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UWAGA: 

W związku z notyfikacją Komisji Europejskiej nowych dokumentów pobytowych
wydawanych w związku ze szczególną sytuacją na Ukrainie, do katalogu dokumentów
pobytowych dodane zostały:

dokument elektroniczny w aplikacji mobilnej diia.pl, potwierdzający m.in. status
beneficjenta art. 2 ust. 1 ustawy o pomocy (…),

zaświadczenie o korzystaniu z ochrony czasowej wydane przez Szefa Urzędu do
Spraw Cudzoziemców obywatelom państw trzecich innych niż Ukraina.

Wyżej wymienione dokumenty – w okresie swojej ważności – wraz z ważnym dokumentem
podróży uprawniają do:

przekraczania granic zewnętrznych UE oraz wewnętrznych państw strefy
Schengen,

pobytu na terytorium Polski w okresie swojej ważności,

pobytu na terytorium innych państw Schengen w okresie do 90 dni w ostatnich
180 dniach.

********************************************************************************************
*********************

 

A. WARUNKI WJAZDU NA POBYT DŁUGOTERMINOWY

I. Cudzoziemiec przekraczający granicę na wjazd na terytorium RP na pobyt
długoterminowy zobowiązany jest uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu oraz
posiadać i okazać na żądanie:

ważny dokument podróży;



ważną wizę długoterminowa lub ważny dokument pobytowy wydane przez władze
polskie;

dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, 1292, 1559,
1773, 1834 i 1981) lub posiadanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o
minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30000 euro, ważnego przez okres
planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym
terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów
medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym
lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów
udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz
podmiotu udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten
podmiot rachunku – w przypadku wjazdu na podstawie wizy krajowej. Wymóg
dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa powyżej można
uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie
ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową.

Na internetowej stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych zawiera się o
ubezpieczycielach i oferowanych przez nich ubezpieczeniach, spełniających warunki,
o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a i ust. 1b ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach

środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz
podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów
tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument
potwierdzający możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem.

Na gruncie prawa krajowego, kwestia wyliczenia wysokości niezbędnych środków
finansowych niezbędnych do wjazdu i pobytu na terytorium RP została uregulowana w
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie
środków finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej oraz dokumentów, które mogą potwierdzić możliwość uzyskania
takich środków, a także cel i czas trwania planowanego pobytu.
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20150000326/O/D20150326.pdf

Zgodnie z ww. przepisami cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej musi posiadać środki finansowe w wysokości co najmniej:

300 złotych, jeżeli okres planowanego pobytu nie przekracza 4 dni;

75 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, jeżeli okres planowanego pobytu
przekracza 4 dni – albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.



Ponadto w przypadku nieposiadania przez cudzoziemca biletu powrotnego cudzoziemiec
musi posiadać przy sobie podczas przekraczania granicy na kierunku wjazdowym do RP,
środki finansowe w wysokości stanowiącej równowartość biletu, na podstawie którego
przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie mniej jednak niż:

200 złotych, jeżeli przybył z państwa sąsiadującego z Rzecząpospolitą Polską,1.

500 złotych, jeżeli przybył z państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż2.
określone w pkt 1,

2500 złotych, jeżeli przybył z państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej –3.
albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Ponadto informujemy, że cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, który:

jest uczestnikiem imprezy turystycznej, obozu młodzieżowego, zawodów1.
sportowych,

ma opłacone koszty pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej,2.

przyjeżdża do placówki leczniczo-sanatoryjnej,3.

jest uczestnikiem programu umożliwiającego wykonywanie pracy wakacyjnej na4.
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która nie stanowi głównego celu jego
pobytu, uregulowanego umową międzynarodową, której Rzeczpospolita Polska
jest stroną,

musi posiadać środki finansowe, niezbędne do pokrycia jego utrzymania na terytorium
RP, w wysokości co najmniej 20 złotych na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej
jednak niż 100 złotych, albo równowartość tej kwoty w walutach obcych.

Dokumentami, które mogą potwierdzić cel i czas trwania planowanego pobytu ww.
cudzoziemca są:

dokument potwierdzający uczestnictwo w imprezie turystycznej, obozie
młodzieżowym lub zawodach sportowych;

dowód opłacenia kosztów pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie
obejmującym co najmniej koszty zakwaterowania i wyżywienia;

skierowanie do placówki leczniczo-sanatoryjnej;

wiza w celu udziału w programie pracy wakacyjnej zawierająca nazwę programu
zamieszczoną w polu „Uwagi”.

Dokumentami potwierdzającymi możliwość uzyskania wymaganych środków finansowych
mogą być np.:



czek podróżny;

zaświadczenie o wysokości limitu na karcie kredytowej wydane przez bank, który
wystawił kartę kredytową;

zaświadczenie o posiadaniu środków na koncie w banku, mającym siedzibę na
terenie Polski lub w innym państwie obszaru Schengen.

W ww. zakresie „cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu
podjęcia lub kontynuowania studiów, uczestniczenia w badaniach naukowych lub
szkoleniach, prowadzenia prac rozwojowych oraz podjęcia lub kontynuowania nauki
powinni posiadać w momencie przekraczania granicy wjazdu środki w wysokości
minimum 1270 złotych na pierwsze 2 miesiące planowanego pobytu albo równowartość
tej kwoty w walutach obcych.”
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000282

Ponadto zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w
przypadku przedstawiania przez cudzoziemca podczas przekraczania granicy
zarejestrowanego u Wojewody zaproszenia traktowane jest jako dokument potwierdzający
posiadanie środków finansowych wystarczających na pokrycie kosztów związanych z
planowanym pobytem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym kosztów
zakwaterowania i wyżywienia, oraz na pokrycie kosztów podróży powrotnej do państwa
pochodzenia lub zamieszkania albo kosztów tranzytu do państwa trzeciego, które udzieli
pozwolenia na wjazd.
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w celu korzystania   
z mobilności  krótkoterminowej  pracownika  kadry  kierowniczej, specjalisty  lub 
pracownika  odbywającego  staż,  w ramach  przeniesienia  wewnątrz przedsiębiorstwa,
mobilności studenta, mobilności krótkoterminowej  naukowca  lub mobilności
krótkoterminowej członka rodziny naukowca, który posiada dokument pobytowy  lub 
wizę  długoterminową  wydane przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej,
niebędące państwem obszaru Schengen, przedstawia dodatkowo kopię zawiadomienia
które obowiązkowo było wysyłane przez jednostkę wysyłającą, przed przyjazdem do Polski
cudzoziemca do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców.

Ważne: lista dokumentów podróży uznawanych przez Rzeczpospolitą Polską znajduje się
na stronie Komisji Europejskiej w sekcji Informacje/Info. Szczegóły dostępne pod adresem
internetowym:
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/index_en.htm

II. Cudzoziemcowi odmawia się wjazdu na terytorium RP jeżeli:

nie posiada dokumentów, o których mowa w punkcie I., chyba że obowiązek ich
posiadania jest wyłączony;

nie przedstawił dokumentów wystarczających do potwierdzenia celu i warunków



planowanego pobytu;

jego wjazd następuje w okresie obowiązywania wpisu do wykazu cudzoziemców,
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;

jego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy
wjazdu;

jego wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub pobyt na tym terytorium
może stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego;

wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony
bezpieczeństwa i porządku publicznego lub stosunki międzynarodowe
Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.  

Odmowa wjazdu na terytorium RP może zostać wydana wyłącznie na podstawie art. 28 ust.
1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

B. WARUNKI WJAZDU NA POBYT KRÓTKOTERMINOWY:

W przypadku pobytu na terytorium Polski nieprzekraczającego 90 dni w każdym okresie
180-dniowym, co oznacza wzięcie pod uwagę okresu 180-dniowego poprzedzającego
każdy z dni pobytu, warunki wjazdu obywateli państw trzecich są następujące:

posiadają oni ważny dokument podróży uprawniający do przekroczenia granicy i
spełniający następujące kryteria: 

jest on ważny przynajmniej trzy miesiące po planowanej dacie wyjazdu z1.
terytorium państw członkowskich; (w uzasadnionych pilnych przypadkach
kryterium to może zostać pominięte);

został wydany w okresie ostatnich 10 lat;2.

posiadają oni ważną wizę krótkoterminową, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z
rozporządzeniem Rady (WE) nr 539/2001, chyba że posiadają ważny dokument
pobytowy wydany przez inne państwo Schengen lub ważną wizę długoterminową
wydaną przez inne państwo Schengen;

uzasadnią cel i warunki planowanego pobytu oraz posiadają wystarczające środki
utrzymania, zarówno na czas trwania planowanego pobytu, jak i na powrót do ich
państwa pochodzenia lub na tranzyt do państwa trzeciego, co do którego istnieje
pewność, że uzyskają zezwolenie na wjazd na jego terytorium, lub jeżeli mają
możliwość uzyskania takich środków zgodnie z prawem;

nie są osobami, wobec których dokonano wpisu do celów odmowy wjazdu w SIS;

nie są uważani za stanowiących zagrożenie dla porządku publicznego,
bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków



międzynarodowych żadnego z państw członkowskich, a w szczególności nie
dokonano wobec nich, na tej podstawie, wpisu do celów odmowy wjazdu w
krajowych bazach danych państw członkowskich.

Za pierwszy dzień pobytu na terytorium państw członkowskich uważa się datę wjazdu, a
datę wyjazdu liczy się jako ostatni dzień pobytu na terytorium państw członkowskich. W
obliczeniach długości pobytu krótkoterminowego na terytorium Polski nie uwzględnia się
okresów pobytu dozwolonych na mocy zezwolenia na pobyt lub wizy długoterminowej
wydanych przez władze polskie.
Państwa trzecie, których obywatele zobowiązani są posiadać wizę na wjazd
krótkoterminowy na terytorium Schengen (w tym Polski) oraz te, których obywatele są
zwolnieni z tego obowiązku zostały określone w rozporządzeniu Rady (UE) nr 2018/1806 z
dnia 14 listopada 2018 r. wymieniającym państwa trzecie, których obywatele muszą
posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są
zwolnieni z tego wymogu.

Ponadto obywatele niektórych państw trzecich zwolnieni są z obowiązku posiadania wizy
na wjazd na terytorium państw Schengen (w tym Polski) na mocy umów o zniesieniu
obowiązku wizowego, zawieranych przez UE z tymi państwami trzecimi. Obywateli
niektórych państw trzecich zwolnieni są także z obowiązku posiadania wizy na wjazd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na mocy umów zawieranych z tymi państwami przez
Rzeczpospolitą Polskę.
Informacja dotycząca państw objętych ruchem bezwizowym na terytorium RP, znajduje
się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Szczegóły dostępne pod adresem
internetowym:
https://www.gov.pl/web/gruzja/lista-panstw-ktorych-obywatele-moga-podrozowac-do-polsk
i-bez-wiz

C. WYŁĄCZENIA

Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość
uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających
granicę na podstawie:

umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku
posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez
polskie organy państwowe lub instytucje publiczne;

wizy w celu repatriacji;

wizy w celu wykonywania pracy;

wizy w celu korzystania z ochrony czasowej;

wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu;

karty pobytu;

https://www.gov.pl/web/gruzja/lista-panstw-ktorych-obywatele-moga-podrozowac-do-polski-bez-wiz
https://www.gov.pl/web/gruzja/lista-panstw-ktorych-obywatele-moga-podrozowac-do-polski-bez-wiz


wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka.

Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, można uznać za spełniony, w
przypadku gdy cudzoziemiec posiada odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją
sytuacją zawodową.
Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w
celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek posiadania ubezpieczenia
zdrowotnego realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o
minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30.000 euro, ważnego do dnia uzyskania
przez niego ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą
wyniknąć podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży
powrotnej z powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem
szpitalnym lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów
udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu
udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku.

D. ILOŚĆ WJAZDÓW NA PODSTAWIE WIZY SCHENGEN I DŁUGOTERMINOWEJ

Wiza Schengen C uprawnia do tylu wjazdów na terytorium Schengen ile zostało określone
w naklejce wizowej. W przypadku jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1
wiza ta uprawnia do 1 wjazdu na terytorium Schengen w okresie jej ważności. Tym
samym jeżeli posiadacz wizy Schengen C wjedzie na terytorium Schengen, a następnie
opuści to terytorium  wyjeżdżając do państwa trzeciego wiza ta nie będzie uprawniać do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd na terytorium Schengen. Jeżeli w polu „ilość
wjazdów” figuruje wpis MULT wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium
Schengen w okresie jej ważności.
Wiza długoterminowa D wydana przez władze polskie uprawnia do tylu wjazdów na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ile zostało wskazane w naklejce wizowej.  W
przypadku jeżeli w polu „ilość wjazdów” wskazana została liczba 1 wiza ta uprawnia do 1
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie jej ważności. Jeżeli w polu „ilość
wjazdów” figuruje wpis MULT wiza ta uprawnia do wielokrotnego wjazdu na terytorium
Polski w okresie jej ważności.

E. POBYT NA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu na terytorium Polski przez okres wynikający z
posiadanej wizy Schengen, wizy długoterminowej wydanej przez władze polskie lub z
dokumentu pobytowego wydanego przez władze polskie.
W przypadku pobytu na terytorium Polski w ramach ruchu bezwizowego cudzoziemiec
jest uprawniony do pobytu przez okres 90 dni w okresie 180 dniowym (lub przez okres



wynikający z umowy o ruchu bezwizowym podpisanej przez UE lub Polskę z państwem,
którego jest obywatelem).
W przypadku pobytu na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo
członkowskie cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu w innych państwach członkowskich
niż te które wydało wizę (w tym w Polsce) w okresie ważności wizy przez okres nie
przekraczający 90 dni w okresie 180 dniowym.
Podobnie w przypadku pobytu na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne
państwo członkowskie cudzoziemiec jest uprawniony do pobytu w innych państwach
członkowskich niż te które wydało dokument pobytowy (w tym w Polsce) w okresie
ważności dokumentu pobytowego przez okres nie przekraczający 90 dni w okresie 180
dniowym.
Cudzoziemiec w okresie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany
posiadać i okazać do kontroli:

dokument podróży i dokumenty uprawniających cudzoziemca do pobytu na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli są wymagane tj. wiza lub dokument
pobytowy;

środki finansowe przeznaczone na pokrycie kosztów:

utrzymania cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej1.
Polskiej,

podróży powrotnej cudzoziemca do państwa pochodzenia lub zamieszkania,2.

tranzytu cudzoziemca przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa3.
trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd;

dokument potwierdzający możliwość uzyskania środków finansowych;

dokument uprawniający cudzoziemca do wykonywania pracy, prowadzenia
działalności gospodarczej lub powierzenia wykonywania pracy;

dokument potwierdzający cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

WAŻNE: W celu ułatwienia obliczenia czasokresu pobytu na wizie Schengen lub w ramach
pobytu bezwizowego Komisja Europejska na stronie internetowej Dyrektoriatu
Generalnego Spraw Wewnętrznych zamieściła ogólnodostępny  kalkulator Schengen.
Szczegóły dostępne pod adresem internetowym:
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en  

F. PRZEDŁUŻENIE POBYTU NA TERYTORIUM RP

I. Przedłużenie wizy



Wizę Schengen lub wizę krajową przedłuża lub odmawia jej przedłużenia wojewoda
właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.
Cudzoziemiec, który zamierza przedłużyć okres swojego pobytu na podstawie wizy
Schengen lub wizy krajowej, składa, nie później niż w dniu upływu okresu jego legalnego
pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wypełniony formularz wniosku o
przedłużenie wizy.

Jeżeli termin na złożenie wniosku o przedłużenie wizy Schengen lub wizy krajowej został
zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały
uzupełnione w terminie:

wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla
potwierdzającego złożenie wniosku w terminie;

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny
od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia wizy
Schengen lub wizy krajowej stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP,
jednakże nie uprawnia do podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich
Schengen. W przypadku opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie
nie uprawnia do przekroczenia granicy na wjazd do RP.

II.  Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
cudzoziemca, w drodze decyzji.
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy osobiście, nie
później niż w ostatnim dniu jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

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:

wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla
potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w
terminie;

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny
od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia
zezwolenia na pobyt czasowy stanie się ostateczna.



Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP
po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów pobytowych, jednakże nie uprawnia do
podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku
opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

III. Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenia na pobyt stały udziela cudzoziemcowi lub odmawia jego udzielenia wojewoda
właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały został złożony w
czasie jego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków
formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie:

wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który
potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały;

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny
od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu
zezwolenia na pobyt stały stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP
po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów pobytowych, jednakże nie uprawnia do
podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku
opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

IV. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE udziela cudzoziemcowi lub
odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca.
Jeżeli wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt  rezydenta
długoterminowego UE został złożony w czasie jego legalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej i nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały
uzupełnione w terminie:

wojewoda umieszcza w dokumencie podróży cudzoziemca odcisk stempla, który
potwierdza złożenie wniosku o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta
długoterminowego UE;

pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalny
od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie udzielenia mu



zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego stanie się ostateczna.

Posiadanie ww. odcisku stempla w paszporcie potwierdza legalny pobyt na terytorium RP
po wyczerpaniu dotychczasowych tytułów pobytowych, jednakże nie uprawnia do
podróżowania po terytoriach innych państw członkowskich Schengen. W przypadku
opuszczenia terytorium RP posiadanie ww. stempla w paszporcie nie uprawnia do
ponownego przekroczenia granicy na wjazd do RP.

G. OBOWIĄZEK OPUSZCZENIA TERYTORIUM RP

Cudzoziemiec jest zobowiązany opuścić terytorium RP przed upływem okresu pobytu do
którego jest uprawniony w ramach ruchu bezwizowego lub okresu pobytu wynikającego z
posiadanej wizy lub dokumentu pobytowego.
Cudzoziemiec jest również obowiązany opuścić terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w
terminie 30 dni od dnia, w którym decyzja:

o odmowie przedłużenie wizy Schengen lub wizy długoterminowej;

o odmowie wydanie zezwolenia na pobyt czasowy;

o odmowie zezwolenia na pobyt stały;

o odmowie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

o cofnięciu zezwolenia na pobyt czasowy;

o cofnięciu zezwolenia na pobyt stały;

cofnięciu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;

o odmowie nadania statusu uchodźcy;

o odmowie udzielenia ochrony uzupełniającej;

o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za niedopuszczalny;

o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony międzynarodowej;

o pozbawieniu statusu uchodźcy;

o pozbawieniu ochrony uzupełniającej;

o cofnięciu zgody na pobyt ze względów humanitarnych,

stała się ostateczna, a w przypadku wydania decyzji przez organ wyższego stopnia, od
dnia, w którym została doręczona decyzja ostateczna organu wyższego stopnia.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, weszły w życie zmiany w prawie przewidujące
m.in. szczególne rozwiązania dla cudzoziemców w Polsce. Obowiązujące obecnie przepisy
umożliwiają legalne pozostanie w kraju osobom, które chcą realizować dotychczasowy cel
pobytu lub nie mogą opuścić Polski w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-
CoV-2.



Z informacjami szczegółowymi w tej sprawie można zapoznać się na następującej stronie:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/legalizacja-pobytu-a-epidemia  

 

 

Ramowa  informacja  dotycząca  przekraczania  granicy  przez  cudzoziemców  jadących
do pracy w Polsce.

Obowiązki cudzoziemca przekraczającego granicę RP w ruchu bezwizowym.

Cudzoziemiec,  który chce pracować w Polsce,  może przekroczyć granicę zarówno na
podstawie paszportu biometrycznego - w ruchu bezwizowym, jak i na podstawie polskiej
wizy  krajowej  (niezależnie  od  rodzaju  posiadanego  paszportu).  Jeżeli  cudzoziemiec
wjeżdża w ruchu bezwizowym musi pamiętać o tym, że może pracować tylko przez okres
legalnego pobytu w ruchu bezwizowym, czyli nie dłużej niż 90 dni w okresie 180 dni. Po
tym okresie, jeśli chce nadal pracować, będzie musiał zapewnić sobie zezwolenie na pobyt
czasowy lub polską wizę krajową.

Przekraczając granicę w celu wykonywania pracy w Polsce, cudzoziemiec wjeżdżający w
ruchu bezwizowym (w przypadku obywateli  Ukrainy,  Gruzji  i  Mołdawii  na podstawie
paszportu  biometrycznego)  zostanie  poddany  kontroli  granicznej,  w  trakcie  której
funkcjonariusz Straży Granicznej najpierw sprawdzi, czy posiadany przez cudzoziemca
paszport został wydany w ciągu ostatnich 10 lat i czy jest ważny jeszcze co najmniej 3
miesiące po dacie planowanego wyjazdu cudzoziemca.

Następnie  zostanie  sprawdzone,  czy  cudzoziemiec  nie  wykorzystał  już  dozwolonego
okresu pobytu krótkoterminowego.  Polega to na tym, że funkcjonariusz liczy,  ile  dni
cudzoziemiec przebywał już w strefie Schengen w okresie ostatnich 180 dni. Pod uwagę
brane są wszystkie dni pobytu – z wyjątkiem pobytu na podstawie zezwolenia na pobyt
(karty  pobytu)  oraz  na  podstawie  polskiej  wizy  krajowej.  Zatem  do  okresu  pobytu
krótkoterminowego  wliczane  są  wszystkie  pobyty  cudzoziemca;  na  podstawie  wizy
Schengen; w ruchu bezwizowym; w procedurze uzyskiwania zezwolenia na pobyt (na tzw.
stampili); a także wcześniejszy nielegalny pobyt. Na stronie internetowej Dyrektoriatu
G e n e r a l n e g o  S p r a w  W e w n ę t r z n y c h
https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en  zamieściła  specjalny
kalkulator  służący  do  samodzielnego  obliczania  pobytów  krótkoterminowych.

Aby  sprawdzić  cel  wjazdu  cudzoziemca  deklarującego  podjęcie  pracy  w  Polsce,
funkcjonariusz Straży Granicznej zażąda okazania zezwolenia na pracę lub oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz – jeżeli cudzoziemiec posiada –
umowę  o  pracę  (weryfikacja  tych  dokumentów  jest  omówiona  w  dalszej  części).  W
sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z obowiązku posiadania

https://ec.europa.eu/home-affairs/content/visa-calculator_en


zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty świadczące o tym, że przysługuje mu to
zwolnienie.

Ponadto cudzoziemiec zostanie poproszony o okazanie środków finansowych na pokrycie
kosztów pobytu w Polsce i  powrotu,  lub dokumentu,  który świadczyłby o możliwości
uzyskania  takich  środków  zgodnie  z  prawem.  Cudzoziemiec  powinien  posiadać  na
pokrycie kosztów pobytu 75 PLN na każdy dzień planowanego pobytu, nie mniej niż 300
PLN. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien posiadać nie mniej niż
200 PLN na pokrycie kosztów tego biletu.

W  sytuacji,  gdy  powyższe  wymagania  zostaną  przez  cudzoziemca  spełnione
i  funkcjonariusz  Straży  Granicznej,  po  dokonaniu  sprawdzeń  w  systemach
informatycznych  upewni  się,  że  cudzoziemiec  nie  figuruje,  jako  osoba,  której  należy
odmówić wjazdu, cudzoziemiec uzyskuje zgodę na przekroczenie granicy.

W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  powyższych  warunków,  cudzoziemcowi
zostanie wydana decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Obowiązki cudzoziemca przekraczającego granicę na podstawie wizy krajowej.

Cudzoziemiec wjeżdżający na podstawie polskiej wizy krajowej w celu wykonywania pracy
–  niezależnie  od  rodzaju  posiadanego  paszportu  –  może  pracować  przez  ilość  dni
wskazaną w wizie, w okresie ważności tej wizy.

Podczas  przekraczania  granicy  w celu  wykonywania  pracy  w oparciu  o  polską  wizę
krajową,  w  trakcie  kontroli  granicznej  funkcjonariusz  Straży  Granicznej  najpierw
sprawdzi, czy posiadane przez cudzoziemca paszport i wiza krajowa są ważne.

Aby  sprawdzić  cel  wjazdu  cudzoziemca  deklarującego  podjęcie  pracy  w  Polsce,
funkcjonariusz Straży Granicznej zażąda okazania zezwolenia na pracę lub oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  oraz  jeżeli  cudzoziemiec posiada –
umowę o pracę. W sytuacji, gdy cudzoziemiec należy do kategorii osób zwolnionych z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, powinien okazać dokumenty świadczące o
tym, że przysługuje mu to zwolnienie.

Ponadto cudzoziemiec zostanie poproszony o okazanie środków finansowych na pokrycie
kosztów pobytu w Polsce i powrotu. Cudzoziemiec powinien posiadać na pokrycie kosztów
pobytu  75  PLN na  każdy  dzień  planowanego pobytu,  nie  mniej  niż  300 PLN.  Jeżeli
cudzoziemiec nie posiada biletu powrotnego, powinien posiadać nie mniej niż 200 PLN na
pokrycie kosztów tego biletu. Jeżeli posiadana przez cudzoziemca polska wiza krajowa jest
wizą wydaną w celu wykonywania pracy, to jest on zwolniony z obowiązku okazania ww.
środków finansowych.

Cudzoziemiec  musi  również  okazać  ubezpieczenie  medyczne  chyba,  że  posiada
odpowiednie  ubezpieczenie  w  związku  z  wykonywaniem  pracy.



W  sytuacji,  gdy  powyższe  wymagania  zostaną  przez  cudzoziemca  spełnione
i funkcjonariusz Straży Granicznej po dokonaniu sprawdzeń w systemach informatycznych
upewni się,  że cudzoziemiec nie figuruje,  jako osoba,  której  należy odmówić wjazdu,
cudzoziemiec uzyskuje zgodę na przekroczenie granicy.

W przypadku niespełnienia któregoś z powyższych warunków, cudzoziemcowi zostanie
wydana decyzja o odmowie wjazdu na terytorium RP.

Weryfikacja  oświadczenia  o  powierzeniu  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  oraz
zezwolenia  na  pracę.

Cudzoziemiec, aby móc legalnie pracować w Polsce, musi posiadać zezwolenie na pracę
lub  oświadczenie  o  powierzeniu  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  (procedura
uproszczona dotyczy jedynie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki
Gruzji,  Republiki  Mołdawii  oraz  Ukrainy).  Oświadczenie  o  powierzeniu  wykonywania
pracy  cudzoziemcowi  pozwala  cudzoziemcowi  na  pracę  w  okresie  wskazanym  w
oświadczeniu,  nie  dłużej  jednak  niż  24  miesiące.  Zezwolenie  na  pracę  pozwala
cudzoziemcowi pracować przez okres wskazany w zezwoleniu.

Straż  Graniczna  weryfikuje  autentyczność  oraz  ważność  ww.  dokumentów  podczas
kontroli granicznej.

Jedną z konsekwencji posłużenia się sfałszowanym oświadczeniem lub zezwoleniem jest
odmowa wjazdu na terytorium RP. Decyzja o odmowie wjazdu zostanie również wydana w
przypadku, kiedy wspomniany dokument został unieważniony lub nosi ślady ingerencji
w jego treść przez osoby nieuprawnione (skreślenie, poprawianie liter, dat itp.).

Jeżeli  cudzoziemiec  chciałby  wjechać w celu  wykonywania  pracy  wcześniej,  niż  data
rozpoczęcia  pracy,  określona  w  oświadczeniu  o  powierzeniu  wykonywania  pracy
cudzoziemcowi,  to  na  granicy  RP  otrzyma  decyzję  o  odmowie  wjazdu.

Cudzoziemiec może wjechać na terytorium RP na podstawie oświadczenia,  w którym
termin rozpoczęcia pracy rozpoczął już swój bieg, czyli po terminie rozpoczęcia pracy.
Natomiast w tym przypadku często dochodzi do sytuacji, że pracodawca z tego powodu
wycofuje swoje oświadczenie. W przypadku wycofania przez pracodawcę oświadczenia
o  powierzeniu  wykonywania  pracy,  Straż  Graniczna  wydaje  cudzoziemcowi  decyzję
o odmowie wjazdu na terytorium RP. Dlatego przed przyjazdem do Polski zalecany jest
stały kontakt z pracodawcą, aby mieć pewność, że praca jest aktualna.

Weryfikacja zezwolenia na pracę sezonową.

Cudzoziemiec, może także legalnie pracować w Polsce, na podstawie zezwolenia na pracę
sezonową. Zezwolenie na pracę sezonową pozwala cudzoziemcowi na pracę w okresie
wskazanym w zezwoleniu, nie dłużej jednak niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Cudzoziemiec  może  wjechać  na  terytorium  RP  na  podstawie  zezwolenia  na  pracę



sezonową  lub,  w  przypadku  pierwszego  wjazdu  cudzoziemca,   na  podstawie
zaświadczenia  o  wpisie  wniosku  do  ewidencji  wniosków  w  sprawie  pracy  sezonowej.

Jedną z konsekwencji posłużenia się sfałszowanym zaświadczeniem lub zezwoleniem jest
odmowa wjazdu na terytorium RP. Decyzja o odmowie wjazdu zostanie również wydana w
przypadku, kiedy wspomniany dokument został unieważniony lub nosi ślady ingerencji
w jego treść przez osoby nieuprawnione (skreślenie, przeprawianie liter, dat itp.).

Okresy pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową są niezależne od okresów pracy
na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz na
podstawie zezwolenia na pracę (nie sumują się z nimi). Oznacza to, że cudzoziemiec np.
po wykorzystaniu dozwolonego okresu pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową
może nadal pracować, jeśli uzyska oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy, lub
zezwolenie na pracę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

Dodatkowo  należy podkreślić, iż Straż Graniczna uznaje zaświadczenia o wpisie wniosku
do  ewidencji  wniosków  w  sprawie  pracy  sezonowej  lub  oświadczeń  o  powierzeniu
wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  w  formie  dokumentu  elektronicznego,  wydruku
takiego dokumentu lub skanu oryginału wydanego w wersji papierowej.

 

Wykonywanie pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczpospolitej Polski legalnie, bez
względu na rodzaj posiadanego tytułu pobytowego są uprawnieni do podjęcia pracy bez
konieczności posiadania zezwolenia na pracę, jeśli podmiot powierzający wykonywanie
pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy
właściwy powiatowy urząd pracy. Powiadomienie należy zgłosić elektronicznie na adres:
praca.gov.pl

Uzyskanie przez obywatela Ukrainy numeru PESEL umożliwi mu podjęcie i wykonywanie
działalność gospodarczej  na terytorium RP na takich samych zasadach jak obywatele
polscy.

-------------------------------------------------------------------------

 

INFOLINIA STRAŻY GRANICZNEJ

+ 48 22 500 43 76 (od poniedziałku do piątku w godzinach: 08.15-16.15)



 

 


