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BMP-0724-2-5/2020/MJ 

  

  Pan 

  Tomasz Grodzki 

  Marszałek Senatu RP 

 

Szanowny Panie Marszałku, 

odpowiadając na oświadczenie Senatorów RP Pana Wadima Tyszkiewicza i Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego 

dotyczące problemów cudzoziemców, w tym obywateli Białorusi, związanych z legalizacją pobytu w Polsce, 

uprzejmie informuję, że sytuacje, w których cudzoziemiec może podjąć zatrudnienie bez konieczności 

posiadania zezwolenia na pracę określa 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 pracę1. Jest to możliwe, gdy 

cudzoziemiec posiada:  

 ważną wizę wydaną w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.  

o cudzoziemcach2 (tj. wizę wydaną ze względów humanitarnych),  

 ważną wizę z adnotacją "Poland. Business Harbour”; 

 jest lekarzem lub lekarzem dentystą – i posiada prawo wykonywania zawodu na zasadach określonych  

w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty3; 

 posiada prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub położnej przyznane lub stwierdzone zgodnie  

z przepisami ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej4; 

 jest uprawniony do wykonywania zawodu ratownika medycznego zgodnie z ustawą z dnia 8 września 

2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym5. 

Wymienione przypadki zostały dodane do ww. rozporządzenia6 m.in. z uwagi na sytuację kadrową  

w służbie zdrowia.  

Jednocześnie uprzejmie informuję, że procedowany aktualnie projekt ustawy o zmianie ustawy  

o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (wpisany do wykazu prac Rady Ministrów pod pozycją UC87), 

przewiduje dodanie do obecnie obowiązującego art. 186 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach7, trzech nowych punktów (9-

11) stanowiących podstawy do udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcom, którzy przebywali na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz krajowych wydanych w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 

pkt 23 ustawy o cudzoziemcach. W uzasadnieniu do projektu wskazano: Proponuje się, aby każdego z zezwoleń na 

                                                           
1
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2291.  

2
 Dz. U. z 2020 r. poz. 35, z późn. zm. 

3
 Dz. U. z 2021 r. poz. 790, z późn. zm. 

4
 Dz. U. z 2021 r. poz. 491, z późn. zm. 

5
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2053, z późn. zm. 

6
 Na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 20 listopada 2020 r. zmieniającego 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 (Dz. U. poz. 2081 – akt 
jednorazowy). 
7
 Który ustanawia podstawy udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne, nieobjęte zakresem rozdziałów 2-10a ustawy  

o cudzoziemcach, okoliczności uzasadniające udzielenie takiego zezwolenia. 

https://sip.lex.pl/#/document/18053962?unitId=art(60)ust(1)pkt(23)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16798282?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17727643?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17307669?cm=DOCUMENT
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pobyt czasowy określonych w projektowanych art. 186 ust. 1 pkt 9-11 udzielać na okres jednego roku oraz 

jednorazowo (projektowany art. 190 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), przy czym to od 

cudzoziemca zależało będzie,  

czy będzie chciał uzyskać kolejne zezwolenie (w sumie będzie mógł uzyskać 3 zezwolenia na pobyt czasowy, każde  

na okres 1 roku, następujące po sobie). W ocenie projektodawcy udzielenie trzech zezwoleń na pobyt czasowy  

w miejsce jednego na okres 3 lat pozwoli na to, aby tylko cudzoziemcy rzeczywiście zainteresowani tą szczególną 

ścieżką legalizacji pobytu uzyskiwali te zezwolenia. Ponadto tę projektowaną ścieżkę należy zdefiniować jako 

narzędzie wspomagające wejście w ramy legalnej migracji tych cudzoziemców, którzy niejednokrotnie znajdując się  

w szczególnej sytuacji motywacyjnej w czasie wyjazdu z państwa swojego pochodzenia, z jednej strony nie decydują 

się na złożenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, a z drugiej mogą nie w pełni odnajdywać się jeszcze  

w realiach społeczeństwa przyjmującego, co z założenia determinuje spełnienie zwykłych, typowych wymogów 

migracyjnych, jakie są właściwe dla udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy. Należy w tym kontekście zauważyć,  

że to rozwiązanie będzie adresowane w pierwszej kolejności do obywateli Republiki Białorusi, którym polskie urzędy 

konsularne od sierpnia 2020 r. wydają wizy w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 23 ustawy o cudzoziemcach,  

tj. w celu przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Departament Konsularny Ministerstwa Spraw Zagranicznych w okresie  

od 10 sierpnia 2020 r. do 3 grudnia 2021 r. obywatelom Republiki Białorusi wydano 20 906 takich wiz. Posiadacz 

jednego z nowych zezwoleń na pobyt czasowy i pracę będzie zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę.  

 Odnosząc się do pozostałych kwestii poruszonych w wystąpieniu Panów Senatorów uprzejmie informuję,  

że resortowi spraw wewnętrznych i administracji jest znana kwestia niedogodności wynikających dla obywateli 

państw trzecich, w tym również Republiki Białorusi oraz Ukrainy, z faktu przedłużających się postępowań w 

sprawach legalizacji ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a sytuacja dotycząca przewlekłości 

postępowań jest stale monitorowana. Opóźnienia w rozpatrywaniu spraw administracyjnych przez wojewodów czy 

– w przypadku postępowań odwoławczych – Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców (UdSC) są wynikiem znacząco 

narastającego  

w ostatnich latach napływu cudzoziemców do Polski. 

Od kilku lat są podejmowane liczne, wieloaspektowe działania mające usprawnić prowadzenie postępowań 

administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców, m.in. legislacyjne8. W dniu 17 grudnia 2021 r. Sejm 

RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw9. Przewiduje ona w art. 8 i 

kolejnych szczególną regulację o charakterze czasowym, przewidującą uproszczony tryb udzielania zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczętych przed 1 stycznia 2021 r., które w dniu wejścia w 

życie tej ustawy będą pozostawać w toku w I albo II instancji  oraz podstawę prawną do prowadzenia przez 

wojewodę oraz przez Szefa UdsC kontroli sposobu korzystania przez cudzoziemca z zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę udzielonego w tym szczególnym trybie w odniesieniu do okoliczności stanowiących podstawę do jego 

cofnięcia. Ponadto wprowadza ona również zmiany mające ma na celu uproszczenie niektórych wymogów 

dotyczących udzielania zezwolenia na pobyt  

i pracę (np. zastąpienie obowiązku udokumentowania przez cudzoziemca posiadania stabilnego i regularnego źródła 

dochodu na rzecz wykazania przez cudzoziemca otrzymywania wynagrodzenia nie niższego niż minimalne 

                                                           
8
 Istotne zmiany zostały wprowadzone do porządku prawnego m.in. ustawami z dnia 24 listopada 2017 r. oraz z dnia 22 lutego 2019 r.  

o zmianie ustawy o cudzoziemcach i niektórych innych ustaw (odpowiednio: Dz.U. z 2018 r. poz. 107 i Dz. U. poz. 577). 
9
 Według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. ustawa oczekuje na podpis Prezydenta RP. 
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wynagrodzenie za pracę, niezależnie od wymiaru czasu pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego podstawę 

wykonywania pracy przez cudzoziemca). Omawiana ustawa nie tylko poszerza katalog okoliczności, które nie będą 

pociągać za sobą konieczności zmiany lub udzielenia nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, ale powołuje 

nowy, uproszczony tryb zmiany tego zezwolenia, obejmujący również zmianę podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Wprowadza także rozwiązanie przyspieszające uzyskanie zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę przez cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę w podmiotach o szczególnym znaczeniu 

strategicznym dla polskiej gospodarki, ujętych w wykazie przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu 

strategicznym dla gospodarki narodowej, który będzie określany w drodze rozporządzenia przez ministra właściwego 

do spraw gospodarki.  

Zakłada się skrócenie średniego terminu rozpatrywania spraw w związku z przewidywanym zmniejszeniem 

liczby wpływu nowych spraw, dzięki rozwiązaniu polegającym na wydłużeniu do 24 miesięcy maksymalnego okresu 

dopuszczalnego wykonywania przez cudzoziemca pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi, wpisanego przez powiatowy urząd pracy do ewidencji oświadczeń. Będzie to skutkowało  

m. in. zniesieniem ograniczeń w zakresie okresu dopuszczalnego pobytu na podstawie wizy krajowej wydanej w celu, 

o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy o cudzoziemcach.  

Na pewne przyspieszenie prowadzenia postępowań w sprawach pobytowych wpłynie także rozwiązanie 

polegające na wprowadzeniu do ustawy o cudzoziemcach wyraźnej podstawy prawnej do wystąpienia za pomocą 

środków komunikacji elektronicznej przez wojewodę (oraz Szefa UdSC) do komendanta wojewódzkiego Policji, 

komendanta oddziału Straży Granicznej oraz Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przekazanie informacji 

czy wjazd lub pobyt cudzoziemca na terytorium RP stanowi zagrożenie dla obronności albo bezpieczeństwa państwa 

lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Aktualnie opiniowanie odbywa się za pomocą tradycyjnych 

środków komunikacji, tj. w wersji papierowej. 

W przypadku wszystkich zezwoleń na pobyt czasowy przewiduje się wprowadzenie przepisów szczególnych 

wobec ogólnych regulacji proceduralnych wynikających z ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 

administracyjnego10, dotyczących terminów załatwiania spraw z zakresu udzielania zezwoleń pobytowych. Termin 

załatwienia sprawy dotyczącej udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy przez organ I instancji, będzie wynosił  

60 dni (byłby liczony od momentu złożenia przez cudzoziemca kompletnego wniosku11), a w przypadku zezwoleń  

o charakterze bezterminowym, tj. zezwolenia na pobyt stały oraz zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego 

Unii Europejskiej (UE) – 6 miesięcy w I instancji. Natomiast termin dla organu II instancji na rozpatrzenie odwołania 

cudzoziemca, niezależnie od rodzaju zezwolenia, będzie wynosił 90 dni. 

Jednocześnie należy zauważyć, że cudzoziemcy często składają wnioski o udzielenie zezwolenia pobytowego 

bez koniecznej dokumentacji, potwierdzającej spełnienie wymogów udzielenia zezwolenia danego typu, a następnie 

uzupełniają materiał dowodowy, niezgodnie z wezwaniami wojewody (niepełne bądź nieadekwatne dokumenty  

lub takie, których ważność kończy się w krótkim czasie). Niejednokrotnie powoduje to konieczność skierowania  

do cudzoziemca kolejnego wezwania, a przede wszystkim wydłuża całe postępowanie, z przyczyn, które nie leżą  

po stronie organu tylko strony lub reprezentującego ją pełnomocnika. Zdarza się, że niektórzy pełnomocnicy w 

sposób celowy przedłużają postępowania, także w sytuacji, gdy brak jest przesłanek pozwalających na udzielenie 

cudzoziemcowi zezwolenia pobytowego. Strona oraz jej pełnomocnik, jeśli taki został ustanowiony, są 

współodpowiedzialni za jakość współpracy z organem przy ustalaniu stanu faktycznego sprawy, w dużej mierze od 

                                                           
10

 Dz. U. z 2021 r. poz. 735. 
11

 Tj. uzupełnienia ewentualnych braków formalnych oraz dołączenia do wniosku wszystkich dokumentów potwierdzających 
okoliczności uzasadniające udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. 
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ich zaangażowania wynika nie tylko sposób załatwienia sprawy, ale również termin, w jakim zostanie ona rozpatrzona. 

Opieranie zatem przeświadczenia  

o złej woli bądź nieudolności organów rozpatrujących sprawy dotyczące legalizacji pobytu wyłącznie na podstawie 

mediany terminu rozpatrywania spraw administracyjnych może być dla nich krzywdzące.  

Dlatego jest zasadne, by cudzoziemiec już w chwili składania wniosku o zezwolenie pobytowe dopełnił 

wszystkich niezbędnych formalności, w tym przedstawił dokumenty konieczne do potwierdzenia danych zawartych 

we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie danego zezwolenia. Załączenie pełnej 

dokumentacji już na etapie składania wniosku jest działaniem zgodnym z interesem strony. Porządkuje i upraszcza 

postępowanie, bowiem już na wstępnym etapie organ może dokonać prawidłowych ustaleń dotyczących sytuacji 

cudzoziemca, co niewątpliwie przyspiesza proces rozpatrywania wniosku oraz niweluje ryzyka związane z koniecznością 

uzupełnienia dokumentacji przez cudzoziemca w dalszym toku postępowania o udzielenie zezwolenia pobytowego. 

Odnosząc się do kwestii dotyczących składania wniosków o udzielenie zezwoleń pobytowych w Lubuskim 

Urzędzie Wojewódzkim oraz zarzutów, co do braku wyczerpujących informacji na stronie Urzędu, pierwszej 

kolejności należy podkreślić, że za organizację pracy urzędów wojewódzkich odpowiadają ich kierownicy. Zarówno 

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i Szef UdSC (który sprawuje nad wojewodami w sprawach 

dotyczących zezwoleń pobytowych kontrolę instancyjną, tj. rozpatruje odwołania od wydanych rozstrzygnięć w tych 

sprawach)  

nie ma możliwości ingerowania w kwestie dotyczące organizacji pracy i systemów informowania oraz obsługi klienta 

w danym urzędzie. Szef UdSC może jedynie formułować pewne rekomendacje względem treści, których 

zamieszczenie na stronie danego wydziału właściwego do spraw cudzoziemców w urzędzie wojewódzkim uznaje za 

pożyteczne oraz kierować do wojewodów prośby w zakresie dystrybucji materiałów przez siebie wytworzonych, np. 

komunikatów, broszur czy filmów instruktażowych.  

W celu zapewnienia rzetelnej i kompleksowej informacji, odpowiadającej potrzebom, w tym językowym, 

cudzoziemców oraz innych osób zainteresowanych problematyką legalizacji pobytu na terytorium Polski, jak również 

w celu usprawnienia procesów składania wniosków w sprawach pobytowych, w ramach modernizacji 

teleinformatycznego Systemu Pobyt v. 212 został stworzony portal zapewniający kompleksową i przyjazną 

użytkownikowi informację  

w zakresie procedur migracyjnych. Moduł Obsługi Spraw (MOS) stanowi zarazem narzędzie umożliwiające 

elektroniczne przesłanie do wojewodów wniosków o udzielenie zezwolenia pobytowego. Intuicyjny kreator 

wniosków ułatwi wypełnienie formularzy i pomoże poprawnie przygotować dokumenty. System pozwoli na 

ograniczenie błędów i braków formalnych we wnioskach przesłanych do wojewodów. Wypełniając elektroniczny 

formularz wniosku  

w MOS, aplikujący, tam gdzie jest to możliwe, będzie miał do wyboru treść z rozwijanych list. Formularze będą 

posiadać także walidacje zapobiegające wprowadzaniu nieprawidłowych danych oraz pomoc kontekstową 

przetłumaczoną na 6 języków obcych (angielski, arabski, francuski, rosyjski, ukraiński i wietnamski). Istotną cechą 

modułu będzie uniemożliwienie złożenia niekompletnego wniosku. Wypełniony przez wnioskodawcę formularz 

zostanie przekazany w formie elektronicznej do bazy systemu i tam będzie oczekiwać na osobiste stawiennictwo 

cudzoziemca we właściwym urzędzie wojewódzkim. Podczas wizyty cudzoziemca w urzędzie, okaże on 

wydrukowaną i podpisaną wersję wniosku przesłanego z wykorzystaniem portalu, a urzędnik zweryfikuje wniosek. 

                                                           
12

 Portal Moduł Obsługi Spraw jest tworzony w ramach projektu „Modernizacja Systemu Pobyt v.2 w zakresie utworzenia modułu 

obsługi spraw nr 1/8-2018/BK-FAMI” i jest współfinansowany ze środków Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
„Bezpieczna przystań”. 
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System pozwoli więc na podniesienie efektywności procesu obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu 

poprzez zwiększenie liczby obsługiwanych klientów czy skrócenie czasu poświęconego przez cudzoziemców na 

wizytę w urzędzie. Funkcjonalność ta przyczyni się także do zmniejszenia liczby błędnie wypełnionych, a także 

niekompletnych wniosków, a w konsekwencji do szybszego rozpatrywania spraw dotyczących udzielania zezwoleń 

pobytowych. 

 Jednocześnie należy wspomnieć, że na mocy przepisów ustawy 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 oraz niektórych innych ustaw13 wprowadzono rozwiązania regulujące 

sytuację prawną cudzoziemców, których legalny pobyt w Polsce zakończył się w okresie obowiązywania stanu 

zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Przykładowo w przypadku, gdy termin ważności posiadanych przez 

cudzoziemców wiz krajowych lub zezwoleń na pobyt czasowy (w tym zezwoleń na pobyt czasowy i pracę), zakończył 

się (lub zakończy) w czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, wówczas okres legalnego 

pobytu w Polsce na mocy ww. dokumentów ulega przedłużeniu z mocy prawa do upływu 30. dnia następującego  

po dniu odwołania tego stanu, który obowiązywał jako ostatni. Przedłużeniu z mocy prawa ulegają również 

wypadające w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii terminy 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 do 30. dnia następującego po dniu 

odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni.  

W przypadku braku możliwości umówienia wizyty w celu osobistego stawiennictwa cudzoziemiec może 

skorzystać z możliwości przesłania wniosku za pomocą operatora pocztowego. O ile taki sposób złożenia wniosku 

powoduje, że jest on obarczony brakiem formalnym, który należy usunąć, zgodnie z instrukcją wojewody, pod 

rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania, o tyle jest to złożenie wniosku skuteczne, pozwalające na 

zachowanie terminu przewidzianego dla złożenia wniosku w trakcie legalnego pobytu w Polsce. 

 

 

 

Z poważaniem 
z up. Bartosz Grodecki 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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 Dz.U. poz. 1842, z późn. zm. 



 

ul. Stefana Batorego 5 tel. +48 22 250 01 12 
02-591 Warszawa, Polska fax +48 22 601 39 88 
mswia.gov.pl  6/6 

 

 

 

 

 

Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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