
                 
 
 
Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców 
 
Przedłużenie legalności pobytu 

ð Zgodnie z przepisami cudzoziemcy, którzy chcą realizować dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą 
opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 będą mogli legalnie pozostać 
w kraju. 

ð Jeśli legalny pobyt cudzoziemców na podstawie wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy 
skończyłby się w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – zostanie przedłużony 
do upływu 30 dni od daty odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii – w 
zależności który obowiązywał jako ostatni. 

ð Przedłużenie legalnego pobytu cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie wizy krajowej i 
zezwolenia na pobyt czasowy będzie dotyczyło sytuacji, w których ostatni dzień legalnego pobytu 
przypadnie na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Będzie to 
zatem okres od 14 marca 2020 r., kiedy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego. Wówczas okres 
legalnego pobytu w Polsce będzie ulegał przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30-go dnia 
następującego po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni. 

ð Przedłużenie legalności pobytu nie będzie wiązało się z umieszczeniem w dokumencie podróży 
cudzoziemca nowej naklejki wizowej lub wydaniem nowej karty pobytu.  

ð Cudzoziemiec nie będzie mógł na podstawie tak przedłużonego pobytu podróżować po terytorium 
innych państw obszaru Schengen. 

ð Będzie miał jednak możliwość realizowania dotychczasowego celu pobytu w Polsce np. 
wykonywania pracy. Przedłużone zostaną bowiem zezwolenia na pracę i na pracę sezonową oraz 
dozwolony okres pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi. 

ð Będzie mógł również opuścić Polskę bez ryzyka wejścia w nielegalny pobyt. 
 
Przedłużenie terminów na składanie wniosków 

ð wydłużenie terminów dotyczy składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych, przedłużenie 
wiz oraz przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli termin ten wypadłby w okresie 
stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. 

ð wnioski te będzie można złożyć w urzędach wojewódzkich do 30-go dnia następującego po dniu 
odwołania stanu, który obowiązywać będzie jako ostatni. 

ð Pobyt cudzoziemca w Polsce w tym okresie będzie uważany za legalny pod warunkiem, że złoży on 
wniosek o legalizację pobytu w przedłużonym terminie. 

 
Kogo dotyczy? 

ð cudzoziemców, którzy chcieliby się ubiegać o: 
o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, stały lub rezydenta długoterminowego UE, 
o przedłużenie wizy krajowej (symbol D) lub wizy Schengen (symbol C), 
o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego – dotyczy to tylko obywateli 

Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i Urugwaju, ponieważ 
umowy o zniesieniu obowiązku wizowego tylko z tymi krajami przewidują taką możliwość. 

 
 

 
 
 


