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Więcej ułatwień dla cudzoziemców mieszkających i
studiujących w Polsce

Wydłużenie z 2 do 3 lat zezwolenia na pobyt czasowy dla cudzoziemców, jedno
zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce, czy zezwolenie na pobyt czasowy na
okres 2 lat dla cudzoziemców kontynuujących w Polsce studia – to niektóre ze
zmian, przygotowanych przez MSW dla cudzoziemców w nowej ustawie. 18
czerwca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o cudzoziemcach. Dzięki
niemu cudzoziemcy będą mogli łatwiej i szybciej uzyskiwać zezwolenia
pobytowe w Polsce.

Nowa ustawa o cudzoziemcach zawiera pakiet rozwiązań wprowadzających ułatwienia dla
cudzoziemców pracujących i studiujących w Polsce oraz tych, którzy chcieliby zalegalizować swój
pobyt.

W ustawie wydłużono z 2 do 3 lat maksymalnego okresu, na który cudzoziemcom może być udzielone
zezwolenie na pobyt czasowy. Wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy cudzoziemiec będzie mógł
złożyć podczas swojego pobytu, w dogodnym dla siebie momencie. Teraz każdy, kto chce przedłużyć
pobyt na terytorium naszego kraju musi z takim wnioskiem wystąpić przynajmniej 45 dni przed
końcem ważności wizy lub aktualnego zezwolenia na pobyt.

Zaproponowano także nowe rozwiązania dla cudzoziemców, studiujących na polskich uczelniach.
Zezwolenie na pobyt czasowy dla studiujących cudzoziemców będzie przyznawane na okres 15
miesięcy (czyli 1 roku i 3 miesięcy). W sytuacji, gdy cudzoziemiec będzie przebywał w Polsce krócej
niż 1 rok, wówczas zezwolenie będzie przyznawane na czas trwania roku akademickiego lub studiów
oraz dodatkowo 3 miesięcy.

Natomiast cudzoziemcy, którzy kontynuują studia na kolejnym roku, otrzymają zezwolenie na pobyt
czasowy na okres do 2 lat, a nie jak do tej pory na rok. Zmiany obejmą także cudzoziemców-
absolwentów polskich uczelni wyższych, którzy poszukują w Polsce pracy. Będą oni mogli ubiegać się
o zezwolenie na pobyt czasowy na okres 1 roku. Obecnie wojewoda nie może przyznać studentowi
kolejnego zezwolenia na pobyt, jeśli nie zaliczył on roku studiów i nie uzyskał warunkowego wpisu na
następny semestr lub rok. Nowe rozwiązanie pozwoli wojewodzie na elastyczniejsze podejście do
pobytu studentów z państw trzecich w Polsce.



Nowością, ujętą w projekcie ustawy, jest przyznanie jednego zezwolenia - zarówno na pobyt, jak i na
pracę. Cudzoziemiec, który pracuje w Polsce będzie mógł ubiegać się o zezwolenie na pobyt oraz
pracę, w ramach jednej procedury. Obecnie to pracodawca, który chce zatrudnić w Polsce
cudzoziemca, musi ubiegać się dla niego, o zezwolenie na pracę. Dopiero po jego uzyskaniu
cudzoziemiec może wystąpić o zezwolenie na pobyt. Procedura wydawania zezwoleń na pracę nie
zostanie zlikwidowana. Pracodawca nadal będzie miał możliwość uzyskania zezwolenia na pracę,
które będzie uprawniało m.in. do ubiegania się o wizę dla cudzoziemca chcącego pracować w Polsce.

Ponadto cudzoziemiec będzie mógł przez jeden miesiąc pozostawać bez zatrudnienia. W tym czasie
nie straci udzielonego mu wcześniej zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

Nowym rozwiązaniem jest także przyspieszenie procedury udzielania zezwoleń na pobyt. W tym celu
skrócono termin, w którym odpowiednie służby udzielają informacji, czy wjazd i pobyt cudzoziemca
nie zagraża m.in. bezpieczeństwu albo porządkowi publicznemu. Dotychczasowy termin 30 dni
skrócono do 21. Uzyskanie informacji od służb nie będzie wymagane w przypadku wydawania
zezwolenia dla osoby poniżej 16 roku życia.

W projekcie nowej ustawy wprowadzono zapis, że cudzoziemiec, który ubiega się o zezwolenie na
pobyt czasowy nie będzie musiał przedstawiać tytułu prawnego do zajmowanego lokalu.
Zaproponowano, aby wystarczające było tylko wykazanie, że ma zapewnione w Polsce miejsce
zamieszkania.

Przewidziano wprowadzenie wymogu znajomości języka polskiego w przypadku ubiegania się o
zezwolenie na pobyt na czas nieoznaczony. Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt stały
oraz o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej będzie musiał wykazać
się znajomością języka polskiego, która zostanie potwierdzona urzędowo lub świadectwem
ukończenia odpowiedniej szkoły.

Przepisy nowej ustawy o cudzoziemcach wdrażają część rekomendacji zawartych w dokumencie
„Polityka migracyjna Polski – stan obecny i postulowane działania”, opracowanym przez
międzyresortowy Zespół do Spraw Migracji, a następnie przyjętym przez Radę Ministrów 31 lipca
2012 r. Ustawa dostosowuje także polskie przepisy prawa w tym zakresie do regulacji unijnych.

Projekt nowej ustawy o cudzoziemcach dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum
Legislacji.
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