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Pan Tomasz Grodzki

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałka,

W odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Bogdana Zdrojewskiego

podczas 14. Posiedzenia Senatu RP w dniu 18 sierpnia 2020 r., dotyczącego kwestii legalnego

pobytu obywateli Ukrainy na terytorium RP w związku 2 epidemią oraz po uzgodnieniach

z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji uprzejmie informuję, co następuje.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż w dniu 31 marca 2020 r. weszła w życie

Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaníem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz.

568). Wskazany wyżej akt prawny przewiduje szczególne rozwiązania prawne w zakresie

legalizacji pobyt cudzoziemców, których legalny pobyt zakończył się w okresie

obowiązywania stanu epidemicznego lub stanu epidemii (od dnia 14 marca 2020 r. do

odwołania) oraz w zakresie możliwości kontynowania przez cudzoziemców pracy w Polsce.

Przewiduje ona między innymi wydłużenie terminów na składanie wniosków o legalizacje

pobytu oraz wniosków o zezwolenie na pracę, jeżeli termin ten przypadać będzie w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu epidemii, w zależności, które

nastąpiło póżniej. Ustawa przewiduje wydłużenie terminów składania wniosków o udzielenie

zezwoleń pobytowych oraz przedłużenie wiz, jeżeli termin ten wypadłby w okresie stanu

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Wnioski te będzie można złożyć w urzędach

wojewódzkich do 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia

epidemicznego lub stanu epidemii- w zależności od tego, który z tych stanów obowiązywać

będzie jako ostatni. Pobyt cudzoziemca na terytorium Polski w tym okresie będzie uważany

za legalny pod warunkiem, że złoży on wniosek o legalizację pobytu do końca przedłużonego

terminu.

Dodatkowo w dniu 18 kwietnia 2020 r. weszła w życie Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r.

o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-

CoV-Z (Dz. U. z 2020 r. poz. 695).

 



Ustawa przewiduje m. in. wprowadzenie przepisu, zgodnie ż którym pobyt cudzoziemców,

którzy W dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego

w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-Z (a zatem w dniu 14 marca 2020 r.), przebywali

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie:

' wizy Schengen,

' wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen (w tym wizy długoterminowej

uprawniającej do pobytu w okresie przekraczającym 90 dni),

° dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,

' w ramach ruchu bezwizowego,

' 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,

° 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,

będzie uważany 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 obowiązywaljako ostatni.

Z przedstawionych wyżej przepisów wynika, iż przedłużenie legalnego pobytu

cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego dotyczy tylko

cudzoziemców, którzy przebywali w Polsce legalnie w dniu 14 marca 2020 r. W przypadku,

kiedy cudzoziemiec wjedzie na podstawie ruchu bezwizowego do Polski, już po dniu

ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego nie będą mógł skorzystać z możliwości

pozostania legalnie w Polsce po upływie dopuszczalnego pobytu w ramach ruchu

bezwizowego. Dlatego opisani w wystąpieniu senatora Bogdana Zdrojewskiego cudzoziemcy,

którzy wjechali na terytorium naszego kraju w ramach ruchu bezwizowego po dniu 1 czerwca

2020 r. nie mogą skorzystać z ww. rozwiązań umożliwiających dalszy legalny pobyt w Polsce.

Opisani wyżej cudzoziemcy mogą jednak skorzystać z możliwości złożenia wniosku

o legalizację pobytu w Polsce i na tej podstawie zalegalizować swój pobyt w Polsce. W tym

miejscu należy podkreślić, iż cytowane już przepisy Ustawy o szczególnych rozwiązaniach

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaníem í zwalczaniem COVID-19, innych chorób

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidują wydłużenie terminów na

składanie wniosków o legalizację pobytu, jeżeli termin ten przypadać będzie w okresie

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego bądż stanu epidemii, w zależności, które

nastąpiło póżniej.

 



Terminy na złożenie wniosków W zakresie legalizacji pobytu zostały odpowiednio

przedłużone do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który

obowiązywał jako ostatni. Cudzoziemcy, którzy skorzystają z tego rozwiązania, tjÅ złożą

wnioski w przedłużonym terminie będą również beneficjentami dobrodziejstwa pobytu

uznawanego za legalny w okresie poprzedzającym złożenie wniosku, a podstawa prawna

tego pobytu będzie wynikała z poszczególnych przepisów regulujących legalność pobytu

w toku postępowania, tj.:

' art. 108 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U.

z 2020 r. poz. 35 ) -w odniesieniu do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy,

' art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach - w odniesieniu do wniosku

o udzielenie zezwolenia na pobyt stały,

' art. 206 ust. 1 pkt 2 mający zastosowanie na mocy odesłania z art. 223 ustawy

o cudzoziemcach - w odniesieniu do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta

długoterminowego Unii Europejskiej,

' art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach - W odniesieniu do wniosku

o przedłużenie wizy,

ß art. 300 ust. 4 ustawy o cudzoziemcach ~ w odniesieniu do wniosku

o przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego.

Jest to rozwiązanie warunkowe, z którego mogą skorzystać wszyscy cudzoziemcy,

w szczególności ci, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach

ruchu bezwizowego i wjechali na tym tytule po dniu 14 marca 2020 r. Warunkiem

skorzystania z możliwości legalnego pozostania w Polsce jest złożenie jednego

z odpowiednich wniosków o udzielenie zezwolenia pobytowego. W sytuacji, kiedy

cudzoziemiec wystąpi do wojewody ze wspominanym wyżej wnioskiem jego pobyt będzie

uznawany za legalny, jak również będzie miał możliwość kontynowania pracy u tego samego

pracodawcy zgodnie z zasadami przewidzianymi dla cudzoziemców ubiegających się

0 zezwolenia pobytowe.

Należy zatem podkreślić, iż w najlepszym interesie cudzoziemców, którzy chcą

kontynuować swój pobyt i pracę w Polsce jest, aby wystąpili oni do właściwych urzędów

wojewódzkich z wnioskami o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, gdyż umożliwi im to

legalizacje pobytu w Polsce.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Minis r Spraw Zagranicznych

Piotr Wrzyk
Sekr l rz Stanu

 


