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Aby legalnie zatrudnić cudzoziemca (zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy zlecenia) musi być spełnionych kilka warunków. Cudzoziemiec 

musi posiadać ważny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Polski wraz z odpowiednią podstawą pobytu (umożliwiającą podjęcie zatrudnienia) 

oraz legalizację zatrudnienia (oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń albo zezwolenie na pracę).  

Jak spełnić te warunki w okresie epidemii? 

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 

Porozmawiaj z autorką  

Sylwia Benc 

radca prawny 

Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

 

726 475 012 

s.benc@ostrowski-legal.net  
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Legalizacja pobytu cudzoziemca 

Co do zasady cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jeżeli jednak termin do złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 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. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w tym czasie uważa się za legalny, jeżeli 

cudzoziemiec złoży wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy (który nie zawiera braków formalnych lub braki 

formalne zostały uzupełnione w terminie) do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (w zależności tego, 

który obowiązywał jako ostatni).  

Powyższe stosuje się odpowiednio do terminów dotyczących: 

▪ wniosku o przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy Schengen lub wizy krajowej,  

▪ wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,  

▪ wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, 

w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa,  

▪ wniosku o zezwolenie na pobyt stały - stosowanych do zezwoleń na pobyt stały oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

▪ wniosku o przedłużenie okresu pobytu w ramach ruchu bezwizowego.  

Ważne też, że w przypadku cudzoziemca będącego obywatelem państwa, dla którego obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez względu na spełnienie warunku 

dołączenia informacji starosty oraz dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, a także państwa, 

których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji 

oświadczeń, ubiegającego się o wydanie wizy krajowej na terytorium tego państwa, odstępuje się od wymogu osobistego złożenia dokumentów w związku z ubieganiem się o tę 

wizę.  

Ustawodawca odnosi się do ważności wizy oraz zezwolenia na pobyt czasowy, których ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca (na podstawie wizy krajowej) lub ważności 

zezwolenia przypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Wówczas 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. W takim przypadku w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Również okres ważności takiego zezwolenia na pobyt czasowy 

 

Wydłużenie 
terminu  

na złożenie wniosku o 
udzielenie zezwolenia 

na czasowy pobyt 
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ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. I w tym przypadku nie wydaje się 

ani nie wymienia się karty pobytu.  

 

Uregulowana została również sytuacja 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:  

▪ na podstawie wizy Schengen,  

▪ na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,  

▪ na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, w ramach ruchu bezwizowego,  

▪ 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,  

▪ 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.  

W takich przypadkach cudzoziemcy są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, jeżeli posiadają 

ważne zezwolenie na pracę, ważne zezwolenie na pracę sezonową lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń, w tym oświadczenie 

umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem (na podstawie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).  

 

Jednocześnie ważność kart pobytu, których okres ważności wskazany na karcie pobytu upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. 

dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu. Również ważność tymczasowych 

zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności upłynął w tym czasie, przedłuża się do 30. dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

Także i w takim przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.  

W analogiczny sposób została uregulowana ważność ważności kart pobytu członka rodziny obywatela UE, dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu i kart stałego 

pobytu członka rodziny obywatela UE, ważność polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca oraz ważność dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”. Nie wydaje się 

i nie wymienia tych dokumentów.  

 Porozmawiaj z autorką  
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Legalizacja pracy cudzoziemca 

Jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia na pracę 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. Powyższe stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu zezwolenia na pracę 

sezonową.  

W przypadku takiego przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o przedłużenie zezwolenia 

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 opisanych powyżej zasad, tj. 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego 

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, który obowiązywał jako ostatni. 

Jeżeli w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanym do ewidencji oświadczeń 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. Takiego dodatkowego okresu wykonywania pracy nie wlicza się do okresu wykonywania pracy określonego w oświadczeniu 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresu pracy wykonywanej na podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń. 

Jeżeli na skutek skorzystania przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi z uprawnień określonych 

w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 

chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (przewidzianych w art. 3, art. 15g ust. 8, art. 15x ust. 1, 

art. 15zf ust. 1) uległy zmianie warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określone w: 

▪ zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę,   

▪ zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji,  

▪ zezwoleniu na pracę,  

▪ zezwoleniu na pracę sezonową,  

▪ oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, 

- cudzoziemiec może wykonywać pracę na tych zmienionych warunkach bez konieczności zmiany zezwolenia, 

uzyskania nowego zezwolenia lub wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

do ewidencji oświadczeń. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do warunków wykonywania pracy określonych w zezwoleniach na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa i w celu mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa, jeżeli z ww. uprawnień korzysta jednostka przyjmująca mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Brak 
konieczności   

zmiany zezwolenia 
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Jeżeli na skutek skorzystania przez jednostkę przyjmującą mającą siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z ww. uprawnień uległy zmianie warunki wykonywania pracy 

przez cudzoziemca określone w dokumentach załączonych do zawiadomienia od jednostki przyjmującej mającej siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, 

które wydało temu cudzoziemcowi dokument pobytowy zawierający adnotację „ICT”, o zamiarze korzystania przez cudzoziemca z tej mobilności, cudzoziemiec może wykonywać 

pracę na tych zmienionych warunkach. 

W przypadku zmiany warunki wykonywania pracy przez cudzoziemca określonych w zezwoleniu na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji - jeżeli nastąpiło to w okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec w ciągu 15 dni roboczych nie ma 

obowiązku powiadomienia o tej zmianie organu, a jeżeli po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nastąpiła zmiana stanowiska, 

wynagrodzenia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec w ciągu 15 dni 

roboczych nie ma obowiązku powiadomienia o tej zmianie organu. 

Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w czasie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 oraz do 30. dnia następującego 

po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni, jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę w zakresie podklas działalności określonych w przepisach wykonawczych 

określających podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową oraz posiadał zezwolenie na pracę ważne po dniu 13 marca 

2020 r. lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, w którym przynajmniej jeden dzień okresu pracy określonego 

w tym oświadczeniu przypada po dniu 13 marca 2020 r. 

Powyższe stosuje się odpowiednio do przedłużenia zezwolenia na pracę oraz przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. 

 

 

Obowiązek opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

Cudzoziemiec co do zasady jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja o odmowie przedłużenia mu wizy Schengen 

lub wizy krajowej, udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, decyzja o umorzeniu 

postępowania w tych sprawach lub decyzja o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

lub  o odmowie nadania mu statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny, o umorzeniu 

postępowania w sprawie udzielenia mu ochrony międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub o cofnięciu zgody na pobyt 

ze względów humanitarnych stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia - od dnia, w którym decyzja została cudzoziemcowi doręczona. 

Cudzoziemiec zgodnie z ogólnymi zasadami jest również obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia, w którym ustały przyczyny 

nieprzekazania go do państwa trzeciego w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na jego stan zdrowia (dot. cudzoziemca, któremu odmówiono wjazdu 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

Porozmawiaj z autorką  

https://www.ostrowski.legal/
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Porozmawiaj z autorką  

Jeżeli jednak ww. termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po odwołaniu tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.  

Również jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, 

który obowiązywał jako ostatni.  

 

 

Inne szczególne rozwiązania w zakresie cudzoziemców 

Jeżeli w związku z wprowadzeniem przepisów mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie chorób zakaźnych u ludzi repatriant nie ma możliwości opuszczenia ośrodka 

adaptacyjnego dla repatriantów w terminie określonym w decyzji Pełnomocnika Rządu do Spraw Repatriacji o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku, Pełnomocnik Rządu do Spraw 

Repatriacji może, na uzasadniony wniosek repatrianta, wydać decyzję o przedłużeniu jego pobytu w ośrodku o kolejny okres, nie dłuższy jednak niż 90 dni.  

Jeżeli termin udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej, o której mowa w ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa 

w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19, termin ten ulega przedłużeniu do upływu 30. dnia 

następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

 

W celu zapobiegania COVID-19 w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii i w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odwołania danego 

stanu, pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym może być przyznana cudzoziemcom potrzebującym pomocy poddanym 

kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych w związku z podejrzeniem zakażenia lub choroby zakaźnej, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie, 

niezależnie od ich statusu, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej. 

Niniejsza pomoc przyznawana jest pod warunkiem spełniania przez cudzoziemca kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014–2020 na podstawie odrębnych przepisów. 

 

 

 

Niniejszy dokument jest własnością Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp. k. w Toruniu. Zawarte w nim stanowisko nie stanowi porady prawnej. 
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Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy 

Spółka komandytowa 
ul. Lubicka 53  

87-100 Toruń 
 

sąd rejestru – Sąd Rejonowy w Toruniu  

VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

KRS: 0000420141, NIP: 9562300054 

 

tel. (+48 56) 651 07 93, 94     (+48) 724 679 513 

fax (+48 56) 621 13 81  

 

torun@ostrowski-legal.net 

www.ostrowski.legal 
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