
Przewidziano w niej m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce.

Orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na 
czas określony którego ważność:

1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem 
złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. 
dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii; 
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia 
od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Umowa najmu lokalu zawarta przed 31 marca 2020 r. a obowiązująca do terminu przed dniem 30 
czerwca 2020 r., ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych. 
Przedłużenie umowy następuje na podstawie oświadczenia woli najemcy złożonym najpóźniej w dniu 
upływu czasu obowiązywania tej umowy. Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy 
umowy najmu lub wysokości czynszu.

Tarcza to pakiet rozwiązań 
przygotowanych przez rząd, który ma 
ochronić polskie państwo i obywateli 
przed kryzysem wywołanym pandemią 
koronawirusa. Ustawa weszła w życie 
31 marca i opiera się na pięciu filarach:

Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,

Wsparciu finansowym dla przedsiębiorców,

Ochronie zdrowia,

Wzmocnieniu systemu finansowego,

Inwestycjach publicznych
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TARCZA ANTYKRYZYSOWA
Co to takiego?

WYBRANE ZAPISY:



termin do dobrowolnego powrotu wynikającego z decyzji o zobowiązaniu do powrotu ulega 
przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemii;

termin do opuszczenia przez cudzoziemca terytorium RP, w przypadku otrzymania ostatecznej 
decyzji odmawiającej zezwolenia na pobyt, przedłużenia wizy  czy udzielenia ochrony 
międzynarodowej, który wypada w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii   ulega 
przedłużeniu do upływu 30. dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego 
lub epidemii;

cudzoziemcom przebywającym  legalnie w Polsce  a pracującym na umowie zlecenie lub 
samozatrudnionym będzie przysługiwało, po spełnieniu ustawowych warunków,  tzw. świadczenie 
postojowe (art. 15zq ust.2) - wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy (w kwocie do 
ok. 2 tys. zł). Przewidziane jest dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy – dla firm w kłopotach.

terminy zawite, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony (np. termin do 
złożenia odwołania od negatywnej decyzji) nie rozpoczynają biegu a rozpoczęte ulegają zawieszeniu aż 
do końca obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii (art. 15 zzr ust.1 pkt 3). 

Przykład: Jeśli odebrałaś/eś decyzję odmawiającą Ci zezwolenia na pobyt czasowy  w czasie epidemii z 
pouczeniem, że możesz się odwołać w terminie 14 dni – termin ten nie biegnie, co oznacza, że będziesz 
mógł/mogła złożyć odwołanie w terminie 14 dni od ustania stanu epidemii.

Z nowego prawa wynikają konkretne ułatwienia dla cudzoziemców przebywających w Polsce:
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DLA CUDZOZIEMCOW

Termin ważności twojego:
zezwolenia na pracę
zezwolenia na pracę sezonową
oświadczenia o powierzeniu pracy

kończy się w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii?

Zostanie ono przedłużone z mocy 
prawa do upływu 30. dnia 
następującego po dniu odwołania 
tego ze stanów, który obowiązywał 
jako ostatni.

PRZEDŁUZENIE LEGALNEJ PRACY



Jesteś obywatelem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) lub Konfederacji 
Szwajcarskiej. Czy wprowadzenie stanu 
epidemii wpływa na twoje prawa 
pobytowe w Polsce?

POBYT

Nie, wprowadzenie w Polsce stanu 
zagrożenia epidemicznego, a 
następnie stanu epidemi i, nie 
wpływa na twoje uprawnienia 
pobytowe oraz przebywających z 
tobą członków rodziny.
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Jesteś obywatelem Ukrainy 
i przebywasz w Polsce w ramach ruchu 
bezwizowego - okres twojego legalnego 
pobytu kończy się w czasie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii a nie masz możliwości powrotu 
na Ukrainę?

Możesz złożyć wniosek o zezwolenie 
na pobyt czasowy po przywróceniu 
bezpośredniej obsługi klienta przez 
urzędy wojewódzkie. Termin ich 
składania zostanie wydłużony do 
upływu 30. dnia następującego po 
dniu odwołania tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni. Twój 
pobyt będzie uważany za legalny 
pod warunkiem złożenia wniosku w 
przedłużonym terminie.

Termin twojego legalnego pobytu
w Polsce na podstawie:

wizy krajowej
zezwolenia na pobyt czasowy

kończy się w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii?

Twój legalny pobyt zostanie 
wydłużony z mocy prawa do upływu 
30. dnia następującego po dniu 
odwoł ani a tego ze stanów, który 
obowiązywał jako ostatni.

Termin twojego legalnego pobytu na 
podstawie:

wizy krajowej
zezwolenia na pobyt czasowy

zostanie wydłużony do upływu 30. dnia
następującego po dniu odwołania stanu 
epidemii lub zagrożenia epidemicznego - 
czy musisz dopełnić jakichkolwiek 
formalności?

Nie, twój legalny pobyt zostanie 
wydłużony z mocy prawa. Nie będzie 
się to wiązało z umieszczeniem w 
twoim dokumencie podróży nowej 
naklejki wizowej lub wydaniem 
nowej karty pobytu.

PRZEDŁUZENIE LEGALNEGO POBYTU

PRZEDŁUZENIE LEGALNEGO POBYTU

PRZEDŁUZENIE LEGALNEGO POBYTU



h�ps://www.udsc.gov.pl

Urząd do Spraw Cudzoziemców będzie informował o wszelkich 
kolejnych zmianach stanu prawnego mających znaczenie dla 
pobytu cudzoziemców w Polsce - obserwuj dalsze komunikaty.

h�ps://www.udsc.gov.pl/epidemia-koronawirusa-specjalne-rozwiazania-dla-cudzoziemcow

h�ps://www.interwencjaprawna.pl/ulatwienia-dla-cudzoziemcow-na-czas-epidemii-propozycje-tarczy-antykryzysowej

h�ps://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

PRZYDATNE LINKI
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Przebywasz w Polsce na podstawie:
zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta 
długoterminowego UE
statusu uchodźcy lub ochrony 
uzupełniającej
zgody na pobyt tolerowany lub ze 
względów humanitarnych

a termin ważności twojej karty pobytu 
(lub dokumentu „zgoda na pobyt 
tolerowany”) kończy się w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu 
epidemii?

POBYT

Twój pobyt będzie nadal legalny 
ponieważ są to zezwolenia o 
charakterze bezterminowym. Złóż 
wniosek o wydanie nowej karty 
pobytu po przywróceniu normalnej 
obsługi klientów przez urzędy.

Chciałbyś złożyć wniosek o:
przedłużenie wizy krajowej (symbol D) 
lub wizy Schengen (symbol C)
udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy, stały lub rezydenta 
długoterminowego UE 
przedłużenie pobytu w ramach ruchu 
bezwizowego (dotyczy obywateli 
Brazylii, Argentyny, Chile, Hondurasu, 
Kostaryki, Nikaragui, Singapuru i 
Urugwaju)?

Okres składania tych wniosków 
zostanie wydłużony, jeżeli termin 
wypadłby w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii. 
Wnioski będzie można złożyć w 
urzędach wojewódzkich do 30. dnia 
następującego po dniu odwołania
tego ze stanów, który obowiązywał 
jako ostatni.

PRZEDŁUZENIE TERMINÓW NA SKŁADANIE WNIOSKÓW


