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Ustawa

Na mocy ustawy o szczególnych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem
COVID-19,
innych
chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji
kryzysowych z dnia 2 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020
r. poz. 374), zmienionej ustawą z dnia 31 marca
2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19,
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi
sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 568) a także ustawą z dnia 16
kwietnia 2020 r., która weszła w życie 18 kwietnia
2020 r., o szczególnych instrumentach wsparcia
w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa
SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 695), zwanych łącznie
ustawą
COVID-19,
zostały
wprowadzone
szczególne rozwiązania dla cudzoziemców
przebywających na terytorium RP.

Terminy

Przedłużeniom do 30 dnia następującego po
dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii (w zależności od tego, który
stan obowiązywał jako ostatni) ulegają:
1). ważność zezwoleń na pobyt czasowy (art. 15zd
ust. 3 ustawy COVID-19) i wiz krajowych (art. 15zd
ust. 1 ustawy COVID-19).
2). legalność pobytu cudzoziemców w przypadku
kiedy przebywali oni na terytorium RP:
w ramach ruchu bezwizowego,
na podstawie wiz Schengen wydanych przez
organy polskie,
wiz Schengen lub wiz długoterminowych
wydanych przez inne państwa obszaru
Schengen,
dokumentów pobytowych wydanych przez
inne państwa obszaru Schengen,

Terminy

wiz długoterminowych lub dokumentów
pobytowych
wydanych
przez
państwa
członkowskie Unii Europejskiej, które nie są
państwami obszaru Schengen (gdy zgodnie z
prawem Unii Europejskiej takie wizy lub
dokumenty uprawniają do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) - art. 15z1
ust. 1 ustawy COVID-19.
3). ważność zezwoleń na pracę i zezwoleń na
pracę sezonową oraz okresów dopuszczalnej
pracy na podstawie oświadczeń o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi, wpisanych
do ewidencji oświadczeń (art. 15zzq ustawy
COVId-19).
4). ważność kart pobytu (art. 15z2 ust. 1 ustawy
COVID-19).
5). termin na złożenie wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na
pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE, o przedłużenie wizy lub o
przedłużenie
pobytu
w
ramach
ruchu
bezwizowego (art. 15z ustawy COVID-19).
6). termin opuszczenia terytorium RP, wynikający
z art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
Cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35) (art.
15zzza ustawy COVID-19).
7). dobrowolny powrót określony w decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu (art.
15zzzb ustawy COVID-19).
8). tymczasowe zaświadczenia tożsamości
cudzoziemca (TZTC) (art. 15z3 ust. 1 ustawy
COVID-19).

ALERT PRAWNY
Po odwołaniu stanu zagrożenia
epidemicznego lub stanu
epidemii (w zależności od tego,
który stan obowiązywał jako
ostatni), cudzoziemcy, których
dokumenty pobytowe utraciły
ważność w trakcie trwania
jednego z wprowadzonych
stanów, w ciągu 30 dni
zobowiązani są złożyć wnioski
o legalizację pobytu.

Jeżeli termin ważności
dokumentów
legalizujących
pobyt cudzoziemca
upłynie w trakcie
wprowadzonego stanu
zagrożenia
epidemicznego lub stanu
epidemii, to swobodne
podróżowanie po innych
krajach strefy Schengen
nie będzie możliwe,
ponieważ ustawa
legalizuje jedynie pobyt i
pracę w Polsce.

W czym TAAC Solutions
może Państwu pomóc

Jeżeli mają Państwo pytania lub potrzebują
wsparcia w kwestiach związanych z
ubieganiem się o pozwolenia na pracę lub
pobyt, zachęcamy do kontaktu ze
specjalistami TAAC Solutions.

Kontakt
Aleksandra Serafin
Doradca podatkowy
T: +48 696 423 820
E: aleksandra.serafin@taacsolutions.pl

Alicja Kamińska
Prawnik
T: +48 22 412 85 12
E: alicja.kaminska@taacsolutions.pl

Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu
nie stanowią porady prawnej i są prawdziwe
i aktualne w chwili skierowania do publikacji.
TAAC Solutions nie ponosi odpowiedzialności
za skutki wykorzystania tej informacji bez
uprzedniej analizy danego stanu faktycznego.
W przypadku potrzeby zasięgnięcia porady
prawnej lub podatkowej, prosimy o kontakt
z TAAC Solutions.
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