Епідемія коронавірусу - спеціальні рішення для іноземців
У зв’язку з існуючою епідеміологічною ситуацією Сейм Республіки
Польща 28 березня 2020 року ухвалив закон, який передбачає, зокрема,
особливі рішення для іноземців у Польщі. Правові норми дозволяють
легально

залишатися

в

країні

особам,

котрі

бажають

реалізувати

попередню мету перебування та не можуть виїхати за межі Польщі у
зв’язку з поширенням вірусу SARS-CoV-2.
До закінчення 30-го дня наступного за днем відміни того стану, який діяв
останній (стану епідемічної небезпеки або стану епідемії) буде продовжено:


легальне перебування іноземців на підставі національних віз та дозволів
на тимчасове перебування, термін дії яких закінчувався у період стану
епідемічної небезпеки або стану епідемії,



строк для подання заяв про легалізацію перебування,



термін дії вже виданих дозволів на працевлаштування, дозволів на
сезонне працевлаштування та декларацій про доручення виконання праці
іноземцю.

Крім того, будуть продовжені строки:


для залишення іноземцями території Польщі,



добровільного

повернення,

вказаного

у

рішенні

про

зобов’язання

іноземця до повернення.
Продовження легального перебування громадян третіх країн
Продовження легального перебування іноземця, котрий перебуває в Польщі на
підставі національної візи чи дозволу на тимчасове перебування буде
стосуватися ситуацій, коли останній день легального перебування припаде на
період дії стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Отже, це буде період
від 14 березня 2020 року, коли був оголошений стан епідемічної небезпеки. У
такому випадку період легального перебування в Польщі буде автоматично
продовжений на підставі норм законодавства до закінчення 30-го дня
наступного за днем відміни того стану, який діяв останній.
Продовження легального перебування не буде пов’язане із розміщенням у
документі подорожі іноземця нової візової наклейки або виданням нової карти

перебування.

Іноземець

на

підставі продовженого

таким чином

строку

перебування не матиме права залишатись на території інших країн Шенгенської
зони. Однак, він зможе реалізувати свою попередню мету перебування в
Польщі, напр., виконання праці. Будуть одночасно продовжені строки дії
дозволів на працевлаштування та на сезонне працевлаштування, а також
дозволений період праці на підставі декларації про доручення виконання праці
іноземцю. Він також зможе залишити територію Польщі без ризику входження у
нелегальне перебування.
Продовження строків для подання заяв
Закон передбачає продовження строків для подання заяв про надання дозволів
на перебування (постійне чи тимчасове), продовження віз та продовження
строку перебування у рамках безвізового руху, якщо цей строк припадатиме на
період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Як і раніше, ці заяви
можна буде подавати у Воєводських управліннях до 30-го дня наступного за
днем відміни того стану, який діяв останній. Перебування іноземця в Польщі у
цей період буде вважатися легальним за умови, що він подав заяву про
легалізацію перебування у продовжений строк.
Вищевказані рішення будуть стосуватися іноземців, котрі бажають подати заяви
про:


видачу дозволу на тимчасове перебування, постійне перебування або
довгострокового резидента ЄС,



продовження національної візи (тип D) або Шенгенської візи (тип C),



продовження періоду перебування в рамках безвізового руху - це
стосується тільки громадян Бразилії, Аргентини, Чилі, Гондурасу, КостаРіки, Нікарагуа, Сінгапуру та Уругваю, оскільки тільки договори з цими
країнами передбачають таку можливість відміни візового обов’язку.

Продовження строків для залишення території Польщі
Закон включає норми, які становлять підставу для автоматичного продовження
строків залишення території Польщі, що виникають із ст. 299 частини 6 Закону
про іноземців (напр., у зв’язку з врученням остаточного рішення про відмову в
наданні дозволу на тимчасове перебування), якщо ці строки припадатимуть на
період стану епідемічної небезпеки або стану епідемії. Їх продовження

відбувається після закінчення 30-го дня наступного за днем відміни того стану,
який діяв останній.
Продовження строків для добровільного повернення, визначених у
рішеннях про зобов’язання іноземця до повернення
Передбачається

автоматичне

продовження

строку

для

добровільного

повернення, визначеного у рішенні про зобов’язання іноземця до повернення,
закінчення якого припадатиме на період стану епідемічної небезпеки або стану
епідемії. Як і у випадку решти передбачених законом рішень, продовження
строку відбудеться після закінчення 30-го дня наступного за днем відміни того
стану, який діяв останній.
Громадяни країн ЄС, Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA),
Швейцарської Конфедерації та члени їх сімей, що перебувають з ними
Введення в Польщі стану епідемічної небезпеки, а потім стану епідемії в
жодному випадку не впливає на права, пов’язані з перебуванням громадян країн
- членів Європейського Союзу, Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA),
Швейцарської Конфедерації та членів їх сімей, що перебувають з ними. Ці
права не залежать від наявності будь-яких дозволів чи документів.
У найближчий час на веб-сайті Управління у справах іноземців з’явиться
матеріал, у якому будуть детально описані рішення, введені на підставі
Закону про зміну Закону про особливі рішення, пов’язані з запобіганням,
протидією та боротьбою із COVID-19, іншими інфекційними хворобами, а
також викликаними ними кризовими ситуаціями і деяких інших законів.
Управління також буде повідомляти про всі подальші зміни правового
стану,

що

мають

значення для перебування іноземців

у Польщі.

Запрошуємо слідкувати за нашими наступними повідомленнями.

