajdzie zastosowanie do zezwolenia na pracę, którego okres ważności zostanie przedłużony z mocy prawa 
zgodnie z pkt 4 powyżej;

- wniosek o przedłużenie takiego zezwolenia na pracę będzie można złożyć nie wcześniej niż w terminie 90 dni przed 
upływem określonego w nim okresu ważności i nie później niż w ostatnim dniu okresu ważności przedłużonego zgodnie z pkt 
4 powyżej;  

Przedłużenie dopuszczalnego okresu pracy bez 
zezwolenia na pracę w związku z oświadczeniem
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 
(art. 15zzq ust. 3 i 4 projektu): 

- jeżeli koniec okresu pracy wskazany w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do 
ewidencji oświadczeń przypada na okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego 
w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, cudzoziemiec może dalej – bez zezwolenia na pracę – wykonywać pracę 
określoną w tym oświadczeniu i na rzecz wskazanego w nim podmiotu do upływu 30. dnia następującego po dniu,
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w którym odwołan ostan, który obowiązywał jako ostatni;

- dodatkowe okresy pracy nie są wliczane do maksymalnego wymiaru okresu pracy na podstawie oświadczeń (tj. 6 miesięcy 
w ciągu kolejnych 12 miesięcy);   

Przedłużenie terminu realizacji obowiązku 
opuszczenia Polski, o którym mowa w art. 299 ust. 6 
ustawy o cudzoziemcach (art. 15zzzb projektu):

- jeżeli termin do realizacji obowiązku opuszczenia Polski w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 ustawy
o cudzoziemcach (tj. np. w zw. z decyzją o odmowie przedłużenia wizy Schengen lub wizy krajowej, decyzją o odmowie 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, decyzją o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy lub 
zezwolenia na pobyt stały, decyzją o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielania ochrony uzupełniającej, decyzją
o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych itd.), wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia 
następującego po dniu, w którym odwołano stan, który obowiązywał jako ostatni;

Przedłużenie terminu realizacji dobrowolnego 
zobowiązania do powrotu, o którym mowa w art. 315 
ust. 1 ustawy o cudzoziemcach (art. 15zzzc projektu):

- jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu, określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, wypada 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, termin 
ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu, w którym odwołano ten stan, który obowiązywał jako 
ostatni.  
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Przebiegowi dalszych prac nad projektem ustawy będziemy 
przyglądać się w sposób bardzo uważny.
O postępach tych prac będziemy informować na bieżąco.

W razie potrzeby odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości z Państwa strony.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu!

Michał Wysłocki
Dyrektor Działu Prawa Imigracyjnego Sadkowski i Wspólnicy 

m.wyslocki@siw.pl
tel.: +48 516 496 395

Maciej Zabawa 
Radca Prawny, Dział Prawa Imigracyjnego

m.zabawa@siw.pl
tel. +48 502 215 083


