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Początek wojny w Ukrainie, 24 lutego br., nie zainicjował, lecz zintensyfikował 

pomoc prawną, udzielaną przez adwokatów uchodźcom. Warto pamiętać i 

przypominać, że taka pomoc potrzebna jest i udzielana nie tylko na granicy polsko-

ukraińskiej. Adwokatki i adwokaci, aplikantki i aplikanci adwokaccy są obecni przy 

granicy polsko-białoruskiej od 2017 roku i nadal wspierają uchodźców 

poszukujących ochrony międzynarodowej w naszym kraju.  

Oddolna inicjatywa wspierana jest przez Naczelną Radę Adwokacką poprzez m.in. 

ofertę bezpłatnych szkoleń z praw migrantów, których nagrania można znaleźć na 

stronie e-Palestry. Zaproszenia i informacje o kolejnych znajdą Państwo na stronie 

adwokatura.pl.  

Niniejszym oddajemy także w Państwa ręce poradnik, opracowany przez:  

adw. Karolinę Kubistę i r.pr. Paulinę Biskup, adw. Małgorzatę Jaźwińską, adw. 

Justynę Wróbel, adw. Urszulę Skonecką oraz adw. Monikę Walancik.  

Znajdą tu Państwo opracowanie nowych przepisów migracyjnych, które - mamy 

nadzieję - będą pomocnym materiałem. 

Dziękujemy wszystkim Koleżankom i Kolegom za zaangażowanie w pomoc 

osobom, które muszą w tragicznych okolicznościach uciekać ze swojego kraju i 

szukają schronienia w Polsce.  

Dziękujemy także Autorkom niniejszego opracowania za poświęcony czas i pracę.  

 

adw. Przemysław Rosati,                                                          adw. Natalia Klima-Piotrowska 

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej                                      przewodnicząca Komisji Praw Człowieka NRA 
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Adwokat Karolina Kubista,  

Radca prawny Paulina Biskup  

 

Opracowanie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

Podstawa prawna opracowania 

1. Ustawa z dnia 9 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa, zwana dalej specustawą dla Ukrainy; 

2. Uzasadnienie projektu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa, zwany dalej projektem specustawy dla Ukrainy; 

3. Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1108 z późn. zm.), zwana dalej: u.U.C.O.T.R.P; 

4. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.), 

zwana dalej u.O.C; 

5. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.), zwana dalej: uPZiIRP. 

 

Analiza nowych regulacji prawnych 

Zakres zastosowania ustawy 

art. 1 ust. 1 i 2 specustawy dla Ukrainy 

Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu: 

1. Obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z 

działaniami wojennymi  prowadzonymi na terytorium tego państwa; 

2. obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu 

tych działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

3. osoby nieposiadającej obywatelstwa Ukrainy, a będącej małżonkiem obywatela Ukrainy, o 

ile osoba ta przybyła na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku 

z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa i nie jest obywatelem 

polskim. 
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Legalizacja pobytu 

Okres legalnego pobytu 

Art. 2 specustawy dla Ukrainy 

Pobyt obywatela Ukrainy, który spełnia wymogi określone w art. 1 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, a 

określone powyżej, który przybył  legalnie na terytorium RP w okresie od 24 lutego 2022 r. do dnia, 

który zostanie określony przez Rade Ministrów w rozporządzeniu i deklaruje zamiar pozostania na 

terytorium RP, uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. ( zwany 

dalej obywatelem Ukrainy, którego pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla 

Ukrainy). 

Za legalny uznaje się również pobyt dziecka urodzonego na terytorium RP przez matkę, która spełnia 

wymogi określone powyżej, w okresie dotyczącym matki. 

Uprawnienie do przebywania na terytorium RP na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy jest 

niezależne od innych uprawnień do wjazdu i pobytu na terytorium RP wynikających z przepisów 

prawa (art. 11 ust. 1 specustawy dla Ukrainy) 

Natomiast wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium RP na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go 

uprawnienia do przebywania na terytorium RP w okresie 18 miesięcy na podstawie art. 2 ust. 1 

specustawy dla Ukrain (art. 11 ust. 2 specustawy dla Ukrainy). 

Pobyt obywatela Ukrainy, posiadającego Kartę Polaka, który opuścił Ukrainę w okresie od dnia 24 

lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium RP do dnia, który zostanie określony przez 

Rade Ministrów w rozporządzeniu i deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP, uznaje się za 

legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do członków rodziny obywatela 

Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, przepisy specustawy dla Ukrainy stosuje się odpowiednio (art. 

2 ust. 3 specustawy dla Ukrainy). 

Powyższa regulacja nie znajdzie zastosowania do obywateli Ukrainy: 

1. posiadających: 

a) zezwolenie na pobyt stały; 

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej; 

c) zezwolenie na pobyt czasowy; 

d) status uchodźcy; 

e) ochronę uzupełniającą; 

f) zgodę na pobyt tolerowany, 

g) zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

2. którzy: 

a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w 

imieniu których takie wnioski zostały złożone; 

b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 
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2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 2022 r. poz. ...) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

Z chwilą wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej lub 

deklaracji o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, regulacja określona 

w art. 2 ust.1 specustawy dla Ukrainy, znajdzie zastosowanie do tego obywatela Ukrainy. 

Obywatela Ukrainy, którego pobyt jest legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy 

uznaje się za osobę korzystającą w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 

106 ust. 1 u.U.C.O.T.R.P. Przysługują mu uprawnienia określone w specustawie dla Ukrainy.  

Natomiast: 

1. do ochrony czasowej, z której korzysta Obywatel Ukrainy, którego pobyt jest legalny, na 

podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, nie stosuje się przepisów rozdziału 3 działu III 

u.U.C.O.T.R.P., czyli działu dotyczącego ochrony czasowej cudzoziemców, oraz art. 87 ust. 1 

pkt 6 uPZiIRP. 

2. danych Obywatela Ukrainy, którego pobyt jest legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy 

dla Ukrainy, nie umieszcza się w rejestrze spraw o udzielenie ochrony czasowej. 

Brak rejestracji wjazdu na terytorium RP przez Straż Graniczną 

Art. 3 ust. 1 specustawy dla Ukrainy 

Jeżeli podczas kontroli granicznej, komendant placówki Straży Granicznej nie zarejestrował 

obywatela Ukrainy, to Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1 specustawy dla 

Ukrainy [ wniosek o nadanie numeru PESEL]. 

Wniosek należy złożyć nie później niż 90 dni od dnia wjazdu na terytorium RP. 

Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej 

rejestr obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli 

wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1. Specustawy dla Ukrainy [ wniosek o nadanie numeru PESEL]. 

Dane w rejestrze są umieszczane w terminie 30 dni od dnia przekazania przez organ gminy informacji 

o złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1. Specustawy dla Ukrainy [ wniosek o nadanie 

numeru PESEL]. 

Wniosek o nadanie numeru PESEL 

art. 4 specustawy dla Ukrainy 

Obywatel Ukrainy którego pobyt jest legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, może 

złożyć wniosek  o nadanie numeru PESEL w dowolnym organie wykonawczym gminy na terytorium 

RP. 
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Jeżeli obywatelowi Ukrainy którego pobyt jest legalny, na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla 

Ukrainy, nadano numer PESEL przed dniem wejścia w życie specustawy dla Ukrainy, nadaje się w 

rejestrze PESEL, na jego wniosek, status cudzoziemca oznaczony jako UKR [status osoby której 

nadano numer PESEL na podstawie art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa] i wprowadza się jego dane do 

rejestru.  

Wymogi wniosku: 

1. musi zostać złożony osobiście w siedzibie organu gminy; 

2. musi zostać złożony na piśmie, 

3. musi zostać wypełniony przez wnioskodawcę albo przez pracownika organu na podstawie 

danych podanych przez wnioskodawcę; 

4. musi zostać opatrzony własnoręcznym, czytelnym podpisem. 

W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w stanie 

osobiście złożyć wniosku w siedzibie organu gminy, organ gminy zapewnia możliwość złożenia 

wniosku w miejscu pobytu tej osoby. 

W imieniu osób nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną 

zdolność do czynności prawnych, albo osoby, która ze względu na stan zdrowia lub 

niepełnosprawność nie jest w stanie samodzielnie złożyć wniosku, wniosek może złożyć: 

1. jeden z rodziców; 

2. opiekun; 

3. kurator; 

4. opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 specustawy dla Ukrainy; 

5. osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 

W przypadku braku powyższych osób numer PESEL może zostać nadany z urzędu. 

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku, o nadanie numeru PESEL, w imieniu osoby 

nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do 

czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku.  

Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 12. roku życia, chyba że potwierdzenie tożsamości 

następuje na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 13 zdanie trzecie [ oświadczenia 

składanego w przypadku braku dokumentu tożsamości).  

Osoba, która ukończyła 12 rok życia własnoręcznie podpisuje wniosek o nadanie numeru PESEL.  

Do wniosku o nadanie numeru PESEL załącza się fotografię, spełniającą wymogi fotografii dołączanej 

do wniosku o wydanie dowodu osobistego. 

Co do zasady podczas składania wniosku, pobiera się od osoby, której wniosek dotyczy odcisk 

palców. W przypadku osoby, która ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność nie jest w 
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stanie osobiście złożyć wniosku o nadanie numeru PESEL, w siedzibie organu gminy, organ gminy 

zapewnia możliwość pobrania odcisków palców w miejscu pobytu tej osoby. 

Wyjątek dotyczy osoby: 

1. która nie ukończyła 12. roku życia; 

2. od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców; 

3. od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

Potwierdzenie tożsamości przez organ następuje na podstawie: 

1. dokumentu podróży,  

2. Karty Polaka lub  

3. innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,  

4. w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu 

potwierdzającego urodzenie. 

Możliwe jest potwierdzenie tożsamości na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia 

on ustalenie tożsamości osoby. 

W przypadku braków dokumentów, potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie złożonego 

oświadczenia.  

Kopię dokumentu na podstawie, którego ustalono tożsamość, lub oświadczenie, przechowuje organ 

gminy wraz z wnioskiem. 

Odmowa nadania numeru PESEL nastąpi w przypadku, gdy: 

1. fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 

sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych; 

2. nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 9 (kiedy 

można odstąpić od ich pobrania); 

3. potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust.13, a 

w wyniku weryfikacji, o której mowa w ust.14 ( weryfikacja danych w rejestrze prowadzonym 

przez Komendanta Straży Granicznej), ustalono, że w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 

3, zamieszczono serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy. 

Od decyzji odmownej nie służy odwołanie. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej wzór wniosku. 

W sprawach dotyczących numeru PESEL nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 
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Profil zaufany 

Art.9 specustawy dla Ukrainy 

Gdy wniosek o nadanie numeru PESEL zawiera adres poczty elektronicznej, numer telefonu oraz 

zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego, minister właściwy do spraw informatyzacji automatycznie 

potwierdza profil zaufany dla osoby wnioskującej. 

W przypadku gdy obywatel Ukrainy nie wyraził we wniosku, o nadanie numeru PESEL, albo we 

wniosku o nadanie statusu UKR zgody, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3n (zgoda na potwierdzenie 

profilu zaufanego), lub automatyczne potwierdzenie, nie było możliwe z przyczyn technicznych, 

obywatel Ukrainy po nadaniu mu numeru PESEL może złożyć w dowolnym organie wykonawczym 

gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odrębny wniosek o: 

1) wprowadzenie numeru PESEL, imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej oraz numeru 

telefonu komórkowego do rejestru danych kontaktowych, o którym mowa w art. 20h ustawy z dnia 

17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne; 

2) potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie, w sposób ustalony przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji i przekazywany osobie wnioskującej: 

1) na adres poczty elektronicznej podany we wniosku o nadanie numeru PESEL lub 

2) w postaci wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego. 

Jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego przez wnioskodawcę jest wysyłane 

na numer telefonu komórkowego podany we wniosku. 

Organ gminy: 

1) potwierdza tożsamość wnioskodawcy na podstawie pozytywnej weryfikacji: 

a) zgodności danych w dokumencie potwierdzającym nadanie numeru PESEL z rejestrem 

PESEL, 

b) zgodności danych, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 3 [fotografii dołączanej do wniosku], 

z wizerunkiem wnioskodawcy; 

2) może dodatkowo weryfikować tożsamość wnioskodawcy na podstawie zgodności danych, o 

których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 5 [ własnoręczny podpis ], ze złożonym na wniosku podpisem 

własnoręcznym. 

Następnie organ Gminy wprowadza dane do rejestru danych kontaktowych, a minister właściwy do 

spraw informatyzacji automatycznie potwierdza profil zaufany. 
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Ustalenie tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego następuje na 

podstawie: 

1. dokumentu podróży, 

2. Karty Polaka lub  

3. innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,  

4. w przypadku osób, które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu 

potwierdzającego urodzenie. 

Możliwe jest potwierdzenie tożsamości na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia 

on ustalenie tożsamości osoby.  

W przypadku braków dokumentów, potwierdzenie tożsamości następuje na podstawie złożonego 

oświadczenia.  

Dane mogą zostać wprowadzone do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 1  [rejestr obywateli 

Ukrainy, którym nadano numer PESEL, prowadzony przez Ministra właściwego do spraw 

informatyzacji] na podstawie dokumentów nieprzetłumaczonych na język polski. 

Zezwolenie na pobyt czasowy  

Art. 38 specustawy dla Ukrainy 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 

specustawy dla Ukrainy, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. 

Do zezwolenia na pobyt czasowy w zakresie nieuregulowanym specustawą dla Ukrainy stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.  

Do określenia okresu, na jaki udziela się zezwolenia, stosuje się art.57 §3a ustawy z dnia 14 czerwca 

1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Odmowa udzielenia obywatelowi Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy następuje gdy: 

1. wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

2. obowiązuje wpis danych obywatela Ukrainy do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; 

3. obywatel Ukrainy złożył wniosek o udzielenie tego zezwolenia z uchybieniem terminu 

maksymalnego, o którym mowa w ust. 7 – wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż 

po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 [dnia wjazdu obywatela 

Ukrainy na terytorium RP] a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. 

Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez 

rozpoznania. 
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W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy rozpatruje się jedynie czy pobyt 

obywatela Ukrainy jest lub był legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, oraz czy nie 

zachodzą powyższe trzy przesłanki uzasadniające odmowę wydania pozwolenia na pobyt czasowy. 

Pozwolenie na pobyt czasowy może zostać cofnięte, gdy wystąpiła jedna z okoliczności wskazanych 

w pkt. 1-2 powyżej. 

Pozwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela 

Ukrainy w dniu złożenia wniosku. 

Ważne: zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie wpływa na właściwość miejscową wojewody. 

Decyzja wojewody w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, jest ostateczna. 

Przepisu art. 22 ust. 2 u.O.C. nie stosuje się [nie przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu do Spraw 

Cudzoziemców]. 

Przedłużenie ważności wizy krajowej  

art. 42 ust. 1- 4 specustawy dla Ukrainy 

Z mocy prawa przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r. uległy okres pobytu na podstawie wizy 

krajowej i okres ważności wizy krajowej wydanej w stosunku do obywatela Ukrainy, którego ostatni 

dzień pobytu na terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 

W dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. 

Ważne: Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności nie uprawnia do 

przekraczania granicy. 

Powyższej regulacji nie stosuje się do kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego 

międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 180 i 209) lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz 

drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

Ważne: W dokumencie podróży kierowcy, wykonującego międzynarodowy transport drogowy, 

naklejkę wizową potwierdzającą przedłużenie wizy krajowej umieszcza wojewoda właściwy ze 

względu na miejsce pobytu tego kierowcy. Okres pobytu na podstawie przedłużonej wizy krajowej 

wynikający ze wskazania w naklejce wizowej, która potwierdza przedłużenie wizy krajowej, nie może 

przekraczać okresu pobytu przewidzianego dla wizy krajowej. 

Przedłużenie ważności pozwolenia na pobyt czasowy 

Art. 42 ust. 5 specustawy dla Ukrainy 

Z mocy prawa, do dnia 31 grudnia 2022 r. ulegała przedłużeniu ważność udzielonego obywatelowi 

Ukrainy zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli ostatni dzień ważności zezwolenia przypada w okresie 

od dnia 24 lutego 2022 r. 
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Zobowiązanie obywatela Ukrainy do powrotu 

Art. 42 ust.6 specustawy dla Ukrainy 

Jeżeli obywatel Ukrainy, zobowiązany jest do opuszczenia terytorium RP z powodu wydania w 

stosunku do niego decyzji: 

1. 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 

2. 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 

3. o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

a 30 dniowy termin do opuszczenia terytorium RP przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022r., ulega 

on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. 

W okresie, na który termin został przedłużony, nie stosuje się przepisów: 

1.  art. 99 ust. 1 pkt 9 u.O.C. uprawniającego do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego 

zezwolenia cudzoziemiec jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 u.O.C. 

2. art. 196 ust. 1 pkt 5 u.O.C. uprawniającego do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie 

udzielenia zezwolenia na pobyt stały, gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego 

zezwolenia cudzoziemiec  jest obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 u.O.C> 

3. oraz art. 213 ust. 1 pkt 6 u.O.C. uprawniającego do odmowy wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, gdy w dniu 

złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec jest obowiązany opuścić 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 u.O.C. 

Termin dobrowolnego powrotu 

Art. 42 ust. 7 specustawy dla Ukrainy 

Jeżeli termin dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 u.O.C. [w decyzji o 

zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu określa się termin dobrowolnego powrotu, który wynosi od 

15 do 30 dni, liczony od dnia doręczenia decyzji], określony w decyzji wydanej wobec obywatela 

Ukrainy, przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 

18 miesięcy. 
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W okresie, na który termin został przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 8, art. 196 

ust. 1 pkt 4 oraz art. 213 ust. 1 pkt 5 u.O.C. ( czyli odpowiednio jak wyżej nie stosuje się przepisów 

uprawniających do odmowy wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy, w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE). 

 

Przedłużenie ważności dokumentów obywateli Ukrainy 

Art. 42 ust.8 – 10 specustawy dla Ukrainy 

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności: 

1) kart pobytu, 

2)polskich dokumentów tożsamości cudzoziemca; , 

3) dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” 

– wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on 

przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. 

Przedłużenie okresu ważności dokumentów, nie stanowi podstawy do wydania lub wymiany tych 

dokumentów. 

Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności nie uprawnia do przekraczania 

granicy. 

 

Przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy Schengen, wizy, dokumentu 

pobytowego, ruchu bezwizowego  

Art. 42 ust. 11 specustawy dla Ukrainy 

Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, 

2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

3) na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa wart.1 ust.2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) 

nr 1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych 

dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.6)), wydanego przez 

właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego 

wydanego przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego 

obszaru, 

4) w ramach ruchu bezwizowego 
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– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego 

pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. 

 

Zezwolenia na pobyt udzielane w celu prowadzenia działalności gospodarczej 

Art. 41 ust. 12 specustawy dla Ukrainy 

W okresie do dnia 31 grudnia 2022 r. w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie stosuje się art. 142 ust. 1 pkt 3 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o.O.C. tj. warunku aby podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą: 

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął 

dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 

1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, lub zatrudnia na czas 

nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku 

poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących obywatelami 

polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub 

b) wykazał, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków 

określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych 

warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy., jeżeli o udzielenie tego 

zezwolenia ubiega się obywatel Ukrainy, który wykonuje działalność gospodarczą na 

podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę celem wykonywania pracy jako kierowca 

wykonujący międzynarodowy transport drogowy 

Art. 41 ust.  13 specustawy dla Ukrainy 

 

Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, uzyska zezwolenia na pobyt czasowy i pracę pomimo 

faktu, że w dniu złożenia wniosku o jego wydanie przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polski na 

podstawie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych albo w 

związku z udzieleniem mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony czasowej lub nadaniem mu 

statusu uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli celem jego pobytu jest wykonywanie pracy jako 
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kierowca wykonujący międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o transporcie drogowym lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz drogowy w 

rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

 

Wjazd na podstawie art. 32 ustawy o cudzoziemcach 

Art. 43 i 44 specustawy dla Ukrainy 

Pobyt obywatela Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej na odcinku granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą zezwolił na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie art. 32 ust. 1 u O.C. uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. 

Komendant Główny Straży Granicznej może umieścić dane dotyczące obywatela Ukrainy, któremu 

zezwolił na wjazd na terytorium RP na podstawie art. 32 u.O.C., w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do 

dnia określonego przez Radę Ministrów, w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a u.O.C. 

[  rejestry osób którym udzielono zezwolenia na wjazd, o którym mowa w art. 32 ust. 1 u.O.C.] w 

terminie 30dni od dnia, w którym zezwolono mu na wjazd. 

 

Legalizacja pracy obywateli Ukrainy 

Powierzenie wykonywania pracy 

Art. 22 specustawy dla Ukrainy 

Specustawa dla Ukrainy rezygnuje z konieczności rejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

 

W stosunku do obywateli Ukrainy,: 

1. których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy lub, 

2. którzy są obywatelami Ukrainy przebywającymi legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomią w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy 

przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. 

Obowiązek powiadomienia, nie dotyczy przypadku, w którym obywatel Ukrainy wykonuje pracę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z przepisami art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [ określającym ogólne warunki podjęcia pracy w RP 

przez cudzoziemca ]. 

Ważne: Powiadomienie następują za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. 
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W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił 

obowiązku powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy nie stosuje się 

przepisu art. 120 ust. 2 uPZiIRP [ penalizacja nielegalnego powierzenia pracy cudzoziemcowi ] 

Od obywatela Ukrainy pracodawca musi pobrać następujące dane: 

1. imię (imiona) i nazwisko; 

2. datę urodzenia; 

3.  płeć; 

4. Obywatelstwo; 

5. rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub 

pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument; 

6. numer PESEL – o ile został nadany.  

Ważne: Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli 

Ukrainy, którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy, 

ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy.  

Praca bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę 

Art. 39 specustawy dla Ukrainy 

Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 38 ust. 1 

specustawy dla Ukrainy, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.  

Rejestracja obywatela Ukrainy jako osoby bezrobotnej 

Art. 22 ust 6 specustawy dla Ukrainy 

Obywatel Ukrainy,: 

1. którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy lub, 

2. który jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której 

mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 [bezrobotny] albo 22 [ poszukujący pracy] uPZiIRP. 

Do obywateli Ukrainy, nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b uPZiIRP, tj. 

warunku nieukończenia 60 lat w odniesieniu do kobiety lub 65 lat w odniesieniu do mężczyzny. 

Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy 

Art. 23 specustawy dla Ukrainy 

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny: 

1. na podstawie specustawy dla Ukrainy, 
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2. ustawy o cudzoziemcach, 

mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela 

Ukrainy numeru PESEL. 

W przypadku gdy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP przestanie być legalny przedsiębiorca 

podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. 

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w jednostkach samorządowych 

Art. 23a ust. 1  specustawy dla Ukrainy 

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny: 

1. na podstawie specustawy dla Ukrainy, 

2. ustawy o cudzoziemcach, 

mogą być zatrudniani na stanowiskach pomocniczych i obsługi w jednostkach wymienionych w art. 

2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych tj. w: 

1) urzędach marszałkowskich oraz wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych; 

2) starostwach powiatowych oraz powiatowych jednostkach organizacyjnych; 

3) urzędach gmin, jednostkach pomocniczych gmin, gminnych jednostkach budżetowych i 

samorządowych zakładach budżetowych; 

4) biurach (ich odpowiednikach) związków jednostek samorządu terytorialnego oraz 

samorządowych zakładów budżetowych utworzonych przez te związki; 

5) biurach (ich odpowiednikach) jednostek administracyjnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Zatrudnianie obywateli Ukrainy w urzędach państwowych 

Art. 23a ust. 2 i 3  specustawy dla Ukrainy 

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny: 

1. na podstawie specustawy dla Ukrainy, 

2. ustawy o cudzoziemcach, 

mogą być zatrudniani na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na 

bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji mających na celu 

ochronę generalnych interesów państwa w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o służbie cywilnej tj. w: 

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2) urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz 

urzędach centralnych organów administracji rządowej, 
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3) urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych 

organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji 

rządowej, z wyłączeniem terenowych organów wykonawczych Ministra Obrony Narodowej, 

3a)  Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej; 

4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat 

pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz kierowników 

powiatowych służb, inspekcji i straży, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej, 

4a) Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

4b) Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, 

4ba) Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, 

4bb) Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, 

4c) Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, 

5) Biurze Nasiennictwa Leśnego, 

7) jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są 

organy administracji rządowej 

Obywatele Ukrainy mogą być również zatrudniani na stanowiskach pracy, na których wykonywana 

praca nie polega na bezpośrednim lub pośrednim udziale w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji 

mających na celu ochronę generalnych interesów państwa w urzędach, o których mowa w art. 1 ust. 

2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537 

oraz z 2021 r. poz. 2447 i 2448), wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 

listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

Do obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny: 

1. na podstawie specustawy dla Ukrainy, 

2. ustawy o cudzoziemcach, 

nie stosuje się wymogu potwierdzenia znajomości języka polskiego dokumentem, o którym mowa 

w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych oraz art. 5 ust. 2 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej [ dokumenty potwierdzające znajomość języka 

polskiego, określone przez Prezesa Rady Ministrów w rozporządzeniu z dnia 23 kwietnia 2009 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby 

nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej (Dz. U. Nr 

64, poz. 539)]. 
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Pomoc „materialna” dla obywateli Ukrainy 

Fotografia  

Art. 5 specustawy dla Ukrainy 

Specustawa dla Ukrainy przewiduje, że organy gminy będą uprawnione do zapewnienia 

obywatelom Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za 

legalny, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, którą należy dołączyć do wniosku o nadanie 

numeru PESEL. 

Pomoc doraźna udzielana przez Wojewodę 

Art. 12 specustawy dla Ukrainy 

Wojewoda może zapewnić obywatelom Ukrainy pomoc polegającą na: 

1. zakwaterowaniu; 

2. zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

3. zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub 

do ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana 

jest opieka medyczna, albo miejsc pośrednich, z których będzie realizowany dalszy transport 

do punktu docelowego, w którym obywatelom Ukrainy udzielana będzie opieka medyczna; 

4. finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego 

transportu umożliwiającego transport osób leżących lub przeznaczonego dla osób z 

niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o których mowa 

w pkt 1-3 powyżej; 

5. środki czystości i higieny osobistej oraz innych produktów; 

6.  organizacji miejsc udzielania doraźnej pomocy medycznej; 

7. zapewnieniu personelu medycznego realizującego w razie potrzeby wizyty kontrolne w 

odniesieniu do osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 - 

w przypadku organizacji miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, przeznaczonych 

dla osób z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2; 

8. podjęciu innych działań niezbędnych do realizacji pomocy. 

 

Środki pomocy przewidziane dla obywateli Ukrainy będą im udzielane przez okres nie krótszy niż 

przez 2 miesiące od dnia pierwszego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Środki pomocy o których mowa powyżej, dla obywateli Ukrainy mogą zapewnić również: 

• inne organy administracji publicznej;  
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• jednostki podległe lub nadzorowane przez organy administracji publicznej; 

• jednostki sektora finansów publicznych;  

• inne organy władzy publicznej; 

• jednostki samorządu terytorialnego; 

• związek jednostek samorządu terytorialnego; 

• związek metropolitarny. 

Środki pomocy przewidziane dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy. 

Art. 13 specustawy dla Ukrainy 

 

Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 

zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 

1 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego 

tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium 

Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

W sprawach świadczenia pieniężnego, nie wydaje się decyzji administracyjnych oraz nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

W przypadku zaistnienia sporu dotyczącego świadczenia pieniężnego, podmiot, który złożył 

wniosek o jego przyznanie, może wystąpić z powództwem oświadczenie przeciwko gminie 

właściwej do rozpoznania wniosku. W postępowaniu nie można dochodzić innych roszczeń. 

 

Świadczenie pieniężne, nie podlega egzekucji na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 listopada 

1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego oraz przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o 

postępowaniu egzekucyjnym w administracji.  

 

Określenie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i 

przedłużania jego wypłaty nastąpi w rozporządzeniu wydanym przez Radę Ministrów. 

 

Wniosek o przyznanie świadczenia powinien zawierać: 

1. imię̨ i nazwisko albo nazwę̨ składającego wniosek;  

2. PESEL lub NIP składającego wniosek;  
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3. wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do 

zakwaterowania;  

4. imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada;  

5. oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;  

6. numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;  

7. oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń́, że dane zawarte we wniosku są̨ prawdziwe;  

8. adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;  

9. adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;  

10. oświadczenie, że za osobę̨ przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono 

już̇ świadczenia;  

11. oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano 

dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.  

 

Świadczenia przewidziane dla obywateli Ukrainy. 

Art.26 specustawy dla Ukrainy 

Obywatelom Ukrainy, którego pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, 

przysługuje prawo do: 

1. świadczeń rodzinnych (zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, świadczenia 

opiekuńcze tj. zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie 

pielęgnacyjne, zapomoga wypłacana przez gminy, jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka, świadczenia rodzicielskie); 

2. świadczenia wychowawczego, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

3. świadczenia dobry start, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4. rodzinnego kapitału opiekuńczego, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5. dofinansowania obniżenia opłat rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub 

dziennego opiekuna.  

Przysługujące na dziecko świadczenia, o których mowa w pkt 1 powyżej, z wyłączeniem świadczenia 

rodzicielskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, 

oraz świadczenia lub dofinansowanie, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, przysługują także 

opiekunowi tymczasowemu, o którym mowa w art. 25 specustawy dla Ukrainy. 

 

Zasady przyznawania świadczeń: 

• świadczenia przyznawane są na zasadach i w trybie przewidzianych w ustawach 

regulujących przyznawanie poszczególnych świadczeń; 
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• ustalając prawo do świadczeń́ rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy 

ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę̨ nie uwzględnia się̨ członka rodziny, który, 

zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się̨ o te świadczenia, nie przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• prawo do świadczenia przysługuje począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie 

wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy został wpisany do rejestru PESEL; 

• prawo do świadczeń przysługujących na dziecko przysługuje począwszy od miesiąca, w 

którym wpłynął wniosek, nie wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel Ukrainy oraz 

dziecko zostało wpisane do rejestru PESEL; 

• prawo do otrzymania świadczeń na dziecko przysługuje również opiekunowi 

tymczasowemu dziecka.  

We wniosku o przyznanie świadczeń należy podać: 

• numer PESEL; 

• rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę do przekroczenia granicy (jeżeli 

występują); 

• numer PESEL dziecka oraz rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę do 

przekroczenia granicy (jeżeli występują). 

Żłobki i kluby dziecięce 

Art. 28 specustawy dla Ukrainy 

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, a także podmioty inne niż gmina będą uprawnione do utworzenia 

żłobka lub klubu dziecięcego w celu zapewnienia opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 będącymi 

obywatelami Ukrainy.  

 

Żłobek lub klub dziecięcy może zostać również utworzony przez podmiot inny niż gmina, jeżeli 

uzyska zgodę odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. 

Świadczenia pomocy społecznej 

Art. 29 i 30 specustawy dla Ukrainy 

Obywatele Ukrainy, którego pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy oraz 

którzy zostali wpisani do systemu PESEL mogą ubiegać się o przyznanie pieniężnych i 

niepieniężnych świadczeń pomocy społecznej (np. zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłki celowe, 

schronienie, posiłek, mieszkanie chronione).  

 

Warunkiem otrzymania świadczenia pomocy społecznej jest złożenie oświadczenia o sytuacji 

osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej, oraz o tym, że nie jest osobą, o której mowa w art. 2 

ust. 3 specustawy dla Ukrainy [ osobą do której nie stosuje się przepisów specustawy dla obywateli 
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Ukrainy].  Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w gminie właściwej ze względu na 

miejsce pobytu obywatela Ukrainy.  

 

Opisane powyżej świadczenia przysługują również obywatelowi Ukrainy, przebywającemu legalnie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek rodziny powrócił na terytorium Ukrainy. W 

takim przypadku, osoby, która powróciła do Ukrainy nie wlicza się do składu rodzinny.  

 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 

Art. 31 specustawy dla Ukrainy 

Obywatelom Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został uznany za 

legalny, na podstawie art. 2 ust.1 oraz który został wpisany do rejestru PESEL przysługuje 

jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł na osobę.  

Świadczenie może być przeznaczone na utrzymanie w szczególności na: 

• pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej; 

• porycie opłaty mieszkaniowej.  

Wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce 

pobytu obywatela Ukrainy.  

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia może złożyć: 

• osoba uprawniona; 

• przedstawiciel ustawowy osoby uprawnionej; 

• opiekun tymczasowy; 

• osoba sprawująca faktyczną opiekę nad dzieckiem. 

Treść wniosku: 

• imię (imiona) i nazwisko; 

• datę urodzenia; 

• obywatelstwo; 

• płeć; 

• rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 

• serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 

• informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

• adres pobytu; 

• dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej – o ile osoba 

składająca wniosek je posiada; 

• numer PESEL. 
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Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego 

nie wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego 

wymaga wydania decyzji. 

Bezpłatna pomoc psychologiczna 

Art. 32 specustawy dla Ukrainy  

Wójta, burmistrz, prezydent miasta, właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy, 

mogą zapewnić obywatelom Ukrainy, którego pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 

specustawy dla Ukrainy, bezpłatną pomoc psychologiczną.  

Opieka medyczna 

Art. 37 specustawy dla Ukrainy 

Obywatelom Ukrainy, których pobyt jest legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, 

przysługuje prawo do otrzymania świadczeń opieki zdrowotnej na takich samych zasadach i w takim 

samym zakresie jak obywatelom Polski objętych obowiązkowym lub dobrowolny ubezpieczeniom 

zdrowotnym.  

 

Obywatelom Ukrainy nie przysługuje prawo do: 

• leczenia uzdrowiskowego; 

• rehabilitacji uzdrowiskowej; 

• otrzymania produktów leczniczych wydawanych w ramach programów polityki zdrowotnej 

ministra właściwego do spraw zdrowia. 

W przypadku nadania numeru PESEL w trybie, uznaje się, że osobie, której nadano ten numer, 

przysługuje uprawnienie do świadczeń opieki zdrowotnej. 

 

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym 

Art.53 specustawy dla Ukrainy 

Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt jest 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, mogą być przyznane następujące 

świadczenia: 

• stypendium szkolne; 

• zasiłek szkolny.  

 

Treść wniosku: 

• imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców;  

• miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;  
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• oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej.  

Przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę, nie uwzględnia się członka rodziny, który 

zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.  

 

Wniosek składa się do wójta, burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce 

pobytu osoby ubiegającej się o wypłatę świadczenia.  

 

Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nie mogą korzystać z edukacji domowej. 

 

Małoletni obywatele Ukrainy 

Opiekun tymczasowy 

art.25 specustawy dla Ukrainy 

Małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki 

osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej 

Polskiej, reprezentuje opiekun tymczasowy. 

 

Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i 

obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego 

osobą i majątkiem. We wszystkich ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku 

małoletniego, opiekun tymczasowy zobowiązany jest uzyskać zgodę sądu.  

 

Opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim przysługuje prawo do 

nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w trybie i na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym 

poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. 

 

W przypadku gdy opiekun tymczasowy ma pod opieką więcej niż 15 dzieci, kierownik powiatowego 

centrum pomocy rodzinie zatrudnia, na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, 

realizowanych w wymiarze co najmniej 40 godzin w tygodniu, na każdą grupę 15 małoletnich, liczoną 

począwszy od 16. małoletniego, nad którym opiekun tymczasowy sprawuje opiekę, osobę do 

pomocy w sprawowaniu opieki.  
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Kierownik powiatowego centrum pomocy rodzinie, biorąc pod uwagę wiek małoletnich lub stan ich 

zdrowia, może zatrudnić dodatkową osobę do pomocy w sprawowaniu opieki. 

 

Procedura ustanowienia opiekuna tymczasowego: 

• opiekun tymczasowy ustanawiany jest przez sąd opiekuńczy właściwy ze względu na pobyt 

małoletniego; 

• ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekun 

tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, 

powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków 

opiekuna. W przypadku braku takich podmiotów, kandydata na opiekuna tymczasowego 

wskazuje na wniosek sądu ośrodek pomocy społecznej lub centrum usług społecznych, 

albo inna jednostka organizacyjna wskazana przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, 

właściwego ze względu na miejsce pobytu małoletniego; 

• dla kilku małoletnich można ustanowić́ jednego opiekuna tymczasowego, jeżeli nie zachodzi 

sprzeczność́ między ich interesami. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę̨ 

możliwości należy ustanowić́ tę samą osobę 

• jeżeli małoletni przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni 

w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę 

pieczę, sąd ustanawia tę osobę opiekunem tymczasowym dla wszystkich tych małoletnich; 

• postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego wszczynane jest na wniosek lub z 

urzędu; 

• we wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego należy wskazać:  

− sąd, do którego jest skierowany,  

− imię̨ i nazwisko lub nazwę̨ wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo 

siedziby, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,  

−  imię̨ i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu, 

− Imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź,́  

− informację, że nie są ̨one znane;  

− płeć́ małoletniego;  

−  datę̨ i miejsce urodzenia małoletniego; 

−  rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę̨ przekroczenia 

granicy przez małoletniego, jeżeli występuje;  

−  imię̨ i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę̨ urodzenia, adres 

zamieszkania lub pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację 

o braku kandydata;  

−  imię̨ i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną 

pieczę nad małoletnim, jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na 

opiekuna tymczasowego; 
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− osnowę̨ wniosku,  

− stopień́ pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego 

z małoletnim bądź́ informację o braku pokrewieństwa albo powinowactwa, a w 

przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim – datę̨, od której 

piecza jest sprawowana,  

• Kandydat na opiekuna tymczasowego składa oświadczenie, że nie zachodzą wobec niego 

okoliczności, o których mowa w art. 148 § 1 i 1a ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks 

rodzinny i opiekuńczy. Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za 

złożenie fałszywego oświadczenia. 

• w toku postępowania Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę̨ 

sprawującą faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego 

rozwój umysłowy, stan zdrowia i stopień́ dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę̨ 

możliwości jego rozsądne złyczenie,  

• W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli kandydat na opiekuna tymczasowego 

sprawuje faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą ̨wątpliwości co 

do prawidłowego wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się̨ temu nie sprzeciwia, sad 

może ograniczyć́ postepowanie dowodowe wyłącznie do dowodów z dokumentów i 

rozpoznać́ sprawę̨ na posiedzeniu niejawnym, 

• rozpoznanie wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego następuje bezzwłocznie, nie 

później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku lub powzięcia informacji o 

konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego,  

• postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą 

jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania,  

• odpis postanowienia sad doręcza uczestnikom postepowania, właściwej jednostce pomocy 

społecznej oraz właściwemu ze względu na miejsce pobytu małoletniego kierownikowi 

powiatowego centrum pomocy rodzinie. 

• postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego jest wolne od opłat. 

Podmioty uprawnione do złożenia wniosku do sądu o ustanowienie opiekuna tymczasowego: 

1. Straż̇ Graniczna;  

2. wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa;  

3. prokurator;  

4. Policja;  

5. kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,  

6. przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się 

udzielaniem pomocy cudzoziemcom;  

7. osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim;  

8. osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na 

terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku;  

9. inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań. 
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Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka 

Art. 27 specustawy dla Ukrainy 

Obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest legalny 

na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, który nie spełnia warunków dotyczących rodzin 

zastępczych lub prowadzących rodzinne domy dziecka w zakresie niezbędnych szkoleń, może 

pełnić funkcję rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka wobec dziecka będącego 

obywatelem Ukrainy, przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy 

dla Ukrainy 

 

Do pełnienia funkcji rodzinny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka stosuje się 

odpowiednio przepisy ustawy o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej. 

 

Kandydat do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka składa 

oświadczenie, że spełnia warunki, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1-4 oraz ust. 2 ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Oświadczenie to składa się pod 

rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 

Sąd może tymczasowo, nie dłużej jednak niż na 6 miesięcy, powierzyć pełnienie funkcji rodziny 

zastępczej lub prowadzenie rodzinnego domu dziecka wobec dziecka będącego obywatelem 

Ukrainy obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej, który nie jest wstępnym albo rodzeństwem dziecka, 

niespełniającemu warunku niezbędnych szkoleń, określonego w przepisach ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, dotyczących rodzin zastępczych. 

 

Wojewoda, oraz odpowiednio wójt, starosta lub marszałek województwa mogą wyrazić zgodę na 

niewliczanie umieszczonych w pieczy zastępczej dzieci będących obywatelami Ukrainy, 

przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy, 

do limitów przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej (np. ilości 

dzieci w rodzinie zastępczej, ilości dzieci pod opieką wychowawcy itp.). 

 

Do dzieci będących obywatelami Ukrainy, przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 

ust. 1 specustawy dla Ukrainy, nie stosuje się przepisów dot. umieszczenia dzieci poniżej 10- roku 
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życia w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub 

specjalistyczno-terapeutycznego. 

 

Wojewoda jest uprawniony do wyrażenia zezwolenia na prowadzenie placówki opiekuńczo-

wychowawczej, pomimo niespełnienia przez nią warunków przewidzianych w art. 106 ustawy o 

wspieraniu rodzinny i systemie pieczy zastępczej. Zezwolenie może być wydane w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, a w placówce mogą być umieszczane wyłącznie dzieci będące 

obywatelami Ukrainy, przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1. Specustawy 

dla Ukrainy 

 

Za zgodą wojewody oraz odpowiednio starosty lub marszałka województwa: 

• obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art.2 ust.1, mogą 

być́ zatrudniani jako wychowawcy, opiekunowie dziecięcy w instytucjonalnych formach 

pieczy zastępczej, osoby pracujące z dziećmi w placówce wsparcia dziennego pomimo 

niespełniania wymagań́ przewidzianych w ustawie o wspieraniu rodzinny i systemie pieczy 

zastępczej oraz ustawy o pracownikach samorządowych, 

• obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, 

mogą ̨być zatrudniani jako psycholodzy lub pedagodzy w instytucjonalnych formach pieczy 

zastępczej, pomimo niespełniania wymogu, o którym ustawy o pracownikach 

samorządowych.  

Za zgodą odpowiednio wójta lub starosty obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą̨ być́ zatrudniani jako psycholodzy lub pedagodzy w placówce 

wsparcia dziennego, pomimo niespełniania wymogu, o którym mowa w ustawie o pracownikach 

samorządowych. 

 

Za zgodą starosty obywatele Ukrainy, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, 

mogą ̨ być́ zatrudniani jako pedagodzy u organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pomimo 

niespełniania wymogu, o którym mowa w ustawie o pracownikach samorządowych.  
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Ochrona czasowa  

 

adwokat Małgorzata Jaźwińska 

 
Ochrony czasowa stanowi instytucję prawa unijnego uregulowaną w dyrektywie Rady 2001/55/WE 

z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na 

wypadek masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków 

między Państwami Członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami 

(„Dyrektywa o Tymczasowej Ochronie”). 

Do zastosowania mechanizmu ochrony czasowej niezbędne jest podjęcie decyzji przez Radę na 

wniosek Komisji Europejskiej. Dopiero wejście w życie decyzji Rady skutkuje automatycznym 

wprowadzeniem ochrony tymczasowej we wszystkich Państwach Członkowskich (art. 5 ust. 3 

Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie). 

W związku z trwającą wojną na terenie Ukrainy przyjęta została Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 

2022/382 z dnia 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w 

rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony 

(„Decyzja Wykonawcza”). Decyzja Wykonawcza wprowadziła mechanizm ochrony czasowej w 

stosunku do ściśle określonych grup osób uciekających z Ukrainy. 

Krajowe unormowania dotyczące ochrony czasowej, które transponują do polskiego porządku 

prawnego Dyrektywę o Tymczasowej Ochronie, znajdują się w art. 106-118 ustawy z dnia 13 czerwca 

2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej („Ustawa o 

Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony”). Jednocześnie należy wskazać, że osoby wskazane w art. 2 ust. 

1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa („Specustawa”) uznaje się za osoby korzystające z ochrony czasowej, 

jednakże nie stosuje się do nich przepisów zawartych w Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom 

Ochrony, a stosuje się przepisy Specustawy (art. 2 ust. 6-8 Specustawy). Należy jednak pamiętać, że 

uprawnienia przyznane Specustawą nie mogą być niższe niż te wynikające z Dyrektywy o 

Tymczasowej Ochronie. 

Definicja ochrony czasowej 

Ochrona czasowa stanowi szczególnego rodzaju procedurę, celem zapewnienia, w przypadku 

zagrożenia wystąpienia bądź rzeczywistego wystąpienia masowego napływu wysiedleńców z 

państw trzecich, którzy nie mogą powrócić do państwa pochodzenia, a których celem jest 

przyznanie natychmiastowej tymczasowej ochrony takim osobom, w szczególności, gdy 

uzasadnione jest przypuszczenie, że system udzielania azylu nie będzie w stanie udźwignąć ciężaru 
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takiego napływu bez negatywnych skutków dla działania tego systemu, ze szkodą dla 

zainteresowanych i innych osób poszukujących ochrony (art. 2 lit a Dyrektywy o Ochronie Czasowej).  

Ochrona czasowa stanowi tym samym instrument prawny o charakterze bardziej generalnym. Osoby 

korzystające z ochrony czasowej nie muszą wykazywać, że są indywidualnie zagrożone 

prześladowaniem bądź ryzykiem doznania poważnej krzywdy, jak ma to miejsce w przypadku 

ubiegania się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą). Sam fakt 

ucieczki z danego kraju, po spełnieniu dodatkowych warunków w zakresie m.in. obywatelstwa bądź 

statusu pobytowego, stanowi wystarczającą podstawę, aby objąć daną osobę ochroną czasową. 

Kategorie osób objętych ochroną czasową  

Decyzja Wykonawcza wskazuje jakie kategorie osób objęte zostały ochroną czasową na terenie całej 

Unii Europejskiej (z wyłączeniem Danii). Są to: 

1.  Obywatele Ukrainy zamieszkali w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r., którzy opuścili Ukrainę 24 

lutego 2022 r. lub później w związku z rosyjską inwazją wojskową, lub 

2.  Bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich (a więc nie Ukrainy ani nie Unii Europejskiej), 

którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali w Ukrainie z ochrony międzynarodowej (status 

uchodźcy lub ochroną uzupełniająca) lub równoważnej ochrony krajowej oraz, którzy opuścili 

Ukrainę 24 lutego 2022 r. lub później w związku z rosyjską inwazją wojskową, lub 

3.  Członkowie rodzin osób wskazanych w punkcie 1 i 2 niezależnie od ich obywatelstwa, którzy 

opuścili Ukrainę 24 lutego 2022 r. lub później w związku z rosyjską inwazją wojskową. 

Warunkiem koniecznym uznania danej osoby za członka rodziny osoby, o której mowa w pkt 1 i 2 

jest istnienie i przebywanie rodziny w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r. Nie będzie miała tym samym 

zastosowania np. do rodzin założonych dopiero w Polsce. 

Decyzja Wykonawcza za członka rodziny uznaje wyłącznie: 

- małżonka lub będącego stanu wolnego partnera, z którym dana osoba pozostaje w 

stałym związku, jeżeli prawo lub praktyka danego państwa traktuje pary niepozostające 

w związku małżeńskim w sposób porównywalny do par znajdujących się w związku 

małżeńskim. Ze względu na brak uregulowań w Polskich przepisach w zakresie 

związków partnerskich, za członka rodziny będzie uznawany wyłącznie małżonek, 

- Niepozostające w związku małżeńskim dziecko osoby wskazanej w pkt 1 i 2 lub dzieci 

ich małżonków (także dzieci przysposobione), 
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- innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie rosyjskiej 

inwazji wojskowej w Ukrainie i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na 

utrzymaniu osoby wskazanej w pkt 1 i 2. Np. pozostający na utrzymaniu rodzice. 

Uwaga! Decyzja Wykonawcza nie uznaje za członków rodziny rodziców małoletnich 

obywateli Ukrainy, którzy uciekli w związku z wojną w Ukrainie. O ile dziecko takie będzie 

objęte ochroną czasową (w polskich realiach będzie objęte uregulowaniami Specustawy), o 

tyle rodzice sprawujący nad nim opiekę nie będą objęci ochroną czasową jako członkowie 

rodzin osób objętych ochroną czasową. 

lub 

4.  Bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich (a więc nie Ukrainy ani nie Unii Europejskiej), 

którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na 

podstawie ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim, i którzy 

nie są w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu 

pochodzenia. 

Decyzja Wykonawcza pozostawia wybór państwom członkowskim albo do stosowania ochrony 

czasowej wobec tej kategorii osób, albo innej równoważnej ochrony. W Polsce osoby te objęte są 

ochroną czasową. 

Decyzja Wykonawcza dopuszcza, aby państwa członkowskie rozszerzyły zakres stosowania 

ochrony czasowej także na inne osoby, które legalnie przebywały w Ukrainie i które nie są w stanie 

bezpiecznie i trwale powrócić do swojego kraju lub regionu pochodzenia. Polska nie zdecydowała 

się na możliwość rozszerzenia ochrony czasowej na te kategorie osób. 

Uwaga! Ochrona czasowa nie będzie tym samym przysługiwać m.in. nie-Ukraińcom, którzy mieszkali 

w Ukrainie czasowo w związku z np. studiami bądź pracą. Ochrona czasowa nie będzie także 

przysługiwać rodzicom nieletnich dzieci obywateli Ukrainy. 

Pomimo spełnienia powyższych warunków Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze decyzji, 

która jest ostateczna, może odmówić skorzystania z ochrony czasowej określonym kategoriom osób. 

Odmowa skorzystania z ochrony czasowej może wynikać przede wszystkim z względów 

bezpieczeństwa (art. 109 Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony). Od decyzji takiej 

przysługuje bezpośrednio skarga do sądu administracyjnego. 
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Maksymalny okres trwania ochrony czasowej 

Czas trwania ochrony czasowej wynosi 1 rok. Jeśli Rada nie wyda decyzji o zakończeniu ochrony 

czasowej, ochrona ta zostanie automatycznie przedłużona o kolejnych 6 miesięcy. Dopuszczalne 

jest przedłużenie ochrony czasowej łącznie maksymalnie o rok (4 ust. 1 Dyrektywy o Tymczasowej 

Ochronie). Oznacza to, że ochrona czasowa może trwać maksymalnie 2 lata. 

Decyzja Wykonawcza wprowadzająca ochronę czasową weszła w życie w dniu 4 marca 2022 r. Tym 

samym może zostać przedłużona maksymalnie do 4 marca 2024 r. 

  

Zakres terytorialny stosowania ochrony czasowej  

Ochrona czasowa obowiązuje we wszystkich państwach Unii Europejskiej z wyłączeniem Danii 

(motyw 26 Decyzji Wykonawczej). 

 

Możliwość równoczesnego stosowania reżimu ochrony czasowej i ochrony 

międzynarodowej 

Korzystanie z ochrony czasowej nie może w żaden sposób ograniczać ani wyłączać prawa do 

ubiegania się o ochronę międzynarodową (status uchodźcy lub ochrona uzupełniającą). 

Przyczyną, dla której niektóre osoby mogą się zdecydować na równoległe ubieganie się o ochronę 

międzynarodową oraz korzystanie z ochrony czasowej jest fakt, że ochrona czasowa może być 

przyznana maksymalnie na dwa lata (w zależności od decyzji Rady). W obecnie obowiązującym 

stanie prawnym nie ma legalnej możliwości jej dalszego przedłużenia. Po upływie okresu trwania 

ochrony czasowej osoby z niej korzystające będą zobowiązane do opuszczenia terytorium Polski. 

Uwaga! Nie będzie to dotyczyć osób objętych Specustawą, którzy w świetle obecnie 

obowiązujących przepisów będą mogli przedłużyć okres swojego legalnego pobytu w Polsce na 

okres dłuższy niż wynika to z okresu trwania ochrony czasowej. 

 

Możliwość równoczesnego stosowania reżimu ochrony czasowej i Specustawy 

Niektóre osoby objęte uregulowaniami Specustawy (wskazane w art. 2 ust. 1 Specustawy) uznaje się 

za korzystające z ochrony czasowej. Nie mają jednak prawa korzystać z unormowań zawartych w 
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Ustawie o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony dotyczących ochrony czasowej (art. 2 ust. 6-8 

Specustawy). 

Ustawodawca przyjął, że gwarancje przewidziane Specustawą są bardziej korzystne niż te 

wynikające z uregulowań dotyczących ochrony czasowej. O ile w przeważającym zakresie jest to 

prawda, należy jednak wskazać, że osoby objęte ochroną czasową mają prawo do: 

-       pomocy, w tym pomocy finansowej, w zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia (art. 112 

ust. 1 Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony), 

-       wsparcia w celu połączenia rodziny (art. 117 Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony), 

oraz 

-       przeniesienia do innego Państwa Członkowskiego (art. 117a i 117b Ustawy o Udzielaniu 

Cudzoziemcom Ochrony Czasowej). 

Osobom objętym uregulowaniami Specustawy nie przyznano takich uprawnień. 

  

Uprawnienia osób korzystających z ochrony czasowej 

W okresie trwania ochrony czasowej osoby nią objęte mają zapewnione szereg praw: 

-       Prawo do legalnego pobytu w Polsce. W okresie trwania ochrony czasowej osoby nią objęte 

mają prawo do legalnego pobytu w Polsce. Wobec nich nie może być wszczęte postepowanie 

w sprawie zobowiązania do powrotu. 

-       Dokument potwierdzający korzystanie z ochrony czasowej. Na żądanie cudzoziemca 

objętego ochroną czasową Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje bezpłatnie 

zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej (art. 110 ust. 5 i ust. 8 Ustawy o Udzielaniu 

Cudzoziemcom Ochrony). 

-       Prawo do opieki medycznej. Osobie posiadającej zaświadczenie o korzystaniu z ochrony 

czasowej na jej żądanie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców zapewnia opiekę medyczną. 

Osoby korzystające z ochrony czasowej winny złożyć w tym zakresie stosowny wniosek. 

Wniosek ten nie jest składany na urzędowym formularzu. Opieka medyczna zapewniana jest na 

okres nie krótszy niż 2 miesiące, lecz nie dłużej niż przez okres ważności zaświadczenia o 

korzystaniu z ochrony czasowej. 

Opieka medyczna jest zapewniana na podstawie umowy zawartej miedzy Urzędem, a 

świadczeniodawcą. Osoby objęte ochroną czasową nie mają tym samym prawa do korzystania 

z opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub 
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dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (art. 112 Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony). 

-       Prawo do zakwaterowania i wyżywienia lub zastępczego świadczenia pieniężnego . Osobie 

posiadającej zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej na jej żądanie Szef Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców udziela pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie albo pomocy w 

postaci świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia pieniężnego uzależniona jest od ilości 

osób w rodzinie (1 osoba – 25zł/dzień/osoba; 2 osoby – 20 zł/dzień/osoba; 3 osoby – 15 

zł/dzień/osoba; 4 osoby lub więcej – 12,50 zł/dzień/osoba) (art. 112 ust. 1 Ustawy o Udzielaniu 

Cudzoziemcom Ochrony).  

-       Prawo do pracy. Osoby korzystające z ochrony czasowej mają prawo do wykonywania pracy 

w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę. 

-       Prawo do wykonywania działalności gospodarczej. Osoby korzystające z ochrony czasowej 

mają prawo do wykonywania działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak 

obywatele polscy (art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa 

przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej). 

-       Pomoc w połączeniu z rodziną (art. 117-117b Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony). 

Osobom korzystającym z ochrony czasowej nie zostały przyznane szczególne uprawnienia w 

zakresie podróżowania po Unii Europejskiej. Należy jednak zaznaczyć, że Decyzja Wykonawcza 

wskazuje, że państwa członkowskie nie będą stosować art. 11 Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie, 

który reguluje kwestie zawracania osób korzystających z ochrony czasowej, które przedostały się 

lub starają się przedostać na terytorium innego państwa członkowskiego (motyw 15 Decyzji 

Wykonawczej). Osoba korzystająca z ochrony czasowej co do zasady powinna móc korzystać z 

uprawnień z nią związanych wyłącznie w jednym państwie członkowskim (motyw 16 Decyzji 

Wykonawczej). 

Należy jednak wskazać, że Dyrektywa o Tymczasowej Ochronie zobowiązuje państwa członkowskie 

do wydania dokumentu pobytowego osobom korzystającym z ochrony czasowej (art. 12). Osoby 

posiadające określone dokumenty pobytowe oraz paszport co do zasady mają prawo do 

podróżowania po państwach Schengen w okresie 90 dni w przeciągu każdych 180 dni. Specustawa 

nie przewiduje jednak wydawania dokumentów pobytowych w przeciągu pierwszych 9 miesięcy od 

daty wjazdu, a zaświadczenie wydawane pozostałym osobom korzystającym z ochrony czasowej 

nie znajduje się na liście dokumentów uprawniających do przekraczania wewnętrznych granic Unii 

Europejskiej. 
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Osoby korzystające z ochrony czasowej nie są także uprawnione do korzystania ze świadczeń z 

pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, świadczenia dobry start 

ani rodzinnego kapitału opiekuńczego. 

  

Pomimo przyznania szeregu uprawnień dla osób korzystających z ochrony czasowej wydaje się, że 

nie wszystkie uprawnienia wskazane w Dyrektywie o Tymczasowej Ochronie zostały prawidłowo 

transponowane do polskiego porządku prawnego. Standardy przewidziane w dyrektywie stanowią 

natomiast standardy minimalne. Państwa członkowskie mogą wprowadzić bardziej korzystne 

przepisy dla osób korzystających z ochrony czasowej (motyw 12 Dyrektywy o Tymczasowej 

Ochronie), jednak nie mogą wprowadzić słabszej ochrony. 

Uzasadnione wątpliwości wzbudza to czy obecnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony 

czasowej spełniają wymagania unijne w zakresie obowiązku wydania dokumentów pobytowych (art. 

8 ust. 1 Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie), zagwarantowanie możliwości edukacyjnych dla osób 

dorosłych, kształcenia zawodowego i praktycznego zdobywania umiejętności zawodowych (art. 12 

Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie). 

W stosunku do osób objętych uregulowaniami Specustawy wątpliwości pod kątem zgodności z 

Dyrektywą o Tymczasowej Ochronie wzbudza natomiast: 

·       brak obowiązku wydawania dokumentu pobytowego przez co najmniej 9 miesięcy od daty 

wjazdu do Polski (art. 8 ust. 1 Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie), 

·       brak zagwarantowanego prawa dostępu do odpowiedniego zakwaterowania lub środków 

do uzyskania zakwaterowania (art. 13 ust. 1 Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie), 

·       brak wsparcia w zakresie łączenia rodzin (art. 15 Dyrektywy o Tymczasowej Ochronie). 

  

Prawo pobytu w Polsce po upływie okresu trwania ochrony czasowej  

Po zakończeniu okresu ochrony czasowej Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców podejmie działania 

mające na celu umożliwienie powrotu osobom objętym ochroną czasową do ich kraju pochodzenia 

lub na obszar, z którego przybyli, a więc Ukrainy (art. 118 ust. 1 Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom 

Ochrony). Aktualnie obowiązujące przepisy prawa nie wprowadzają jednak szczegółowych 

rozwiązań w tym zakresie. W dniu zakończenia okresu ochrony czasowej osoby nią objęte utracą 

automatycznie prawo do legalnego pobytu w Polsce, a tym samym wobec nich, co do zasady, 

będzie mogło być wszczęte postępowanie w sprawie zobowiązania do powrotu (art. 302 ust. 1 pkt 1 

Ustawy o Cudzoziemcach). 
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Ustawodawca przewidział trzy możliwości przedłużenia okresu legalnego pobytu. 

Pierwsza z nich dotyczy osób, które spełniają warunki do uzyskania statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej. W razie przyznania im jednego z tych statusów w trakcie trwania ochrony czasowej, 

ich pobyt w Polsce będzie bezterminowo legalny, o ile nadany status uchodźcy bądź ochrona 

uzupełniająca nie zostaną cofnięte. 

Druga możliwość dotyczy osób, które spełniają warunki do udzielenia im zezwolenia na pobyt stały. 

W praktyce będą to przede wszystkim osoby posiadające Kartę Polaka lub osoby o polskim 

pochodzeniu (art. 195 ust. 1 Ustawy o Cudzoziemcach). 

Trzecia możliwość dotyczy osób, które nie mogą powrócić do swojego kraju ani na obszar, z którego 

przybyły, ze względu na stan zdrowia, w szczególności jeśli spowodowałoby to konieczność 

przerwania leczenia szpitalnego. W takich sytuacjach Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela 

takiemu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy do czasu ustania okoliczności 

uniemożliwiających powrót (art. 118 ust. 3 Ustawy o Udzielaniu Cudzoziemcom Ochrony). 

Obecnie obowiązujące przepisy nie zezwalają osobom korzystającym z ochrony czasowej na 

ubieganie się o zezwolenie na pobyt czasowy na jakichkolwiek innych podstawach. Złożenie takiego 

wniosku będzie skutkować odmową wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt czasowy (art. 99 ust. 1 pkt 4 Ustawy o Cudzoziemcach). Osoby korzystające z ochrony czasowej 

nie mogą także złożyć wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej (art. 213 ust. 1 pkt 1 lit e Ustawy o Cudzoziemcach). 

Uwaga! Osoby korzystające z unormowań zawartych w Specustawie mają prawo do przedłużenia 

okresu swojego legalnego pobytu w Polsce przez okres przekraczający okres trwania ochrony 

czasowej. 

  

Procedura związana z korzystaniem z ochrony czasowej 

Osoba, która zdecydowała się na korzystanie w Polsce z ochrony czasowej i spełnia wszystkie 

warunki korzystania z tej ochrony winna złożyć w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców (ul. Taborowa 

33 w Warszawie) wniosek o: 

-       wydanie zaświadczenia o korzystaniu z ochrony czasowej, 

-       zapewnienie opieki medycznej 

-       przyznanie pomocy przez zakwaterowanie i wyżywienie lub przyznanie pomocy w postaci 

świadczenia pieniężnego. 
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Osoba korzystająca z ochrony czasowej w Polsce może ubiegać się o wydanie nr PESEL na zasadach 

ogólnych, a więc np. w związku z uzyskaniem w Polsce meldunku lub chęcią założenia Profilu 

Zaufanego. 

 

Adwokat Urszula Skonecka 

Ochrona międzynarodowa  
 

Podstawa prawna: 

Procedura udzielania ochrony międzynarodowej uregulowana jest w ustawie o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 czerwca 2003 r. 

Ochrona międzynarodowa polega na uzyskaniu bądź statusu uchodźcy, bądź tzw. ochrony 

uzupełniającej. 

 

Kto może ubiegać się o przyznanie ochrony międzynarodowej? 

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej można złożyć niezależnie od tego, czy przebywa 

się w Polsce legalnie. 

Zgodnie z art. 13 powołanej wyżej ustawy: 

Cudzoziemcowi nadaje się status uchodźcy, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy przed 

prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań politycznych 

lub przynależności do określonej grupy społecznej nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego 

kraju. Status uchodźcy nadaje się także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który uzyskał status 

uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium. 

Prześladowanie, o którym mowa powyżej, musi: 

1) ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić poważne naruszenie praw 

człowieka, w szczególności praw, których uchylenie jest niedopuszczalne zgodnie z art. 15 

ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w 

Rzymie dnia 4 listopada 1950 r. lub 

2) być kumulacją różnych działań lub zaniechań, w tym stanowiących naruszenie praw 

człowieka, których oddziaływanie jest równie dotkliwe jak prześladowania, o których mowa 

w pkt 1. 

Prześladowanie może polegać w szczególności na: 

1) użyciu przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej; 

2) zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w sposób 

dyskryminujący lub o charakterze dyskryminującym; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgi3domroobqxalrrge3timrtgyza
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgi3domroobqxalrrge3timrtgyza
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3) wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma 

charakter nieproporcjonalny lub dyskryminujący; 

4) braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym lub 

dyskryminującym; 

5) wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy 

odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbywanie służby wojskowej 

stanowiłoby zbrodnię lub działania, o których mowa w art. 19 ust. 1 pkt 3 tej ustawy; 

6) czynach skierowanych przeciwko osobom ze względu na ich płeć lub małoletniość. 

 

Osoba, które nie kwalifikuje się do uzyskania statusu uchodźcy, może jednak otrzymać jeszcze tzw. 

ochronę uzupełniającą w przypadku gdy powrót do kraju pochodzenia może narazić go na 

rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy przez: 

1) orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji, 

2) tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie, 

3) poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z 

powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji 

międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego 

- i ze względu na to ryzyko nie może lub nie chce korzystać z ochrony kraju pochodzenia. 

Wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia ochrony uzupełniającej następuje w ramach tego 

samego postępowania, co wydanie decyzji w przedmiocie statusu uchodźcy (składa się jeden 

wniosek, organ bada czy są przesłanki do udzielenia którejkolwiek z form ochrony - w pierwszej 

kolejności statusu uchodźcy, w kolejnej ochrony uzupełniającej). 

 

W jakich przypadkach wydawana jest decyzja odmowna? 

Cudzoziemcowi odmawia się nadania statusu uchodźcy, jeżeli: 

1) nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia; 

2) korzysta z ochrony lub pomocy organów lub agencji Narodów Zjednoczonych innych niż 

Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców, pod warunkiem że w 

danych okolicznościach cudzoziemiec ma praktyczną i prawną możliwość powrotu na 

terytorium, gdzie taka ochrona lub pomoc jest dostępna, bez zagrożenia jego życia, 

bezpieczeństwa osobistego lub wolności; 

3) istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: 

a) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości 

w rozumieniu prawa międzynarodowego, 

b) jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych określonymi w 

Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych, 
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c) popełnił zbrodnię o charakterze innym niż polityczny poza terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przed złożeniem wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

4) jest uważany przez organy władzy Rzeczypospolitej Polskiej za osobę mającą prawa i obowiązki 

związane z posiadaniem obywatelstwa polskiego. 

Nadania statusu uchodźcy odmawia się także cudzoziemcowi, wobec którego istnieją poważne 

podstawy, aby sądzić, że podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni lub czynów, 

o których mowa powyżej. 

Cudzoziemcowi, który złożył kolejny wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, można 

ponadto odmówić nadania statusu uchodźcy, jeżeli obawa przed prześladowaniem jest oparta na 

okolicznościach, które celowo wytworzył po opuszczeniu kraju pochodzenia. 

Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli: 

1) nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy; 

2) istnieją poważne podstawy, aby sądzić, że: 

a) popełnił zbrodnię przeciwko pokojowi, zbrodnię wojenną lub zbrodnię przeciwko ludzkości 

w rozumieniu prawa międzynarodowego, 

b) jest winny działań sprzecznych z celami i zasadami Narodów Zjednoczonych określonymi w 

Preambule i art. 1 i 2 Karty Narodów Zjednoczonych 

c) popełnił na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zbrodnię lub popełnił poza tym terytorium 

czyn, który jest zbrodnią według prawa polskiego, 

d) stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa lub społeczeństwa. 

Udzielenia ochrony uzupełniającej odmawia się także cudzoziemcowi, wobec którego istnieją 

poważne podstawy, aby sądzić, że podżegał albo w inny sposób brał udział w popełnieniu zbrodni 

lub czynów, o których mowa powyżej. 

Cudzoziemcowi, który przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej popełnił inny niż 

określony powyżej czyn, który jest przestępstwem według prawa polskiego zagrożonym karą 

pozbawienia wolności, można odmówić udzielenia ochrony uzupełniającej, jeżeli opuścił on kraj 

pochodzenia wyłącznie w celu uniknięcia kary (jest to przesłanka fakultatywna, pozostałe mają 

charakter obligatoryjny). 

 

Ważne: Cudzoziemiec może powoływać się na uzasadnioną obawę przed prześladowaniem lub 

rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy, spowodowane wydarzeniami, które nastąpiły po 

opuszczeniu kraju pochodzenia. 

 

Co istotne, zagrożenie musi dla cudzoziemca występować na obszarze całego kraju pochodzenia 

(Jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności uzasadniające obawę 

cudzoziemca przed prześladowaniem lub doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione 
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przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część 

terytorium i zamieszkać na niej, uznaje się, że nie istnieje uzasadniona obawa przed prześladowaniem 

lub rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy w kraju pochodzenia.) 

 

Uwaga!!! Ubieganie się o ochronę międzynarodową wyklucza korzystanie z rozwiązań 

wprowadzonych przez tzw. specustawę, w związku z czym osoby chcące korzystać z rozwiązań 

wprowadzonych specustawą nie mogą składać wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, a 

jeśli go złożyły - powinny go cofnąć. 

 

Procedura 

Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa się osobiście w dowolnej placówce Straży 

Granicznej. Wyjątek: Cudzoziemiec, który przebywa w strzeżonym ośrodku, areszcie dla 

cudzoziemców, areszcie śledczym lub zakładzie karnym, składa wniosek o udzielenie ochrony 

międzynarodowej za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej albo komendanta 

placówki Straży Granicznej obejmującego terytorialnym zasięgiem działania siedzibę strzeżonego 

ośrodka, aresztu dla cudzoziemców, aresztu śledczego lub zakładu karnego. 

 

Wnioskodawca może złożyć ten wniosek także w imieniu następujących osób towarzyszących mu i 

zależnych od niego ze względów ekonomicznych, zdrowotnych lub ze względu na wiek: 

1) osoby pozostającej z wnioskodawcą w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej 

związku małżeńskim,  

2) małoletniego dziecka wnioskodawcy i małżonka, w tym także dziecka przysposobionego, 

niepozostającego w związku małżeńskim; 

3) małoletniego dziecka wnioskodawcy, w tym także dziecka przysposobionego, 

niepozostającego w związku małżeńskim; 

4) małoletniego dziecka małżonka, w tym także dziecka przysposobionego, niepozostającego 

w związku małżeńskim. 

 

W imieniu małoletniego bez opieki wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej składa kurator 

albo przedstawiciel organizacji międzynarodowej lub pozarządowej zajmującej się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom. 

 

Co, jeśli nie jest możliwe przyjęcie wniosku od razu? W przypadku gdy z przyczyn leżących po stronie 

organu Straży Granicznej nie jest możliwe przyjęcie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej 

na formularzu w dniu, w którym cudzoziemiec stawił się osobiście w siedzibie tego organu i 

zadeklarował zamiar złożenia takiego wniosku, organ Straży Granicznej informuje cudzoziemca w 
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języku dla niego zrozumiałym o terminie i miejscu przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej oraz sporządza protokół z tej czynności. 

Wniosek wypełnia się na urzędowym formularzu - wzór formularza dostępny jest np. tutaj: 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wzor-formularza-wniosku-o-udzielenie-

ochrony-miedzynarodowej-18237982  

Złożenie wniosku jest bezpłatne. Nie trzeba tłumaczyć dokumentów, które dołącza się do wniosku 

(Tłumaczenie na język polski dokumentów sporządzonych w języku obcym, dopuszczonych jako 

dowód w postępowaniu w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej lub azylu, zapewnia, w 

razie potrzeby, organ, przed którym jest prowadzone postępowanie). Fotografie załączane do 

wniosku również wykonują funkcjonariusze Straży Granicznej. 

Straż Graniczna przekazuje wniosek Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Straż Graniczna nie 

ma kompetencji do rozpoznania wniosku, a jedynie: 

1) ustala tożsamość osoby, której dotyczy wniosek; 

2) uzyskuje dane i informacje w zakresie niezbędnym do wypełnienia formularza wniosku; 

3) fotografuje osobę, której dotyczy wniosek, i pobiera od niej odciski linii papilarnych z; 

4) ustala, czy osoba, której dotyczy wniosek, posiada dokumenty uprawniające do 

przekroczenia granicy lub czy przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej legalnie; 

5) przekazuje wnioskodawcy na piśmie w języku dla niego zrozumiałym informacje wskazane 

w art. 30 cyt. ustawy, 

6) zapewnia pomoc tłumacza przy składaniu wniosku; 

7) zapewnia przeprowadzenie badań lekarskich i niezbędnych zabiegów sanitarnych ciała i 

odzieży osoby, której dotyczy wniosek; 

8) zapewnia osobom niepełnosprawnym, w podeszłym wieku, samotnie wychowującym dzieci 

oraz kobietom ciężarnym, których dotyczy wniosek, transport do ośrodka recepcyjnego, 

oraz w uzasadnionych przypadkach, wyżywienie podczas tego transportu; 

9) rejestruje niezwłocznie wniosek w rejestrze, 

10) przeprowadza z wnioskodawcą indywidualną rozmowę, o której mowa w art. 5 

rozporządzenia 604/2013; 

11) przesyła odciski linii papilarnych do systemu centralnego,  

12) w ciągu 48 godzin od złożenia wniosku przekazuje go Szefowi Urzędu. 

 

Ważne! Organ Straży Granicznej zapewnia aby złożenie wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej odbyło się bez udziału innych osób, na których obecność wnioskodawca nie 

wyraził zgody, w warunkach zapewniających odpowiedni stopień poufności i pozwalających 

wnioskodawcy na wyczerpujące przedstawienie powodów złożenia wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej. 

 

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wzor-formularza-wniosku-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-18237982
https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzu-dziennik-ustaw/wzor-formularza-wniosku-o-udzielenie-ochrony-miedzynarodowej-18237982
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Niezwłocznie po przekazaniu przez organ Straży Granicznej wniosku o udzielenie ochrony 

międzynarodowej Szef Urzędu przeprowadza postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialnego 

państwa członkowskiego, o którym mowa w art. 20 rozporządzenia 604/2013 - jest to tzw. 

rozporządzenie Dublin III, które określa, jakie państwo jest odpowiedzialne za rozpoznanie wniosku; 

będzie to co do zasady pierwsze bezpieczne państwo, do którego wjechał wnioskodawca, ale 

dopuszczalne są wyjątki (głównie w przypadkach, gdy wnioskodawca ma rodzinę w innym państwie 

członkowskim). 

 

Następnie Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców w drodze decyzji: 

1) nadaje albo odmawia nadania statusu uchodźcy; 

2) udziela ochrony uzupełniającej albo odmawia jej udzielenia; 

3) pozbawia statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej. 

 

Odwołania od decyzji rozpoznaje Rada do Spraw Uchodźców. 

  

Załatwienie sprawy dotyczącej udzielenia ochrony międzynarodowej następuje co do zasady w 

terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Termin ten 

może zostać przedłużony do 15 miesięcy. 

Istotne ułatwienie dowodowe - Jeżeli wnioskodawca nie posiada dowodów potwierdzających 

okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

okoliczności te można uznać za udowodnione, w przypadku gdy są spełnione łącznie następujące 

warunki: 

1) wnioskodawca przedstawił wiarygodne i spójne informacje niezbędne do ustalenia stanu 

faktycznego sprawy; 

2) wnioskodawca przedstawił wszystkie posiadane informacje i dowody służące do ustalenia 

stanu faktycznego sprawy i szczegółowo wyjaśnił przyczyny braku innych informacji i 

dowodów; 

3) wyjaśnienia wnioskodawcy są spójne, wiarygodne i nie są sprzeczne z zebranymi w sprawie 

dowodami i materiałami; 

4) wnioskodawca wystąpił z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej w 

najwcześniejszym możliwym terminie, chyba że może wskazać uzasadniony powód, dla 

którego tego nie zrobił. 

 

Ograniczenia 

Praca: W trakcie oczekiwania na decyzję o udzieleniu ochrony międzynarodowej nie wolno 

pracować. Jeżeli jednak sprawa dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej nie została 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmnbtgazta
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsgu2tmnbtgazta
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załatwiona w terminie 6 miesięcy i opóźnienie nie nastąpiło z winy wnioskodawcy, Szef Urzędu, na 

wniosek osoby, której dotyczy wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, wydaje 

zaświadczenie, które wraz z tymczasowym zaświadczeniem tożsamości cudzoziemca uprawnia tę 

osobę do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

Paszport:  

Osoba składająca wniosek jest obowiązana, po złożeniu tego wniosku, przekazać swój dokument 

podróży do depozytu Szefowi Urzędu, za pośrednictwem organu Straży Granicznej, który przyjął 

wniosek. 

W przypadku gdy ta osoba przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy lub zezwolenia na pobyt stały, przekazanie dokumentu podróży do 

depozytu Szefowi Urzędu następuje w dniu, w którym zezwolenie na pobyt czasowy lub zezwolenie 

na pobyt stały utraci ważność lub zostanie cofnięte. 

Szef Urzędu wydaje cudzoziemcowi dokument podróży przekazany do depozytu najwcześniej w 

dniu, w którym decyzja kończąca postępowanie w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej 

stała się ostateczna. 

W szczególnych przypadkach uzasadnionych osobistą sytuacją cudzoziemca wymagającą 

niezwłocznego opuszczenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Szef Urzędu może wydać 

cudzoziemcowi dokument podróży przekazany do depozytu przed zakończeniem postępowania w 

sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej. 

 

Zaświadczenie tożsamości: Wnioskodawcy i małżonkowi, w imieniu którego wnioskodawca 

występuje, wydaje się, niezwłocznie po przyjęciu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, 

nie później jednak niż w terminie 3 dni, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. 

Zaświadczenie tożsamości w okresie swojej ważności potwierdza tożsamość cudzoziemca podczas 

jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz uprawnia go i małoletnie dzieci objęte tym 

zaświadczeniem do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do zakończenia postępowania 

w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej decyzją ostateczną. Zaświadczenie tożsamości co 

do zasady jest ważne przez okres 90 dni. Po upływie okresu ważności zaświadczenia tożsamości 

kolejne zaświadczenie tożsamości wydaje się na okres 6 miesięcy. 
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Dodatkowe świadczenia i uprawnienia 

 

Osoba, która ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej, ma prawo do: 

● nieodpłatnej pomocy prawnej na poszczególnych etapach postępowania (przede wszystkim 

na etapie postępowania odwoławczego, ale także w postępowaniu przed organem I instancji 

w sprawie pozbawienia statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, każda ORA i OIRP 

prowadzą listę adwokatów świadczących taką pomoc), 

● pomocy dobrowolnym w powrocie do kraju, do którego mają prawo wjazdu, 

● pomocy w przypadku przeniesienia cudzoziemca do innego państwa członkowskiego 

odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej na 

podstawie rozporządzenia Dublin III, 

● pomocy socjalnej i opieki medycznej na zasadach określonych w cyt. ustawie. 

 

Pomoc socjalna obejmuje: 

1) pomoc udzielaną w ośrodku, w tym: 

a) zakwaterowanie, 

b) całodzienne wyżywienie zbiorowe lub ekwiwalent pieniężny w zamian za wyżywienie, 

c) kieszonkowe na drobne wydatki osobiste (obecnie 50 zł miesięcznie), 

d) stałą pomoc pieniężną na zakup środków czystości i higieny osobistej albo środki czystości i 

higieny osobistej, 

e) jednorazową pomoc pieniężną lub bony towarowe na zakup odzieży i obuwia, 

f) naukę języka polskiego i podstawowe materiały niezbędne do nauki tego języka, 

g) pomoce dydaktyczne dla dzieci korzystających z nauki i opieki w publicznych placówkach, 

szkołach podstawowych lub szkołach ponadpodstawowych, 

h) pokrycie, w miarę możliwości, kosztów zajęć pozalekcyjnych i rekreacyjno-sportowych 

dzieci, 

i) finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego: 

- w celu wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie udzielania ochrony międzynarodowej, 

- w celu leczenia lub poddania się szczepieniom ochronnym, 

- w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach albo 

2) pomoc udzielaną poza ośrodkiem, polegającą na wypłacie świadczenia pieniężnego na 

pokrycie we własnym zakresie kosztów pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem kosztów opieki medycznej, zwaną dalej „świadczeniem pieniężnym”. 

 

Uwaga! Jak wynika z powyższego, cudzoziemiec wnioskujący o udzielenie ochrony 

międzynarodowej ma prawo do zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców, jednak może 
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również zdecydowanie się na mieszkanie poza ośrodkiem - w takim przypadku otrzymuje 

świadczenie pieniężne, jednak nadal nie może pracować. Wysokość świadczeń określa 

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2016 r. w sprawie 

wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o udzielenie ochrony międzynarodowej - 

dla osoby zamieszkującej samodzielnie jest to obecnie 750 zł miesięcznie (25 zł / dzień), w 

przypadku dwuosobowego gospodarstwa 600 zł miesięcznie (20 zł / dzień) dla osoby. 

 

Opieka medyczna obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie, w jakim osobom objętym 

obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń 

na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej. 

 

Okres udzielania świadczeń: 

Pomoc socjalną i opiekę medyczną zapewnia się w okresie: 

1) postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej, począwszy od dnia 

zgłoszenia się cudzoziemca w ośrodku, z tym że w sytuacjach szczególnych, związanych z 

zagrożeniem życia lub zdrowia cudzoziemca, opieka medyczna przysługuje od dnia złożenia 

przez cudzoziemca wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej; 

2) 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji ostatecznej w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej albo przez okres 14 dni od dnia doręczenia decyzji ostatecznej o 

umorzeniu postępowania, w przypadku gdy postępowanie w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej zostało umorzone. 

Świadczenia pieniężnego można udzielić wnioskodawcy oraz osobie, w imieniu której 

wnioskodawca występuje, bez konieczności zgłoszenia się w ośrodku. 
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Adw. Justyna Wróbel  

Zezwolenie na pobyt czasowy 

Podstawa prawna: art. 98-194 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

Wprowadzenie: 

Cudzoziemiec planujący przebywać w Polsce dłużej niż 3 miesiące może ubiegać się o zezwolenie 

na pobyt czasowy. Zezwolenie to może zostać wydane na okres nie dłuższy niż 3 lata. Okres 

ważności zezwolenia może być jednak krótszy, jeżeli podstawa  ubiegania się o to zezwolenie 

wskazuje na zasadność krótszego pobytu lub przepis ustawy o cudzoziemcach stanowi iż dany typ 

zezwolenia może zostać udzielony na krótszy i wskazany okres czasu, np. dla absolwenta studiów 

wyższych w Polsce poszukującego pracy lub planującego podjęcie działalności gospodarczej 

udziela się go na okres 9 miesięcy;  pierwszego zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemca 

podejmującego studia stacjonarne udziela się na okres 15 miesięcy. 

  

Organem właściwym do złożenia wniosku pobytowego i wydania decyzji w I instancji jest wojewoda 

właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca. Organem II instancji jest Szef Urzędu do 

spraw Cudzoziemców. 

  

Brak jest w polskim systemie prawnym postępowania w przedmiocie przedłużenia zezwolenia na 

pobyt czasowy. Jeśli cudzoziemiec chce pozostać w Polsce na kolejny okres, winien ubiegać się o 

nowe zezwolenie pobytowe składając wniosek w tym przedmiocie co do zasady (vide: rozdział 

poświęcony przepisom COVIDowym) najpóźniej ostatniego dnia ważności jego tytułu pobytowego: 

ruchu bezwizowego, wizy, zezwolenia na pobyt czasowy. 

  

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość i tytuł pobytowy cudzoziemca podczas 

jego pobytu w Polsce i innych krajach obszaru Schengen. Dokument ten wraz z ważnym paszportem 

zagranicznym uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej i, do 90 dni w okresie 180 

dni, innych państw strefy Schengen, bez konieczności uzyskania wizy. Cudzoziemiec może 

wnioskować o jej wydanie lub wymianę gdy dokument ten zgubił, został mu skradziony, bądź też 

zmieniły się dane zawarte na karcie pobytu. 

  

Cudzoziemiec może złożyć wniosek pocztą, w biurze podawczym urzędu wojewódzkiego lub po 

umówieniu się na wizytę w urzędzie – osobiście, kiedy to zostaną od niego pobrane odciski palców. 

W przypadku złożenia wniosku pocztą lub w biurze podawczym, wojewoda wzywa cudzoziemca do 
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osobistego stawiennictwa w terminie nie krótszym niż 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez 

rozpoznania. 

  

Ważne! Na mocy utrwalonego już orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok NSA z 

dnia 14 września 2018 r., II OSK 629/18, por. wyroki NSA z dnia 29 stycznia 2015 r., II GSK 2184/13, z 

dnia 9 lipca 2020 r., I OSK 27/20) termin do osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim 

celem pobrania odcisków palców od cudzoziemca nie stanowi braku formalnego wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy; termin z art. 64 §2 KPA jest terminem o charakterze 

instrukcyjnym. Zatem jeśli cudzoziemiec po jego przekroczeniu, a przed wysłaniem przez wojewodę 

zawiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania uzupełni wniosek, to nie ma żadnych 

przeszkód by go merytorycznie rozpoznać. 

Jeżeli termin na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy został 

zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w 

terminie, w paszporcie cudzoziemca umieszcza się odcisk stempla, a pobyt cudzoziemca na 

terytorium RP uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie 

udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna. 

Odmowa wszczęcia postępowania w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy 

następuje gdy w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia cudzoziemiec 

→  posiada zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

→ przebywa na podstawie wizy Schengen wydanej ze względu na inne okoliczności, upoważniającej 

tylko do wjazdu na terytorium RP, lub 

→  przebywa na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego ze względu na okoliczności 

wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca  na terytorium RP, lub 

→ przebywa w Polsce na podstawie zgody na pobyt tolerowany lub zgody na pobyt ze względów 

humanitarnych albo w związku z udzieleniem mu azylu, ochrony uzupełniającej lub ochrony 

czasowej lub nadaniem mu statusu uchodźcy w RP, lub 

→ ubiega się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub o udzielenie azylu, lub 

→ jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub 

stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju, lub 

→ odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany, lub 
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→ przebywa w Polsce po tym, jak został zobowiązany do powrotu, i nie upłynął jeszcze termin 

dobrowolnego powrotu określony w decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, także w 

przypadku przedłużenia tego terminu, lub 

→ jest obowiązany opuścić Polskę 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, lub w terminie 7 dni od dnia, w którym ustały przyczyny 

nieprzekazania go do państwa trzeciego z uwagi na szczególnie uzasadniony przypadek, ze względu 

na jego stan zdrowia; 

-> poza wyjątkami wskazanymi w ustawie (vide: np. gdy w imieniu cudzoziemca-członka rodziny 

obywatel polski lub cudzoziemiec legitymujący się tytułem pobytowym w RP wnioskuje o udzielenie 

dla niego zezwolenia na pobyt czasowy, gdy ten przebywa poza granicami Polski), przebywa poza 

granicami Polski. 

Cudzoziemcowi odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy gdy: 

→ nie spełnia on wymogów udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na 

deklarowany cel pobytu lub okoliczności, które są podstawą ubiegania się o to zezwolenie, nie 

uzasadniają jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące 

(np. w dniu wydania decyzji w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie 

kontynuacji studiów stacjonarnych wg zaświadczenia wydanego przez uczelnię cudzoziemiec 

ukończy studia w ciągu 2 miesięcy); 

→ obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt jest na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej niepożądany, lub 

→ jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, lub 

→ wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego lub zobowiązania wynikające z postanowień ratyfikowanych umów 

międzynarodowych obowiązujących Rzeczpospolitą Polską, lub 

→ w postępowaniu w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy: 
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- złożył on wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub dołączył 

do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub 

- zeznał on nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako 

autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego, lub 

- gdy przedstawienie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach jest wymagane - zalega z 

uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, 

odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 

właściwego organu, lub 

- nie zwrócił kosztów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca 

do powrotu, które zostały pokryte z budżetu państwa, lub 

- podlegając obowiązkowi leczenia na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o 

zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, nie wyraża zgody na to leczenie, 

lub 

→ poza wyjątkami przewidzianymi w ustawie (vide: np. tzw. konwencyjne zezwolenia na pobyt 

czasowy, które może zostać udzielone cudzoziemcowi pomimo jego nielegalnego pobytu w Polsce 

gdy ten prowadzi życie rodzinne w rozumieniu art. 8 Europejskiej konwencji praw człowieka – art. 

187 pkt 6 ustawy o cudzoziemcach, bądź też jego wyjazd z Polski naruszałby prawa dziecka, 

określone w Konwencji o prawach dziecka, w stopniu istotnie zagrażającym rozwojowi 

psychofizycznemu dziecka – art. 187 pkt 7 ustawy) złożył wniosek podczas nielegalnego pobytu na 

terytorium RP lub przebywa na tym terytorium nielegalnie. 

Decyzję w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji wojewoda 

wydaje w terminie 60 dni, zaś w II instancji Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców – w terminie 90 dni 

(terminy te wynikają z nowelizacji ustawy o cudzoziemcach, która weszła w życie 29 stycznia 2022 

r.). 

Praktyka pokazuje że postępowania pobytowe trwają co do zasady znacznie dłużej, zatem po 

upływie terminu warto wnieść ponaglenie, a w przypadku braku reakcji organu – skargę 

administracyjną do wojewódzkiego sądu administracyjnego na bezczynność organu. 

Ważne! Zgodnie z art. 100c specustawy do dnia 31 grudnia 2022 r. bieg terminów na załatwienie 

spraw przez wojewodów dotyczących udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, 

stały, rezydenta długoterminowego UE, zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub Niebieskiej 

Karty UE,  nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Tym samym przepisów 

o bezczynności organu, obowiązku powiadamiania strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w 

terminie, wymierzaniu organowi grzywny czy też zasądzaniu od niego sum pieniężnych na rzecz 

skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa, nie stosuje się. 
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Ważne! Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, zawiadamia wojewodę, 

który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia 

zezwolenia. Np. jeśli cudzoziemiec który legitymuje się zezwoleniem na pobyt czasowy na 

podstawie kontynuowania studiów stacjonarnych w Polsce ważnym do 30 września 2022 r. otrzymał 

dyplom potwierdzający ich ukończenie 1 sierpnia 2022 r., do 22 sierpnia 2022 r. winien zawiadomić 

wojewodę o fakcie ukończenia studiów. Nadto ma on 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania 

dyplomu na złożenie nowego wniosku pobytowego lub opuszczenie terytorium RP. 

I.  Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 

Podstawa prawna: art. 114-126 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

Wniosek na tego typu zezwolenie składa cudzoziemiec, którego celem pobytu w Polsce jest 

wykonywanie pracy. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę przez okres swojej ważności uprawnia do 

pobytu w Polsce i pracy na zasadach w nim określonych. 

  

Co do zasady w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wskazane są dane 

pracodawcy cudzoziemca, stanowisko, na którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, 

wynagrodzenie, które winien otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy, 

rodzaj umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywać pracę. 

  

Jeżeli cudzoziemiec jest absolwentem polskiej uczelni wyższej, i do wniosku pobytowego załączy 

dyplom to potwierdzający, wówczas w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 

nazwa pracodawcy oraz warunki wykonywania pracy nie zostają wskazane. 

  

Wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe niż wysokość minimalnego wynagrodzenia w 

danym roku (w 2022 r.: 3 010 zł brutto), niezależnie od wymiaru czasu pracy, a więc czy cudzoziemiec 

pracuje na 1/5 etatu, albo też 20 godzin w miesiącu. 

  

Pracodawca może zatrudnić cudzoziemca zarówno na podstawie umowy o pracę, jak i umowy 

cywilnoprawnej (umowa zlecenia/ umowa o dzieło). 

  

Utrata pracy przez cudzoziemca nie jest jednoznaczna z automatyczną utratą prawa do pobytu na 

terenie Polski i anulowaniem posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy. Po utracie pracy 

cudzoziemiec ma obowiązek powiadomić o tym fakcie wojewodę w ciągu 15 dni roboczych, licząc 

od dnia zakończenia pracy. Jeśli dopełni tego obowiązku, jego zezwolenie będzie ważne jeszcze 

przez okres 30 dni (od dnia utraty pracy), który to czas będzie mógł wykorzystać na znalezienie 
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nowego zatrudnienia i złożenia wniosku o zmianę zezwolenia, lub też złożenie nowego wniosku 

pobytowego jeśli zmieni się jego cel pobytu w Polsce. 

  

Jeśli cudzoziemiec nie dopełni tego obowiązku w terminie, wojewoda może rozpocząć 

postępowanie w przedmiocie unieważnienia zezwolenia na pobyt cudzoziemca.  Ponadto może to 

być podstawa do odmowy udzielenia kolejnego zezwolenia pobytowego. 

  

Na wniosek cudzoziemca zezwolenie na pobyt i pracę może być w każdym czasie zmienione przez 

wojewodę właściwego ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza 

wykonywać pracę u innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w decyzji o wydaniu 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

  

Ważne! Wojewoda odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy w dniu składania wniosku o udzielenie mu tego 

zezwolenia prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP. 

  

Ważne! Wojewoda odmawia wszczęcia postępowania także gdy cudzoziemiec w momencie 

składania wniosku przebywa w Polsce na podstawie wizy wydanej przez polskiego konsula, lub 

konsula innego państwa obszaru Schengen, wydanej w celu turystycznym lub odwiedzin u rodziny 

lub przyjaciół. 

  

Ważne! Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wojewoda może odmówić, jeżeli 

pracodawca cudzoziemca nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do 

pokrycia zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi 

rzeczywistej działalności gospodarczej. 

II.  tzw. Niebieska Karta UE 

Podstawa prawna: art. 127-138 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich 

kwalifikacji, potocznie zwane Niebieską Kartą Unii Europejskiej, udziela wojewoda, gdy celem pobytu 

cudzoziemca jest wykonywanie pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 
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Wymogami, które należy spełnić kumulatywnie, by cudzoziemcowi udzielono tego typu zezwolenia 

pobytowego, są: 

→ zawarcie na okres przynajmniej 1 roku, umowy o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę 

cywilnoprawną; 

→ posiadanie wyższego wykształcenia: akceptowany jest zarówno tytuł licencjata, jak i magistra, 

niezależnie od kraju w którym cudzoziemiec uzyskał to wykształcenie, lub posiadanie co najmniej 5-

lat udokumentowanego doświadczenia zawodowego;  

→ roczne wynagrodzenie brutto wynikające z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia wskazane 

w umowie nie może niższe niż równowartość 150% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w 

gospodarce narodowej w roku poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji ogłaszanego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Od 9 lutego 2022 r. nie może być ono niższe niż 8 

500 zł brutto miesięcznie. 

Ważne! Nawet jeśli wnioskodawca jest absolwentem studiów wyższych w Polsce i dołączy do 

wniosku o tzw. Niebieską Kartę UE dyplom potwierdzający ich ukończenie, w przeciwieństwie do 

klasycznego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, w decyzji w przedmiocie udzielenia tego rodzaju 

zezwolenia zawsze wskazywany jest pracodawca, stanowisko, wynagrodzenie, rodzaj umowy, i 

pozostałe warunki pracy. 

III.  Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach (stacjonarnych) 

 Podstawa prawna: art. 144-150 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

Zezwolenie na pobyt czasowy jest udzielane cudzoziemcowi, gdy celem jego pobytu w Polsce jest 

podjęcie lub kontynuacja stacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjackie), studiów drugiego 

stopnia (magisterskie), jednolitych studiów magisterskich lub studiów trzeciego stopnia 

(doktoranckie). Zezwolenie na pobyt jest udzielane również w przypadku, gdy studia te stanowią 

kontynuację lub uzupełnienie studiów podjętych przez cudzoziemca w innym państwie UE. 

Pierwsze zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach stacjonarnych jest 

udzielane na okres 15 miesięcy dla studenta podejmującego studia. Jeżeli dokumenty przedstawione 

przez studenta ubiegającego się o zezwolenie uzasadniają jego pobyt w Polsce przez okres krótszy 

niż 1 rok, pierwsze zezwolenie zostanie wydane na czas trwania roku akademickiego lub studiów, 

przedłużone o 3 miesiące (co na przykład oznacza, że jeśli do końca roku akademickiego zostało 5 

miesięcy, to zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na 8 miesięcy). Dla studenta drugiego 

lub kolejnego roku zezwolenie na pobyt czasowy może być wydane na okres do 3 lat, limitem będzie 

zawsze termin ukończenia studiów wskazany w zaświadczeniu wydanym przez uczelnię. 
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W przypadku, gdy cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy, ale został skreślony z listy 

studentów, to uczelnia informuje pisemnie o tym fakcie wojewodę, który wydał cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy. Może to być podstawą do unieważnienia zezwolenia, a więc i karty 

pobytu, gdyż ustał cel pobytu cudzoziemca w Polsce. 

  

Ważne!  Uczelnia, na której studiuje cudzoziemiec musi zostać zatwierdzona przez ministra 

właściwego do spraw wewnętrznych, chyba że ta jednostka nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia 

albo w stosunku do jednostki prowadzącej studia, która nie podlega obowiązkowi zatwierdzenia, nie 

została wydana decyzja o zakazie przyjmowania cudzoziemców. 

 

Adwokat Monika Walancik 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz 

pełnienia funkcji członka zarządu osoby prawnej 

 

 

O tego rodzaju zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu  w Polsce 

jest : 

• prowadzenie działalności gospodarczej na terytorium RP 

• pełnienie funkcji w zarządzie spółki z.o.o. lub spółki akcyjnej, której akcje lub udziały 

cudzoziemiec posiada (którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył) 

• prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez 

komplementariusza, lub działanie w charakterze prokurenta. 

 

Aby uzyskać tego rodzaju zezwolenie, podmiot prowadzący działalność gospodarczą powinien 

spełnić następujące warunki: 

a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej osiągnął 

dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w 

gospodarce narodowej w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy  o niektórych formach 

popierania budownictwa mieszkaniowego lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym 

wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co 

najmniej 2 pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których 

mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
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lub 

b) wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków określonych 

powyżej lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości tych warunków, w 

szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzania 

korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

Dokumenty potwierdzające spełnienie powyższych wymagań: 

▪ osiągnięcia dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, w którym przedsiębiorca ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w roku poprzedzającym złożenie wniosku ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego, np. CIT-8, PIT 28, PIT 36, zaświadczenie z Urzędu 

Skarbowego o osiągniętych dochodach za poprzedni rok) lub 

▪ zatrudnienia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez 

okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących 

obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, posiadającymi zezwolenie na pobyt 

stały/rezydenta długoterminowego UE/obywatel kraju członkowskiego UE lub 

Schengen (oraz cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) 

▪ posiadania środków pozwalających na spełnienie w przyszłości wyżej wymienionych 

warunków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w przyszłości tych 

warunków, w szczególności przyczyniających się do wzrostu inwestycji, transferu 

technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy, 

np. aktualne saldo rachunku bankowym firmy, biznesplan spółki, dokumenty 

potwierdzające poczynione inwestycje w zaopatrzenie i sprzęt wykorzystywany przy 

produkcji bądź świadczonych usługach, faktury) 

▪ bilans spółki wraz z aktualnym rachunkiem zysków i strat lub zestawienie przychodów i 

kosztów (w przypadku cudzoziemca prowadzącego jednoosobową działalność 

gospodarczą) 

▪ umowa spółki 

▪ zaświadczenie o braku zaległości podatkowych spółki z Urzędu Skarbowego oraz 

zaświadczenie z właściwego miejscowo oddziału ZUS o braku zaległości (podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą) w opłacie składek na ubezpieczenie 

społeczne. 

Ważne: obywatele krajów trzecich co do zasady nie mogą prowadzić działalności w formie 

jednoosobowej działalności gospodarczej (wyjątek: obywatele Ukrainy na podstawie ustawy z dnia 

12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa, a także cudzoziemcy: posiadający Kartę Polaka, zezwolenie na pobyt stały, zezwolenie na 
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pobyt rezydenta długoterminowego UE, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

połączeniem z rodziną, zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z kształceniem się na 

studiach, posiada status uchodźcy, posiada ochronę uzupełniającą, posiada zgodę na pobyt ze 

względów humanitarnych, posiada zgodę na pobyt tolerowany, posiada zezwolenie na pobyt 

czasowy i pozostaje w związku małżeńskim z obywatelem polskim zamieszkałym na terytorium 

Polski, posiada zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej, 

udzielone ze względu na kontynuowanie prowadzonej już działalności gospodarczej na podstawie 

wpisu do CEIDG, posiada ochronę czasową w Polsce). 

Ponadto cudzoziemiec musi spełniać następujące warunki: 

1) musi posiadać: 

a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. Dokumentami potwierdzającymi są np.: 

• jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki 

• jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS 

ZCNA 

• jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne 

ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski 

(zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski). 

b) źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dokumenty 

potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (dla osoby 

samotnie gospodarującej – w wysokości co najmniej 701 zł netto miesięcznie, dla 

osoby w rodzinie - w wysokości co najmniej 528 zł netto miesięcznie), np.: 

• uchwała o przyznaniu wynagrodzenia dla członka zarządu lub prezesa; 

• umowa na podstawie, której cudzoziemiec wykonuje pracę jako członek 

zarządu, 

• umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło) z innym 

podmiotem powierzającym pracę cudzoziemcowi wraz z dokumentem 

potwierdzającym legalność zatrudnienia (oświadczeniem o powierzeniu 

wykonywania pracy lub zezwoleniem na pracę). 

W przypadku spółek dochody uzyskane z działalności gospodarczej nie są uznawane 

jako stały i regularny dochód. 
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c) zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie 

zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych; 

2) musi mieć zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania. Dokumentami 

potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania mogą być np.: 

• potwierdzenie zameldowania; 

• akt własności lokalu mieszkalnego; 

• umowa najmu lokalu mieszkalnego; 

• inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym; 

• oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o 

zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania wraz z dokumentem 

potwierdzającym prawo do władania lokalem. 

 

Wskazane jest aby dokument potwierdzał fakt prawa do posiadania miejsca zamieszkania przez co 

najmniej 6 miesięcy licząc od daty złożenia dokumentu. 

 

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia osobiście, nie później niż w 

ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium RP, do wojewody właściwego ze względu na 

miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. 

Jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (a np. przez pełnomocnika lub 

wysłany pocztą), wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty 

pobytu (nie dotyczy cudzoziemców od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie 

niemożliwe). Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, 

choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy. 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub 

braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza stempel w dokumencie 

podróży,  który potwierdza złożenie wniosku o  udzielenie zezwolenia. Pobyt cudzoziemca uważa 

się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna . 

Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na 

wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny. Umieszczenie 

stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych 

państw obszaru Schengen. 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł. 

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł. 
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Zezwolenia udziela się (w formie decyzji administracyjnej) jeśli okoliczności, które są podstawą 

ubiegania się o ten rodzaj zezwolenia, uzasadniają pobyt cudzoziemca na terytorium RP przez okres 

dłuższy niż 3 miesiące. Zezwolenia udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu 

cudzoziemca na terytorium RP, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać  kartę pobytu osobiście. 

Zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu) uprawnia do podróżowania do innych krajów obszaru 

Schengen, przy czym cudzoziemiec musi też posiadać ważny dokument 

podróży. Pobyt cudzoziemca na tej podstawie nie może jednak przekraczać 90 dni w okresie 180 

dni.  

Podstawa prawna: art. 142 – 143a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności 

 

 

O tego rodzaju zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec jeżeli:  

• spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu 

• wykaże, że zachodzą inne, niż wymienione w pozostałych przepisach ustawy 

o cudzoziemcach, okoliczności uzasadniające jego pobyt w Polsce przez okres dłuższy niż 

3 miesiące. 

 
Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności udziela się cudzoziemcowi, jeżeli:  

• zamierza jako członek rodziny zamieszkiwać na terytorium RP wspólnie z pracownikiem 

migrującym lub z prowadzącym na tym terytorium działalność gospodarczą na własny 

rachunek cudzoziemcem 

• jest urodzonym na terytorium RP małoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającym na 

tym terytorium bez opieki 

• posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne 

państwo członkowskie Unii Europejskiej oraz: 

a) zamierza wykonywać pracę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium RP na 

podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium 

b) zamierza podjąć lub kontynuować na terytorium RP studia lub szkolenie zawodowe 

c) wykaże, że zachodzą inne okoliczności uzasadniające jego zamieszkiwanie na terytorium 

RP 

• jest członkiem rodziny cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, z 

którym przebywał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i 

towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć 
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• posiada uprawnienie do wykonywania pracy na terytorium RP na zasadach określonych w 

decyzji nr 1/80 Rady Stowarzyszenia Republiki Tureckiej i EWG z dnia 19 września 1980 r. w 

sprawie rozwoju Stowarzyszenia 

• jest absolwentem polskiej uczelni i poszukuje na terytorium RP  pracy lub planuje rozpocząć 

wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium 

• bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie tego zezwolenia przebywał na 

terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań 

naukowych, zakończył prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje 

na terytorium RP pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na 

tym terytorium,  

• jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który do dnia 

31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik 

delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP. 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności można udzielić jeżeli cudzoziemiec 

: 

• zamierza na terytorium RP podjąć lub kontynuować: 

a)naukę 

b) szkolenie zawodowe 

• jest duchownym, członkiem zakonu lub osobą pełniącą funkcję religijną w kościele lub 

związku wyznaniowym, którego status jest uregulowany umową międzynarodową, 

przepisami obowiązującego na terytorium RP prawa, lub który działa na podstawie wpisu do 

rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, i jeżeli jego pobyt na terytorium RP jest 

związany z pełnioną funkcją lub przygotowaniem do jej pełnienia 

• jest pokrzywdzonym w sprawie przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy 

• bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia przebywał na terytorium 

RP na podstawie zezwolenia jako pokrzywdzony - do czasu otrzymania zaległego 

wynagrodzenia od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

• jego pobyt na terytorium RP jest niezbędny z uwagi na konieczność poszanowania prawa do 

życia rodzinnego w rozumieniu Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 

wolności, a cudzoziemiec przebywa na terytorium RP nielegalnie 

• jego wyjazd z terytorium RP naruszałby prawa dziecka, określone w Konwencji o prawach 

dziecka, w stopniu istotnie zagrażającym jego rozwojowi psychofizycznemu, a cudzoziemiec 

przebywa na terytorium RP nielegalnie 

• wykazał, że zachodzą okoliczności inne niż określone powyżej, uzasadniające jego pobyt na 

terytorium RP 
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Zezwolenia na pobyt czasowy udziela się na okres niezbędny do realizacji celu pobytu cudzoziemca 

na terytorium RP, nie dłuższy jednak niż 3 lata. 

Cudzoziemiec musi posiadać : 

• ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 

opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez 

ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium RP.  

Dokumentami potwierdzającymi są np.: 

 

- jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki 

- jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA 

- jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie 

zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę należy 

dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). 

 

• źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania 

siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu. Dokumenty potwierdzające 

posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu (dla osoby samotnie gospodarującej – 

w wysokości co najmniej 701 zł netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości co 

najmniej 528 zł netto miesięcznie), np.: 

- umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło) z innym podmiotem 

powierzającym pracę cudzoziemcowi wraz z dokumentem potwierdzającym legalność 

zatrudnienia (oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleniem na pracę). 

• zapewnione na terytorium RP miejsce zamieszkania. Dokumenty potwierdzające np. umowa 

najmu, akt własności. 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności cudzoziemcowi udziela się na okres: 

• ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, któremu 

cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne 

okoliczności towarzyszy lub z którym zamierza się połączyć  

• nauki lub szkolenia zawodowego, nie na dłużej jednak niż na okres 1 roku 

• 9 miesięcy – jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów lub prowadzenia badań 

naukowych lub prac rozwojowych 

• 5 lat - jednorazowo, w przypadku, gdy cudzoziemiec jest obywatelem Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

 

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia osobiście, do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, co do zasady w ostatnim dniu 

legalnego pobytu (chyba, że chodzi o zezwolenie gdy cudzoziemiec już jest nielegalnie w związku z 

okolicznościami o jakich mowa przy przesłankach udzielenia tego zezwolenia). 
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Jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (a np. przez pełnomocnika lub 

wysłany pocztą), wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty 

pobytu (nie dotyczy cudzoziemców od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie 

niemożliwe). Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, 

choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy. 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub 

braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda  zamieszcza w  dokumencie 

podróży  cudzoziemca  odcisk stempla,  który potwierdza złożenie wniosku o  udzielenie zezwolenia. 

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w 

sprawie stanie się ostateczna (chyba, że jak powyżej wskazano jego pobyt już był nielegalny). Jeżeli 

postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek 

cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny. Umieszczenie stempla w 

dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw 

obszaru Schengen. 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł. 

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł. 

Zezwolenia udziela się (w formie decyzji administracyjnej) na okres niezbędny do realizacji celu 

pobytu cudzoziemca na terytorium RP. 

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać  kartę pobytu osobiście. 

 

Podstawa prawna: art. 186 – 194 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające 

krótkotrwałego pobytu 

 

 

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu 

można udzielić cudzoziemcowi, jeżeli:  

• jest obowiązany do osobistego stawiennictwa przed polskim organem władzy publicznej 

• obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga jego wyjątkowa sytuacja osobista 

• obecności cudzoziemca na terytorium RP wymaga interes RP. 

https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/rozdzial-10-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-ze-wzgledu-na-okolicznosci-wymagajace-krotkotrwalego-pobytu/8028/
https://lexlege.pl/ustawa-o-cudzoziemcach/rozdzial-10-zezwolenie-na-pobyt-czasowy-ze-wzgledu-na-okolicznosci-wymagajace-krotkotrwalego-pobytu/8028/
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Zezwolenia można udzielić na okres niezbędny do realizacji celu, ze względu na który zezwolenie 

zostało udzielone, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy. 

 

Można także udzielić tego zezwolenia, gdy okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie 

uzasadniają pobytu cudzoziemca na terytorium RP przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

 

Przebywając na podstawie tego zezwolenia cudzoziemiec nie ma możliwości ubiegania się o dalszą 

legalizację pobytu na zwykłych zasadach. Nie ma zatem możliwości ubiegania się o zezwolenie 

na pobyt czasowy z uwagi na inny cel pobytu, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE. 

 

Cudzoziemiec nie musi wykazywać posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, źródła stabilnego i 

regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny 

pozostających na jego utrzymaniu, zapewnionego na terytorium RP miejsce zamieszkania.  

 

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia osobiście, do wojewody 

właściwego ze względu na miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca, co do zasady w ostatnim dniu 

legalnego pobytu (nie dotyczy jeśli chodzi o zezwolenie gdy cudzoziemiec już jest nielegalnie). 

Jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (a np. przez pełnomocnika lub 

wysłany pocztą), wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty 

pobytu (nie dotyczy cudzoziemców od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie 

niemożliwe lub nie mają ukończone 6 lat). Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w 

celu wydania karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub 

braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda  zamieszcza w  dokumencie 

podróży  cudzoziemca  odcisk stempla,  który potwierdza złożenie wniosku o  udzielenie zezwolenia. 

Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w 

sprawie stanie się ostateczna (chyba, że jak powyżej wskazano jego pobyt już był nielegalny w dacie 

złożenia wniosku). Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie 

zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny. 

Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po 

terytorium innych państw obszaru Schengen. 
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Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł w przypadku zezwolenia z uwagi 

na wyjątkową sytuację osobistą cudzoziemca;  

85 zł – w pozostałych przypadkach. 

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł. 

Zezwolenia udziela się w formie decyzji administracyjnej. 

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać  kartę pobytu osobiście. 

 

Podstawa prawna: art. 181-185 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 

 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną  

 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną udziela się, gdy cudzoziemiec:    

a) przybywa na terytorium RP w celu połączenia się z rodziną 

b) przebywa na tym terytorium RP w celu połączenia się z rodziną  

c) posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz źródło stabilnego i regularnego dochodu 

wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających 

na jego utrzymaniu, a także ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania (nie stosuje się tego warunku  do zezwolenia udzielanego członkowi rodziny 

cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, gdy 

wniosek o udzielenie mu tego zezwolenia został złożony przed upływem 6 miesięcy od dnia 

uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony uzupełniającej. Wymóg posiadania 

źródła stabilnego i regularnego dochodu uważa się za spełniony również wówczas, gdy 

koszty utrzymania cudzoziemca będzie pokrywał członek rodziny obowiązany do jego 

utrzymania, który zamieszkuje na terytorium RP.) 

d) jest członkiem rodziny obywatela polskiego oraz: 

• pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem  

• jest małoletnim dzieckiem cudzoziemca pozostającego w uznawanym przez prawo 

RP związku małżeńskim z obywatelem RP i posiadającego zezwolenie na pobyt 

czasowy dla członka rodziny obywatela RP lub zezwolenie na pobyt stały udzielone 

w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim 

e) jest członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium RP na podstawie: 

• zezwolenia na pobyt stały, 

• zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 
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• zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, 

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych, 

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności długoterminowej naukowca, 

• zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji, 

• zezwolenia na pobyt czasowy  celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia 

wewnątrz przedsiębiorstwa, 

• zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w celu korzystania z mobilności 

długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, 

• zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, który zakończył 

prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych i poszukuje na terytorium Polski 

pracy lub planuje rozpocząć wykonywanie działalności gospodarczej na tym terytorium 

• co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy, 

w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt 

czasowy dla członka rodziny – na podstawie zezwolenia udzielonego mu na okres 

pobytu nie krótszy niż 1 rok, 

• na podstawie prawa pobytu lub prawa stałego pobytu obywatela Zjednoczonego 

Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o których mowa w art. 10 ust. 1 lit. b i d 

Umowy Wystąpienia 

• w związku z nadaniem mu statusu uchodźcy 

• w związku z udzieleniem mu ochrony uzupełniającej, 

• w związku z udzieleniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

f) jest dzieckiem obywatela polskiego lub jego małżonka, które nie ukończyło 21-roku życia lub 

które pozostaje na utrzymaniu obywatela polskiego lub jego małżonka 

g) jest rodzicem obywatela polskiego lub jego małżonka pozostającym na utrzymaniu 

obywatela polskiego lub jego małżonka 

– jeżeli obywatel polski zamieszkuje na terytorium RP i regularnie przemieszcza się z tego 

terytorium na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w celu 

wykonywania pracy na terytorium tego państwa, a brak tego zezwolenia uniemożliwiałby 

korzystanie przez niego ze swobody przepływu pracowników. 

 

Za członka rodziny uważa się: 

• osobę pozostającą z cudzoziemcem w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim 

oraz małoletnie dziecko osoby, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na jej 

utrzymaniu, nad którym sprawuje ona faktycznie władzę rodzicielską. 
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• małoletnie dziecko cudzoziemca i osoby pozostającej z nim w uznawanym przez prawo RP 

związku małżeńskim, w tym także dziecko przysposobione; 

• małoletnie dziecko cudzoziemca, w tym także dziecko przysposobione, pozostające na 

jego utrzymaniu, nad którym cudzoziemiec sprawuje faktycznie władzę rodzicielską; 

• za członka rodziny małoletniego cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub 

udzielono ochrony uzupełniającej, przebywającego na terytorium RP bez opieki, uważa się 

także jego wstępnego w linii prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego 

zgodnie z prawem obowiązującym w RP, jeżeli cudzoziemiec jest osobą małoletnią 

przebywającą na terytorium RP bez opieki lub w dniu złożenia wniosku o udzielenie 

ochrony międzynarodowej był osobą małoletnią przebywającą na terytorium RP bez opieki 

albo pozostawioną następnie bez opieki, która później osiągnęła pełnoletność, a wniosek o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony 

przed upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej. 

Zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną można udzielić:     

• cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium RP obywatela 

polskiego lub obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej innym niż ten, o 

którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. a i b ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej 

i członków ich rodzin, który przebywa na terytorium RP wspólnie z tym obywatelem ze 

względu na: zależność finansową od niego lub pozostawanie z nim w gospodarstwie 

domowym, w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, lub na poważne względy zdrowotne 

wymagające osobistej opieki ze strony tego obywatela 

- jeżeli cudzoziemiec spełnia wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2  

• małoletniemu dziecku cudzoziemca, który przebywa na terytorium RP na podstawie wizy 

krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli dziecko to urodziło się w okresie ważności 

tej wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt czasowy, a cudzoziemiec spełnia wymogi, o 

których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2 i 3 

• cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium RP obywatelem 

polskim lub obywatelem innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o 

Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, z którym przebywa 

wspólnie na tym terytorium, jeżeli cudzoziemiec spełnia wymogi, o których mowa w art. 159 

ust. 1 pkt 2 
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• cudzoziemcowi będącemu członkiem rodziny zamieszkującego na terytorium RP obywatela 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, innym niż ten, o którym mowa w art. 2 pkt 4 lit. b ustawy o 

wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, który przebywa na 

terytorium RP wspólnie z tym obywatelem, ze względu na zależność finansową od niego lub 

pozostawanie z nim w gospodarstwie domowym w kraju, z którego przybył cudzoziemiec, 

lub poważne względy zdrowotne wymagające osobistej opieki ze strony tego obywatela 

- jeżeli temu cudzoziemcowi udzielono zezwolenia przed zakończeniem okresu 

przejściowego, o którym mowa w art. 126 Umowy Wystąpienia albo po jego zakończeniu w 

związku z wnioskiem złożonym przed zakończeniem tego okresu jako członkowi rodziny 

obywatela Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy spełnia 

on wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2  

• cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności, zamieszkującym na terytorium RP obywatelem 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli temu 

cudzoziemcowi udzielono zezwolenia, przed zakończeniem okresu przejściowego, o którym 

mowa w art. 126 Umowy Wystąpienia albo po jego zakończeniu w związku z wnioskiem 

złożonym przed zakończeniem tego okresu z uwagi na prowadzenie życia rodzinnego z 

obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz gdy spełnia 

on wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2 

• cudzoziemcowi prowadzącemu życie rodzinne w rozumieniu Konwencji o ochronie praw 

człowieka i podstawowych wolności z zamieszkującym na terytorium RP obywatelem 

Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w art. 10 ust. 

1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, z którym przebywa wspólnie na tym terytorium, jeżeli 

cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa w art. 10 ust. 4 Umowy Wystąpienia, oraz 

wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2. 

 

 

Poza przesłankami ogólnymi, odmawia się udzielenia zezwolenia: 

• gdy związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i 

warunki wjazdu cudzoziemców na terytorium RP, ich przejazdu przez to terytorium, pobytu 

na nim i wyjazdu z niego. 

• gdy upłynął okres ważności wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej 

dokumentu pobytowego lub wizy długoterminowej, z adnotacją „naukowiec”, posiadanych 

przez naukowca, z którym członek rodziny przebywa na terytorium RP. 
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Nie można odmówić udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, jeżeli wyłączną przyczyną odmowy 

byłby nielegalny pobyt tego cudzoziemca na terytorium RP w odniesieniu do cudzoziemców 

wskazanych w art. 158 ust. 1 pkt 2 lub art. 160 pkt 2. 

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia cudzoziemcowi, o którym mowa 

w art. 159  ust. 1, uwzględnia się: 

• interes małoletniego dziecka 

• charakter i trwałość więzi rodzinnych na terytorium RP 

• okres pobytu cudzoziemca na terytorium RP 

• istnienie więzi rodzinnych, kulturowych i społecznych z państwem pochodzenia. 

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 158  ust. 1 

pkt 1 lub art. 159  ust. 3 pkt 1 ustala się czy:  

• związek małżeński został zawarty w celu obejścia przepisów określających zasady i warunki 

wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ich przejazdu przez to 

terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego 

• jedno z małżonków przyjęło korzyść majątkową w zamian za wyrażenie zgody na zawarcie 

małżeństwa, o ile nie wynikało to ze zwyczaju ugruntowanego w danym państwie lub danej 

grupie społecznej 

• małżonkowie nie wypełniają prawnych obowiązków wynikających z zawarcia małżeństwa 

• małżonkowie nie zamieszkują wspólnie lub nie prowadzą wspólnego gospodarstwa 

domowego 

• małżonkowie nie spotkali się przed zawarciem małżeństwa 

• małżonkowie nie mówią językiem zrozumiałym dla obojga 

• małżonkowie nie są zgodni co do dotyczących ich danych osobowych i innych istotnych 

okoliczności ich dotyczących 

• jedno z małżonków lub oboje małżonkowie w przeszłości zawierali już pozorne małżeństwa. 

 

W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 160  pkt 3, 

5 lub 6 ustala się:  

• czy więzi tego cudzoziemca z obywatelem polskim lub obywatelem innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia 

Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

są rzeczywiste i stałe. 
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Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 340 zł. 

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł. 

 

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia osobiście, nie później niż w 

ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium RP, do wojewody właściwego ze względu na 

miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. 

Jeżeli cudzoziemiec przebywa poza granicami RP, wniosek o udzielenie tego zezwolenia składa 

członek jego rodziny zamieszkujący w Polsce, do którego członek jego rodziny przybywa.  

 

Złożenie wniosku przez członka rodziny cudzoziemca wymaga jego pisemnej zgody lub zgody jego 

przedstawiciela ustawowego, chyba że wnioskodawca jest jego przedstawicielem ustawowym. 

Wyrażenie takiej zgody jest równoznaczne z udzieleniem cudzoziemcowi zamieszkującemu na 

terytorium RP pełnomocnictwa do działania w imieniu członka rodziny w danym postępowaniu. 

 

Obecność tego cudzoziemca będzie obowiązkowa po wydaniu decyzji o udzieleniu zezwolenia 

na pobyt czasowy, przy składaniu wniosku o wydanie karty pobytu w celu złożenia przez  odcisków 

linii papilarnych. 

 

W przypadku cudzoziemca będącego: 

• osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składają rodzice lub ustanowieni 

przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd 

opiekunów; 

• osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa 

opiekun ustanowiony przez sąd; 

• osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa kurator. 

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi będącemu osobą 

małoletnią, która ukończyła 6 rok życia wymagana jest jego obecność (jeśli przebywa na 

terytorium RP) 

 

Jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (a np. przez pełnomocnika lub 

wysłany pocztą – nie dotyczy cudzoziemca przebywającego poza terytorium RP), wojewoda wzywa 

do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty 

pobytu (nie dotyczy cudzoziemców od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie 
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niemożliwe lub są poza RP). Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania 

karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie 

udzielenia zezwolenia. 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub 

braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza stempel w dokumencie 

podróży,  który potwierdza złożenie wniosku o  udzielenie zezwolenia. Pobyt cudzoziemca uważa 

się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna . 

Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na 

wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny. Umieszczenie 

stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych 

państw obszaru Schengen. 

 

Zezwolenia udziela się (w formie decyzji administracyjnej) na okres: 

• 1 roku - w przypadkach, o których mowa w art. 158a 

• do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 

cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

• do 3 lat - w przypadku gdy cudzoziemcowi, do którego członek rodziny przybył lub z którym 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, udzielono zezwolenia na pobyt stały, 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, ochrony uzupełniającej, zgody na 

pobyt ze względów humanitarnych lub nadano mu status uchodźcy w Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

• na okres do dnia, w którym upływa termin ważności wizy krajowej lub zezwolenia na pobyt 

czasowy udzielonych przedstawicielowi ustawowemu dziecka - w przypadkach, o których 

mowa w art. 160 pkt 2 

• jednorazowo do 3 lat - w przypadkach, o których mowa w art. 161 ust. 2 

• do dnia, w którym upływa termin ważności zezwolenia na pobyt czasowy w celu mobilności 

długoterminowej naukowca udzielonego cudzoziemcowi, z którym członek rodziny 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadkach, o których mowa 

w art. 161 b 

 

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać kartę pobytu osobiście, a w przypadku osoby małoletniej, 

poniżej 13 roku życia jej przedstawiciel ustawowy lub kurator. 
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Zezwolenie na pobyt czasowy (karta pobytu) uprawnia do podróżowania do innych krajów obszaru 

Schengen, przy czym cudzoziemiec musi też posiadać ważny dokument 

podróży. Pobyt cudzoziemca na tej podstawie nie może jednak przekraczać 90 dni w okresie 180 

dni.  

 

Podstawa prawna: art. 158-169c ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

 

O tego rodzaju zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, który: 

• przebywa na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat bezpośrednio 

przed złożeniem wniosku 

• posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, tj. co najmniej 701 zł 

na każdy miesiąc pobytu dla osoby samotnie gospodarującej i 528 zł dla osoby w rodzinie. 

Dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu np.: 

- umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło) z innym podmiotem 

powierzającym pracę cudzoziemcowi wraz z dokumentem potwierdzającym 

legalność zatrudnienia (oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy lub 

zezwoleniem na pracę) 

• posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub potwierdzenie 

pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Dokumentami potwierdzającymi posiadanie ubezpieczenia mogą być: 

− jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki 

− jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS ZCNA 

− jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie 

zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski (zagraniczną polisę 

należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). 

• posiada potwierdzoną znajomość języka polskiego. 

Dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego, np.: 

• certyfikat znajomości języka polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 

(lista ośrodków przeprowadzających egzamin: https://certyfikatpolski.pl/ ) 
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• świadectwo ukończenia szkoły w Polsce (np. szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum, 

technikum bądź dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich), 

z którego wynika, że językiem wykładowym zajęć był język polski) 

• świadectwo ukończenia szkoły lub uczelni wyższej za granicą z wykładowym językiem 

polskim. 

Wymogu znajomości języka polskiego nie stosuje się do małoletniego cudzoziemca, 

który do dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE nie ukończył 16- roku życia. 

 

Do wymaganego 5-letniego okresu pobytu na terytorium RP wlicza się pobyt: 

• czasowy, 

• w oczekiwaniu na przyznanie pobytu czasowego, 

• na podstawie wizy, 

• na podstawie ruchu bezwizowego. 

Do wymaganego 5-letniego okresu pobytu na terytorium RP nie zalicza się pobytu cudzoziemca: 

• będącego pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego 

świadczenia usług lub będącego usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne 

• przebywającego na terytorium RP na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do 

wjazdu na terytorium RP i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, przyjazdu 

ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe 

• w okresie jego nauki na terytorium RP 

• który został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin dobrowolnego 

powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego 

terminu 

• który jest obowiązany opuścić terytorium RP w przypadku odmowy udzielenia lub 

cofnięcia zezwolenia pobytowego, bądź w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia 

ochrony międzynarodowej 

• będącego członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego 

lub inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów międzynarodowych lub 

powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych; 

• na podstawie zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 
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lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające 

krótkotrwałego pobytu; 

• w toku postępowania w sprawie nadania mu statusu uchodźcy, w jeśli postępowanie 

to zakończyło się odmową nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej; 

• na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego. 

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowiący podstawę do udzielenia mu zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE uznaje się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw w nim: 

• nie była dłuższa niż 6 miesięcy, a wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy 

w przypadku pobytu na terytorium RP; 

• nie była dłuższa niż 12 miesięcy i wszystkie przerwy nie przekroczyły łącznie 

18 miesięcy w przypadku pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej cudzoziemca posiadającego zezwolenie na pobyt czasowy w celu 

wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 

Przerwa w pobycie nie będzie wliczana, jeżeli jest spowodowana: 

• wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem 

przez niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, 

którego siedziba znajduje się na terytorium RP 

• towarzyszeniem cudzoziemcowi przez jego małżonka lub małoletnie dziecko,  

• szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP 

i trwała nie dłużej niż 6 miesięcy 

• wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, 

przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni. 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE gdy: 

1. cudzoziemiec przebywa na terytorium RP: 

• nielegalnie  

• na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium RP i pobytu 

na tym terytorium wydanej w celu, przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi 

na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe 

• w celu odbycia studiów lub szkolenia zawodowego 

• w związku z zamiarem podjęcia lub kontynuowania nauki na terytorium RP 

• w związku z uzyskaniem zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt 

tolerowany, azylu lub ochrony czasowej 

• w związku z ubieganiem się o nadanie statusu uchodźcy lub udzielenie azylu 



str. 72 
 

• na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach 

przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa lub zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

korzystania z mobilności długoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty 

lub pracownika odbywającego staż, w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa 

lub zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające 

krótkotrwałego pobytu, lub 

• na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu 

granicznego 

2. jest pracownikiem delegowanym przez usługodawcę w celu transgranicznego świadczenia usług 

lub usługodawcą świadczącym usługi transgraniczne 

3. jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub jest 

wobec niego stosowany środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju 

4. odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany 

5. przebywa na terytorium RP po tym, jak został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze termin 

dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku przedłużenia tego 

terminu 

6. jest obowiązany opuścić terytorium RP w przypadku odmowy udzielenia lub cofnięcia zezwolenia 

pobytowego, bądź w przypadku odmowy udzielania lub cofnięcia ochrony międzynarodowej 

7. przebywa poza granicami RP. 

 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 640 zł. 

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł. 

 

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia osobiście, nie później niż w 

ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium RP, do wojewody właściwego ze względu na 

miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. 

W przypadku cudzoziemca będącego: 

• osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składają rodzice lub ustanowieni 

przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd 

opiekunów; 

• osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa 

opiekun ustanowiony przez sąd; 

• osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa kurator. 
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Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi będącemu osobą 

małoletnią, która ukończyła 6 rok życia wymagana jest jego obecność. 

 

Jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (a np. przez pełnomocnika lub 

wysłany pocztą), wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty 

pobytu (nie dotyczy cudzoziemców od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie 

niemożliwe lub nie ukończyli 6 roku życia). Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w 

celu wydania karty pobytu, choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub 

braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda  zamieszcza w  dokumencie 

podróży  cudzoziemca  odcisk stempla,  który potwierdza złożenie wniosku o  udzielenie 

zezwolenia.  Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym 

decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Jeżeli postępowanie w sprawie udzielenia zezwolenia na 

pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, jego pobyt w tym czasie nie będzie 

uznawany za legalny. Umieszczenie stempla w dokumencie podróży nie uprawnia cudzoziemca do 

podróżowania po terytorium innych państw obszaru Schengen. 

 

Zezwolenia udziela się (w formie decyzji administracyjnej) na czas nieoznaczony. 

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest uprawniony 

do wykonywania pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę (tzw.  

dostęp do rynku pracy). 

Karta pobytu jest ważna przez 5 lat od daty jej wydania (następnie podlega wymianie). 

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać kartę pobytu osobiście, a w przypadku osoby małoletniej, 

poniżej 13 roku życia jej przedstawiciel ustawowy lub kurator. 

 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE cofa się, poza przesłankami ogólnymi, jeżeli: 

• cudzoziemiec stanowi rzeczywiste i poważne zagrożenie dla obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego 

• cudzoziemiec opuścił terytorium RP na okres przekraczający 6 lat 

• cudzoziemiec opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie: 

a) 12 miesięcy lub 

b) 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w 



str. 74 
 

zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, 

który takie zezwolenie posiadał 

• nabycie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób 

niezgodny z prawem 

• cudzoziemiec uzyskał na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej 

zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

• cudzoziemiec został pozbawiony statusu uchodźcy lub ochrony jeżeli zezwolenie na pobyt 

rezydenta długoterminowego UE zostało udzielone w związku z pobytem na tym 

terytorium na podstawie statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej. 

 

 

Podstawa prawna: art. 211-225 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 

Zezwolenie na pobyt stały 

 

O tego rodzaju zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, który: 

• jest dzieckiem cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE pozostającym pod jego władzą rodzicielską: 

a. urodzonym po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub 

b. urodzonym w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego temu 

cudzoziemcowi 

• jest dzieckiem obywatela polskiego pozostającym pod jego władzą rodzicielską 

• jest osobą o polskim pochodzeniu i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe 

• pozostaje w uznawanym przez prawo RP związku małżeńskim z obywatelem polskim przez 

co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na 

pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na 

terytorium RP przez okres nie krótszy niż 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 

udzielonego w związku z pozostawaniem w związku małżeńskim z obywatelem polskim lub 

w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze 

względów humanitarnych 

• jest ofiarą handlu ludźmi w rozumieniu art. 115 § 22 k.k. i: 

a. przebywał na terytorium RP bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie 

mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na podstawie 

zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, 
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b. współpracował z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o 

przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 k.k., 

c. ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia, potwierdzone 

przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o przestępstwo handlu 

ludźmi 

• bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie 

statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych 

• bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały 

przebywał nieprzerwanie na terytorium RP przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie 

zgody na pobyt tolerowany udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o 

cudzoziemcach 

• udzielono mu na terytorium RP azylu 

• posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się na terytorium RP na stałe 

• jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, który do dnia 

31 grudnia 2020 r. wykonywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę jako pracownik 

delegowany przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i 

spełnia łącznie następujące warunki: 

a)przebywa na terytorium RP legalnie i nieprzerwanie co najmniej przez 5 lat 

bezpośrednio przed złożeniem wniosku, w tym na podstawie zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 186 ustawy o cudzoziemcach, 

b) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

c) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt stały, jeżeli 

cudzoziemiec: 

• przebywa na terytorium RP: 

a. nielegalnie 

b. na podstawie wizy Schengen upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym terytorium wydanej w celu, o którym 

mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach (tj. przyjazdu ze względów 

humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe)  

c. na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 181 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach 

(tj. okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu na terytorium RP), lub 
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d. na podstawie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE 

• jest zatrzymany, umieszczony w strzeżonym ośrodku lub w areszcie dla cudzoziemców lub 

stosuje się wobec niego środek zapobiegawczy w postaci zakazu opuszczania kraju 

• odbywa karę pozbawienia wolności lub jest tymczasowo aresztowany 

• przebywa na terytorium RP po tym, jak został zobowiązany do powrotu i nie upłynął jeszcze 

termin dobrowolnego powrotu określony w decyzji w tej sprawie, także w przypadku 

przedłużenia tego terminu 

• jest obowiązany opuścić terytorium RP w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6 

ustawy o cudzoziemcach 

• przebywa poza granicami RP 

 

Pobyt cudzoziemca na terytorium RP uważa się za nieprzerwany, jeżeli żadna z przerw nie była 

dłuższa niż 6 miesięcy i nie przekroczyły łącznie 10 miesięcy chyba, że przerwa była spowodowana: 

• wykonywaniem przez cudzoziemca obowiązków zawodowych lub świadczeniem przez 

niego pracy poza terytorium RP na podstawie umowy zawartej z pracodawcą, którego 

siedziba znajduje się na terytorium RP 

• towarzyszeniem cudzoziemcowi, o którym mowa powyżej, przez jego małżonka lub 

małoletnie dziecko 

• szczególną sytuacją osobistą wymagającą obecności cudzoziemca poza terytorium RP i 

trwała nie dłużej niż 6 miesięcy 

• wyjazdem poza terytorium RP w celu odbycia praktyk lub uczestnictwa w zajęciach, 

przewidzianych w toku studiów w polskiej uczelni. 

 

Typowe dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt stały: 

• akt urodzenia 

• dowód osobisty (ID), paszport 

• akt urodzenia dziecka 

• akt małżeństwa 

• dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, pod którego władzą rodzicielską 

znajduje się małoletni cudzoziemiec, wymaganego prawem zezwolenia na pobyt stały lub 

rezydenta długoterminowego UE 

• dokumenty potwierdzające sprawowanie władzy rodzicielskiej 

• kopia dowodu osobistego małżonka będącego obywatelem polskim (oryginał do wglądu) 

• dokumenty potwierdzające, że pobyt na terytorium RP był nieprzerwany lub dokumenty 

stwierdzające przyczyny wystąpienia przerw w pobycie 
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• dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec przebywał na terytorium RP bezpośrednio 

przed złożeniem wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały przez okres nie 

krótszy niż 1 rok na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi 

• dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec współpracował z organami ścigania w 

postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo, o którym mowa w art. 189a §1 k.k.; 

• potwierdzenie przez prokuratora prowadzącego postępowanie w sprawie o 

przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 k.k. obaw cudzoziemca przed powrotem 

cudzoziemca do kraju pochodzenia 

• ważna Karta Polaka (oryginał do wglądu) 

• dokumenty potwierdzające zamiar pozostania w Polsce na stałe 

• kopia decyzji o udzieleniu azylu (oryginał do wglądu) 

• dokumenty potwierdzające, że co najmniej jedno z rodziców lub dziadków albo dwoje 

pradziadków cudzoziemca było narodowości polskiej lub 

• dokumenty potwierdzające związek z polskością, w szczególności przez pielęgnowanie 

polskiej mowy, polskich tradycji i zwyczajów dowodami potwierdzającymi polskie 

pochodzenie, np. dokumenty wydane przez polskie władze państwowe lub kościelne, 

a także przez władze byłego Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich 

• dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca, statusu uchodźcy, ochrony 

uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych; 

• dokumenty potwierdzające posiadanie przez cudzoziemca zgody na pobyt tolerowany 

• dokumenty potwierdzające ubezpieczenie zdrowotne np.: 

- jeśli osoba pracuje: ZUS ZUA z elektronicznym potwierdzeniem wysyłki 

- jeśli osoba jest zgłoszona do ZUS przez pracującego członka rodziny: ZUS 

ZCNA 

- jeśli osoba nie jest zgłoszona do ZUS: polisa potwierdzająca prywatne 

ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty leczenia na terytorium Polski 

(zagraniczną polisę należy dostarczyć wraz z tłumaczeniem przysięgłym na 

język polski). 

• dokumenty potwierdzające źródło regularnego i stałego dochodu np. umowa o pracę 

lub umowa cywilnoprawna (zlecenia, o dzieło) z innym podmiotem powierzającym 

pracę cudzoziemcowi wraz z dokumentem potwierdzającym legalność zatrudnienia 

(oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwoleniem na pracę). 

 

Opłata skarbowa od wydania zezwolenia wynosi 640 zł. 

Posiadacz Karty Polaka, zamierzający osiedlić się na terytorium RP na stałe, jest zwolniony z opłaty 

skarbowej za wydanie zezwolenia. 

Opłata za wydanie karty pobytu wynosi 50 zł. 
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Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia osobiście, nie później niż w 

ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium RP, do wojewody właściwego ze względu na 

miejsce aktualnego pobytu cudzoziemca. 

W przypadku cudzoziemca będącego: 

• osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składają rodzice lub ustanowieni 

przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców lub jeden z ustanowionych przez sąd 

opiekunów; 

• osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa 

opiekun ustanowiony przez sąd; 

• osobą małoletnią bez opieki – wniosek o udzielenie mu zezwolenia składa kurator. 

Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia cudzoziemcowi będącemu osobą 

małoletnią, która ukończyła 6 rok życia wymagana jest jego obecność. 

 

Jeżeli wniosek nie został złożony przez cudzoziemca osobiście (a np. przez pełnomocnika lub 

wysłany pocztą), wojewoda wzywa do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni pod rygorem 

pozostawienia wniosku bez rozpoznania. 

Przy składaniu wniosku cudzoziemiec powinien złożyć odciski linii papilarnych w celu wydania karty 

pobytu (nie dotyczy cudzoziemców od których pobranie odcisków linii papilarnych jest fizycznie 

niemożliwe). Jeśli cudzoziemiec nie złoży odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu, 

choć jest do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia 

zezwolenia na pobyt czasowy. 

Jeżeli termin do złożenia wniosku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub 

braki formalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza stempel w dokumencie 

podróży, który potwierdza fakt złożenia wniosku. Pobyt cudzoziemca uważa się za legalny od dnia 

złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie stanie się ostateczna. Jeżeli postępowanie w 

sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy zostanie zawieszone na wniosek cudzoziemca, 

jego pobyt w tym czasie nie będzie uznawany za legalny. Umieszczenie stempla w dokumencie 

podróży nie uprawnia cudzoziemca do podróżowania po terytorium innych państw obszaru 

Schengen. 

 

Zezwolenia udziela się (w formie decyzji administracyjnej) na czas nieoznaczony. 

Cudzoziemiec, który posiada zezwolenie na pobyt stały jest uprawniony do wykonywania pracy na 

terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę (tzw.  dostęp do rynku pracy). 
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Karta pobytu jest ważna przez 10 lat od daty jej wydania (następnie podlega wymianie). 

Cudzoziemiec ma obowiązek odebrać kartę pobytu osobiście, a w przypadku osoby małoletniej, 

poniżej 13 roku życia jej przedstawiciel ustawowy lub kurator. 

 

Zezwolenia na pobyt stały cofa się, poza ogólnymi przesłankami, jeżeli: 

• wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego 

• wymaga tego interes RP 

• w postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia cudzoziemiec złożył wniosek o 

udzielenie zezwolenia zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 

lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub informacje, lub zeznał 

nieprawdę lub zataił prawdę albo podrobił lub przerobił dokument w celu użycia go jako 

autentycznego lub takiego dokumentu używał jako autentycznego 

• został skazany prawomocnym wyrokiem w RP za przestępstwo umyślne na karę co 

najmniej 3 lat pozbawienia wolności 

• opuścił terytorium RP na okres przekraczający 6 lat 

 

 

Podstawa prawna: art. 195-210 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach  

 

Adw. Justyna Wróbel 

Przepisy COVIDowe 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (ze zmianami), dalej jako “ustawa COVIDowa” 

Przedłużenie terminu do złożenia wniosku na pobyt czasowy: 

Art. 15z 

1. Jeżeli 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. 
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2. Pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie biegu przedłużonego terminu (...) 

uważa się za legalny (...) jeżeli cudzoziemiec złoży wniosek w tym terminie. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do terminów (...) stosowanych do zezwoleń na pobyt stały 

oraz zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej. 

Komentarz: 

Jak wskazał Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców (DPM.ZOK.4101.564.2021) Przedłużenie z mocy 

prawa terminu na złożenie m.in. wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oznacza 

przedłużenie legalności pobytu cudzoziemca upływającego w czasie stanu zagrożenia epidemicznego 

lub stanu epidemicznego w Polsce, ponieważ legalny pobyt jest co do zasady wymagany w momencie 

składania wniosku o udzielenie m.in. zezwolenia na pobyt czasowy i jest uważany za termin do złożenia 

tego wniosku. Legalność pobytu na tej podstawie jest natomiast uwarunkowana skutecznym złożeniem 

wniosku m.in. o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy do końca 30 dnia następującego po dniu 

cofnięcia ostatniego z ww. stanów epidemicznych, który będzie obowiązywał w Polsce. 

Przepis ten ma doniosłe znaczenie dla cudzoziemców, którzy wjechali na terytorium RP po 

ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego (14 marca 2020 r.) lub stanu epidemii (20 marca 2020 r.) 

i ich tytuły pobytowe utraciły swą ważność w trakcie trwania jednego z tych stanów. Niezależnie więc 

od podstawy legalnego pobytu w Polsce: ruchu bezwizowego, wizy: czy to Schengen, czy to 

krajowej, irrelewantne jest także czy została ona wydana przez polskiego konsula, czy też konsula 

innego państwa obszaru Schengen, bądź też w końcu zezwolenia na pobyt czasowy - tutaj także 

nieistotne jest czy zezwolenie to zostało udzielone przez polskiego wojewodę, czy przez odpowiedni 

jemu organ innego państwa strefy Schengen, cudzoziemiec zachowuje legalny pobyt i prawo do 

złożenia wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy do upływu 30 dnia 

następującego po dniu odwołania tego ze stanów: epidemii bądź zagrożenia epidemicznego, który 

obowiązywał będzie jako ostatni. 

 

Przedłużenie ważności wiz Schengen, dokumentów pobytowych wydanych przez 

inne państwa obszaru Schengen i pobytu na podstawie ruchu bezwizowego 

Art. 15z1 

1. W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia 

epidemicznego [przyp. red.: 14 marca 2020 r.] w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) na podstawie wizy Schengen, 
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2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

3) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, 

4) w ramach ruchu bezwizowego, 

5) 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, 

6) 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. 

2. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny (...) jeżeli posiadają ważne zezwolenie 

na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową. 

3. Cudzoziemcy, o których mowa w ust. 1, są uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny, o którym mowa w ust. 1, jeżeli 

posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń (...). 

  

Przedłużenie ważności kart pobytu bez konieczności ich wydania lub wymiany 

Art. 15z2 

1. Ważność kart pobytu, których okres ważności (...) upłynął w czasie stanu zagrożenia 

epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od dnia odwołania tego ze stanów, 

który obowiązywał jako ostatni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu. 

  

Przedłużenie ważności TZTC bez konieczności ich wydania lub wymiany 

Art. 15z3 
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1. Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności (...) upłynął 

w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30. dnia od odwołania 

tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości 

cudzoziemca. 

  

Przedłużenie pomocy socjalnej i opieki medycznej dla cudzoziemców 

ubiegających się o ochronę międzynarodową w Polsce, w przypadku wydania 

ostatecznej decyzji Rady do spraw Uchodźców o odmowie udzielenia tej ochrony 

Art. 15z8 

Jeżeli termin udzielania pomocy socjalnej i opieki medycznej, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 

2003 r. 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. 

  

Przedłużenie ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy bez 

konieczności umieszczania nowej naklejki wizowej i wymiany karty pobytu 

Art. 15zd 

1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu cudzoziemca na podstawie wizy krajowej przypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-

CoV-2, 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. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dokumencie podróży cudzoziemca nie umieszcza się nowej 

naklejki wizowej. 

3. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie stanu 

zagrożenia epidemicznego lub 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 odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. 
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4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, nie wydaje się, ani nie wymienia się karty pobytu. 

  

Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi 

Art. 15zzq 

1. 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. Przepis zdania 

pierwszego stosuje się odpowiednio do decyzji o przedłużeniu zezwolenia na pracę lub przedłużeniu 

zezwolenia na pracę sezonową. 

2. W przypadku przedłużenia okresu ważności zezwolenia na pracę na podstawie ust. 1 wniosek [przyp. 

red. 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 ust. 1. 

3. 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. 

Przedłużenie terminu do opuszczenia terytorium RP 

Art. 15zzza 

Jeżeli 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. 

Przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu 

Art. 15zzzb 

Jeżeli ostatni dzień terminu dobrowolnego powrotu (…) wypada w okresie obowiązywania stanu 

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

jako ostatni. 

 

Adw. Justyna Wróbel 

Dostęp do rynku pracy  

I. Otwarty dostęp do rynku pracy oznacza iż cudzoziemiec, pod warunkiem legalnego pobytu 

na terytorium RP, legitymujący się właściwym dokumentem pobytowym lub statusem w Polsce, 

może podejmować pracę i wykonywać ją bez konieczności uzyskiwania dokumentu legalizującego 

pracę. 

Podstawa prawna: 

→ Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

→ Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie 

przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. 

Art. 87 ustawy 

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli: 

1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4a) posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

5) posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6a) posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej [przyp. red. zaświadczenie 

wydawane jest przez Szefa Urzędu do spraw Cudzoziemców dla cudzoziemca będącego stroną 

postępowania w przedmiocie udzielenia ochrony międzynarodowej: statusu uchodźcy lub ochrony 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenbqgyydeltqmfyc4nbtgi2tcnzsgu
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uzupełniającej w Polsce, w przypadku gdy postępowanie w I instancji trwa dłużej niż 6 miesięcy i fakt 

przedłużenia jego trwania ponad ten okres nie został zawiniony przez wnioskodawcę, np. 

cudzoziemiec po złożeniu wniosku wyjechał z Polski do innego kraju Schengen i po przekazaniu go 

przez władze tego państwa Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców podjął uprzednio umorzone 

postępowanie w przedmiocie objęcia go ochroną międzynarodową); 

7) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

8) jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii 

Europejskiej; 

9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, który 

może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze 

Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi; 

9a) jest obywatelem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, o którym mowa w 

art. 10 ust. 1 lit. b i d Umowy Wystąpienia, lub członkiem jego rodziny, o którym mowa w art. 10 ust. 1 lit. e 

i f tej umowy; 

10) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 7-9, jako 

członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin; 

10a) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelowi polskiemu jako członek rodziny w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i 

członków ich rodzin; 

11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin; 

11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 lub 1a (przyp .red. zezwolenie 

na pobyt czasowy i pracę) art. 126, art. 127 (przyp. red. tzw. Niebieska Karta UE), art. 139a ust. 1, art. 139o 

ust. 1 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na warunkach określonych w 

tym zezwoleniu, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę; 

11b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w 

ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa na warunkach określonych w art. 139n ust. 1 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 
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11c) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności 

krótkoterminowej naukowca na warunkach określonych w art. 156b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 

r. o cudzoziemcach; 

11d) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z korzystaniem z mobilności studenta 

na warunkach określonych w art. 149b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1 lub 22 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

b) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (przyp. red. cudzoziemiec złożył w terminie wniosek na pobyt czasowy lub stały, i 

wniosek ten nie zawiera braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie) lub na 

podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku 

o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio 

przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

lub 

c) na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z 

okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

ca)na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

określającego status członka rodziny członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa 

obcego albo innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych 

zwyczajów międzynarodowych, pozostającego z tą osobą we wspólnocie domowej, jeżeli pomiędzy 

Rzecząpospolitą Polską a państwem obcym lub organizacją międzynarodową zostały zawarte umowa 

lub porozumienie międzynarodowe w sprawie wykonywania działalności zarobkowej przez członków 

rodzin członków personelu misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub 

d) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub 

e) na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen, lub 

f) w ramach ruchu bezwizowego; 

13) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach (przyp. red. cudzoziemiec złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy w terminie, i nie zawiera on braków formalnych lub braki te zostały uzupełnione w terminie) 

oraz: 
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a) bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy, o 

którym mowa w art. 139a ust. 1 lub art. 139o ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

przebywał na tym terytorium na podstawie tego zezwolenia i kontynuuje wykonywanie pracy, do której 

był uprawniony na jego podstawie, 

b) wykonuje pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika 

odbywającego staż w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, o którym mowa w art. 3 pkt 13b 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, na rzecz jednostki przyjmującej, która złożyła wniosek 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 139o ust. 1 tej ustawy, na warunkach 

określonych w tym wniosku, 

c) prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe w jednostce naukowej mającej siedzibę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zatwierdzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych 

na podstawie przepisów art. 151 ust. 4-5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach i złożył 

wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 151b ust. 1 tej ustawy, na 

warunkach określonych w umowie, o której mowa w art. 151b ust. 1 pkt 2 tej ustawy. 

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: 

1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z 

okolicznościami, o których mowa w art. 144 (przyp. red. zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie 

podjęcia lub kontynuowania studiów stacjonarnych w Polsce), art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 158 ust. 

2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 7 lub 8 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, lub posiadający wizę krajową w celu prowadzenia badań naukowych lub prac 

rozwojowych lub przebywający na tym terytorium na podstawie art. 21 ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. 

o zmianie ustawy o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego 

terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 2369); 

2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 pkt 1-6, 

posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku 

z zawarciem związku małżeńskiego; 

3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub cudzoziemca, o 

którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone na 

podstawie art. 159 ust. 1 lub art. 161b ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (przyp. red. 

tzw. łączenie rodzin); 
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5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 

1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w 

dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był 

zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; 

6) posiadający ważną Kartę Polaka; 

7)(uchylony) 

8) uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej 

lub Konfederacji Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na 

terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9) w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają wykonywanie 

pracy bez konieczności posiadania zezwolenia. 

3. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego obywatelem państwa 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2, który wykonuje pracę poza 

zakresem działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9, jeżeli powiatowy 

urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach 

określonych w tym oświadczeniu. 

 § 1 rozporządzenia 

Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 

konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców: 

1) prowadzących szkolenia, biorących udział w stażach zawodowych, pełniących funkcję doradczą, 

nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i umiejętności w programach realizowanych w 

ramach działań Unii Europejskiej lub innych międzynarodowych programach pomocowych, także w 

oparciu o pożyczki zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, 

placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach, o których mowa w 

przepisach o systemie oświaty, lub w Ochotniczych Hufcach Pracy; 

3) będących członkami sił zbrojnych lub personelu cywilnego, którzy wykonują pracę w 

międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2dombtge
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2doobrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4yteobxge3dkltqmfyc4nbvgy2doobrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbqha3teltqmfyc4njzgmydanbrga
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnbqha3teltqmfyc4njzgmydanbqgy


str. 89 
 

lub będących cudzoziemcami delegowanymi do wdrażania programów zbrojeniowych realizowanych 

na podstawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest stroną; 

4) będących stałymi korespondentami zagranicznych środków masowego przekazu, którym została 

przyznana, na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji, akredytacja ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawodowej działalności dziennikarskiej 

wykonywanej na rzecz tej redakcji lub agencji; 

5) wykonujących indywidualnie lub w zespołach usługi artystyczne trwające do 30 dni w roku 

kalendarzowym; 

6) wygłaszających, do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty lub prezentacje o 

szczególnej wartości naukowej lub artystycznej; 

7) będących sportowcami wykonującymi, do 30 dni w roku kalendarzowym, pracę dla podmiotu 

mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zawodami sportowymi; 

8) wykonujących pracę w związku z wydarzeniami sportowymi rangi międzynarodowej, skierowanych 

przez odpowiednią międzynarodową organizację sportową; 

9) będących duchownymi, członkami zakonów lub innymi osobami, którzy wykonują pracę w związku z 

pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach wyznaniowych oraz krajowych organizacjach 

międzykościelnych, których status uregulowany jest umową międzynarodową, przepisami o stosunku 

Państwa do kościoła lub innego związku wyznaniowego, lub które działają na podstawie wpisu do 

rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, ich osobach prawnych lub jednostkach 

organizacyjnych, a także którzy wykonują pracę w ramach pełnienia funkcji religijnej w innych 

podmiotach, na podstawie skierowania przez właściwy organ kościoła lub innego związku 

wyznaniowego albo jego osoby prawnej; 

10) będących studentami studiów stacjonarnych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

uczestnikami stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej; 

11) będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach staży zawodowych, do których odbywania 

kierują organizacje będące członkami międzynarodowych zrzeszeń studentów; 

12) będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych służb zatrudnienia 

i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy jest 

potwierdzona przez właściwy organ zatrudnienia; 

13) będących studentami szkół wyższych lub uczniami szkół zawodowych w państwach członkowskich 

Unii Europejskiej lub państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 

Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wykonują pracę w ramach praktyk zawodowych 
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przewidzianych regulaminem studiów lub programem nauczania, pod warunkiem uzyskania 

skierowania na taką praktykę ze szkoły wyższej lub zawodowej; 

14) uczestniczących w programach wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programach pomocy 

humanitarnej lub rozwojowej lub programach wakacyjnej pracy studentów, zorganizowanych w 

porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy; 

15) będących absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub 

stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej 

Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach 

badawczych; 

16) wykonujących pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w przepisach o 

instytutach badawczych; 

17) delegowanych przez pracodawcę zagranicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku 

kalendarzowym, w celu: 

a) wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy, dostarczonych kompletnych 

technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest 

ich producentem, 

b) dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części, wykonanych przez 

przedsiębiorcę polskiego, 

c) przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą urządzeń, konstrukcji, 

maszyn lub innego sprzętu, o których mowa w lit. a, w zakresie jego obsługi lub użytkowania, 

d) montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą jest pracodawca 

zagraniczny, który deleguje ich w tym celu; 

18) wykonujących pracę na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z pełnioną funkcją; 

19) uprawnionych na zasadach określonych w aktach prawnych wydanych przez organy powołane na 

mocy Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją, 

podpisanego w Ankarze dnia 12 września 1963 r. (Dz.Urz. WE L 217 z 29.12.1964, str. 3685 - Dz.Urz. UE 

Polskie wydanie specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10); 

20)(uchylony) 

21) posiadających ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2020 r. poz. 35, 2023, 2320 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 159 i 1918); 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjyga2dkltqmfyc4njsgq3dembygq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytinjyga2dkltqmfyc4njsgq3dcnjvga
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22) posiadających ważną wizę z adnotacją „Poland. Business Harbour”; 

23) będących lekarzami lub lekarzami dentystami, którzy posiadają prawo wykonywania zawodu na 

zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 790, 1559 i 2232); 

24) których prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej zostało przyznane lub stwierdzone 

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 

479 i 1559); 

25) uprawionych do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2021 r. poz. 2053); 

26) wykonujących pracę w prywatnej służbie domowej członka misji dyplomatycznej lub urzędu 

konsularnego państwa obcego lub innej osoby zrównanej z członkiem misji dyplomatycznej lub urzędu 

konsularnego na podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych. 

  

II. Zezwolenie na pracę 

Podstawa prawna: art. 88-88m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

Zezwolenie na pracę jest dokumentem legalizującym pracę cudzoziemca i jest wydawane na 

wniosek pracodawcy przez wojewodę właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce 

zamieszkania. Zezwolenie określa podmiot powierzający wykonywanie pracy, stanowisko, najniższe 

wynagrodzenie, które może otrzymywać cudzoziemiec, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin 

pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, jak i okres 

ważności zezwolenia. 

Zatem zezwolenie to dotyczy jedynie pracy u konkretnego pracodawcy. Nie jest ono ważne w 

przypadku zatrudnienia w innym podmiocie. 

Wyróżniamy kilka typów zezwoleń: 

→ zezwolenie typu A gdy cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce na podstawie umowy z 

podmiotem, którego siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość 

wynagrodzenia nie może być  niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę 

porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, a także nie może być niższa niż 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę (w 2022 r.: 3 010 zł brutto). Jest ono wydawane na 

okres do lat 3; 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrugyytmltqmfyc4njyg42danrwgm
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjzha3tqltqmfyc4nrqga3tqmzzgm
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→ zezwolenie typu B gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce przez łączny okres dłuższy niż sześć 

miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej 

wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z 

prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, 

albo w związku z udzieleniem mu prokury. → zezwolenie typu C gdy cudzoziemiec wykonuje pracę 

u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium RP na okres przekraczający 30 dni w 

roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego, albo podmiotu 

powiązanego; 

→ zezwolenie typu D gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 

nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce i jest tu w 

celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa); 

→ zezwolenie typu E gdy cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest 

delegowany do Polski na okres przekraczający 30 dni w ciągu kolejnych sześciu miesięcy w innym 

celu niż wyżej wskazane; 

→ zezwolenie typu S gdy cudzoziemiec wykonuje w Polsce pracę w zakresie działalności 

określonych w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie podklas 

działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca, na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo 

oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się w Polsce. 

  

Co do zasady pracodawca do wniosku powinien dołączyć informację starosty o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy. W tym celu zgłasza on krajową ofertę pracy do PUP 

właściwego ze względu na  główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca. Procedura ta 

bywa nazywana testem rynku pracy. Ofertę taką pracodawca może zgłosić przez portal praca.gov.pl, 

podpisując się profilem zaufanym. 

  

Informacja starosty wydawana jest na wniosek pracodawcy co do zasady w terminie nie dłuższym 

niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w PUP. Postępowania może zostać wydłużone do 21 dni w 

przypadku organizowania rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

  

Wojewoda może wydać zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji starosty, jeżeli: 
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→ zawód, który cudzoziemiec ma wykonywać znajduje się w wykazie zawodów i rodzajów pracy, w 

stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, 

określonym przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy; 

→ wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku; 

→ brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

  

Przedłużenie zezwolenia na pracę następuje na pisemny wniosek pracodawcy, złożony nie 

wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności 

zezwolenia. 

Opłata za wydanie zezwolenia wynosi: 

→ 50 zł gdy pracodawca powierza pracę cudzoziemcowi do 3 miesięcy. 

→ 100 zł gdy praca powierzana jest na okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Czas rozpatrzenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę powinien być nie dłuższy niż 1 miesiąc, a 

w przypadkach szczególnie skomplikowanych: 2 miesiące. 

Ważne! Ustawą z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami 

na rzecz rodziny, która weszła w życie 13 lipca 2021 r., wyłączono możliwość stosowania ponagleń w 

odniesieniu do spraw dotyczących wydania zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową 

oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 

oświadczeń. 

  

III. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Białorusi, Gruzji, Armenii, 

Mołdawii, Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej 

Podstawa prawna: art. 88z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez pracodawcę 

w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez Powiatowy 

Urząd Pracy (dalej jako “PUP”) do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania 

pracy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach 

określonych w tym oświadczeniu. 
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PUP właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu pracodawcy wpisuje 

oświadczenie jeżeli: 

→ cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki 

Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz 

→ praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową, 

→ okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nie jest dłuższy niż 24 miesiące, 

→ praca cudzoziemca nie jest związana z: pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej (prezes, 

wiceprezes, członek zarządu), prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-

akcyjnej jako komplementariusz lub działaniem w charakterze prokurenta podmiotu z KRS; 

→ wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników 

wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku. 

  

Opłata za rejestrację oświadczenia: 30 zł 

  

Termin rozpatrzenia złożonego oświadczenia: 

→ co do zasady 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletnego oświadczenia; 

→ 30 dni od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenia 

postępowania wyjaśniającego; 

→ 2 miesiące od dnia złożenia oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych. 

  

Pracodawca pisemnie powiadamia PUP, który wpisał oświadczenie do ewidencji o: 

→ podjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy określonego w 

ewidencji oświadczeń; 

→ niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w 

ewidencji oświadczeń. 

 



str. 95 
 

SPIS TREŚCI 

Wstęp________________________________________________________________________________2 

Adw. Karolina Kubista, r.pr. Paulina Biskup 

Opracowanie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy  

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa……………………………………………………………………………………..______3 

 

Podstawa prawna opracowania  __________________________________________________________3 

Analiza nowych regulacji prawnych _______________________________________________________3 

Zakres zastosowania ustawy   _____________________________________________________3 

Legalizacja pobytu ______________________________________________________________4 

   Okres legalnego pobytu___________________________________________________4 

   Brak rejestracji wjazdu na terytorium RP przez Straż Graniczną  __________________5 

   Wniosek o nadanie numeru PESEL  _________________________________________5 

   Profil zaufany   ___________________________________________________________8 

   Zezwolenie na pobyt czasowy _____________________________________________9 

   Przedłużenie ważności wizy krajowej  ______________________________________10 

   Przedłużenie ważności pozwolenia na pobyt czasowy ________________________10 

   Zobowiązanie obywatela Ukrainy do powrotu  _______________________________11 

   Termin dobrowolnego powrotu   ___________________________________________11 

   Przedłużenie ważności dokumentów obywateli Ukrainy _______________________12 

Przedłużenie okresu pobytu na podstawie wizy Schengen, wizy, dokumentu 
pobytowego, ruchu bezwizowego  _________________________________________12 

   Zezwolenia na pobyt udzielane w celu prowadzenia działalności gospodarczej ___13 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę celem wykonywania pracy jako kierowca 
wykonujący międzynarodowy transport drogowy_____________________________13 

   Wjazd na podstawie art. 32 ustawy o cudzoziemcach _________________________14 

 

Legalizacja pracy obywateli Ukrainy  ______________________________________________14 

   Powierzenie wykonywania pracy  __________________________________________14 

   Praca bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę  ______________________15 

   Rejestracja obywatela Ukrainy jako osoby bezrobotnej  _______________________15 

   Prowadzenie działalności gospodarczej przez obywatela Ukrainy  ______________15 

 



str. 96 
 

Pomoc „materialna” dla obywateli Ukrainy _________________________________________18 

   Fotografia ______________________________________________________________18 

   Pomoc doraźna udzielana przez Wojewodę _________________________________18 

   Środki pomocy przewidziane dla osób przyjmujących obywateli Ukrainy. ________19 

   Świadczenia przewidziane dla obywateli Ukrainy. ____________________________20 

   Żłobki i kluby dziecięce ___________________________________________________21 

   Świadczenia pomocy społecznej __________________________________________21 

   Jednorazowe świadczenie pieniężne _______________________________________22 

   Bezpłatna pomoc psychologiczna _________________________________________23 

   Opieka medyczna_______________________________________________________23 

   Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym  ____________________23 

Małoletni obywatele Ukrainy _____________________________________________________24 

   Opiekun tymczasowy ____________________________________________________24 

   Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka ______________________________27 

 

Adw. Małgorzata Jaźwińska 

Ochrona czasowa   ____________________________________________________________________29 

Kategorie osób objętych ochroną czasową   ______________________________________________30 

Maksymalny okres trwania ochrony czasowej   ____________________________________________32 

Zakres terytorialny stosowania ochrony czasowej__________________________________________32 

Możliwość równoczesnego stosowania reżimu ochrony czasowej i ochrony międzynarodowej ___32 

Możliwość równoczesnego stosowania reżimu ochrony czasowej i Specustawy  _______________32 

Uprawnienia osób korzystających z ochrony czasowej  _____________________________________33 

Prawo pobytu w Polsce po upływie okresu trwania ochrony czasowej_________________________35 

Procedura związana z korzystaniem z ochrony czasowej____________________________________36 

 

Adw. Urszula Skonecka 

Ochrona międzynarodowa   ____________________________________________________________37 

W jakich przypadkach wydawana jest decyzja odmowna?  __________________________________38 

Dodatkowe świadczenia i uprawnienia  ___________________________________________________44 

 

Adw. Justyna Wróbel  



str. 97 
 

Zezwolenie na pobyt czasowy __________________________________________________________46 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę  ___________________________________________________50 

tzw. Niebieska Karta UE  ________________________________________________________________51 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach (stacjonarnych) _______________52 

 

Adw. Monika Walancik 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji 
członka zarządu osoby prawnej  _________________________________________________________53 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności  _____________________________57 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu __60 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną __________________________________62 

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE ____________________________________69 

Zezwolenie na pobyt stały ______________________________________________________________74 

 

Adw. Justyna Wróbel 

Przepisy COVIDowe ___________________________________________________________________79 

Przedłużenie ważności wiz Schengen, dokumentów pobytowych wydanych przez inne państwa 
obszaru Schengen i pobytu na podstawie ruchu bezwizowego  ______________________________80 

Przedłużenie ważności kart pobytu bez konieczności ich wydania lub wymiany ________________81 

Przedłużenie pomocy socjalnej i opieki medycznej dla cudzoziemców ubiegających się o ochronę 
międzynarodową w Polsce, w przypadku wydania ostatecznej decyzji Rady do spraw Uchodźców o 
odmowie udzielenia tej ochrony  ________________________________________________________82 

Przedłużenie ważności wiz krajowych oraz zezwoleń na pobyt czasowy bez konieczności 
umieszczania nowej naklejki wizowej i wymiany karty pobytu   _______________________________82 

Przedłużenie ważności zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi___ 83 

Przedłużenie terminu do opuszczenia terytorium RP _______________________________________83 

Przedłużenie terminu dobrowolnego powrotu ____________________________________________83 

 

Adw. Justyna Wróbel 

Dostęp do rynku pracy _________________________________________________________________84 

I. Otwarty dostęp do rynku pracy ________________________________________________________84 

II. Zezwolenie na pracę _________________________________________________________________91 

III. Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi – obywatelowi Białorusi, Gruzji, Armenii, 
Mołdawii, Ukrainy lub Federacji Rosyjskiej ________________________________________________93 

 


