
Maj 2014Nowe regulacje w zakresie zatrudniania cudzoziemców

1 maja 2014 r. wesz³a  w ¿ycie ustawa 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

która przewiduje jedno wspólne zezwolenie 

na pobyt czasowy i pracê. Celem nowelizacji 

jest u³atwienie legalizacji pobytu i zatrudnie-

nia cudzoziemców w Polsce. 

Zgodnie z postanowieniami nowej ustawy, gdy 

celem pobytu cudzoziemca w Polsce bêdzie 

wykonywanie pracy, a ponadto spe³nia on 

dodatkowe wymagania okreœlone w art. 114 

Ustawy (m.in. posiada stabilne i regularne 

Ÿród³o dochodu, miejsce zamieszkania w Polsce), 

mo¿e on uzyskaæ zezwolenie na pobyt czasowy 

i pracê w ramach jednej procedury.  

Zezwolenie na pobyt czasowy

Scalenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracê, 

wyd³u¿a równie¿ okres, na jaki udzielane jest 

zezwolenie na pobyt czasowy z 2 do 3 lat. 

Dodatkowo, cudzoziemiec mo¿e z³o¿yæ wniosek 

o kolejne zezwolenie na pobyt czasowy nie 

póŸniej ni¿ w ostatnim dniu obowi¹zywania 

aktualnie posiadanego zezwolenia na pobyt 

czasowy lub wizy, i tutaj bez zmian – mo¿e

legalnie przebywaæ na terytorium Polski do 

czasu wydania ostatecznej decyzji.

Utrata pracy

Od 1 maja 2014 r. utrata pracy przez cudzo-

ziemca nie jest równoznaczna z automatyczn¹ 

utrat¹ zezwolenia na pobyt czasowy. Do tej 

pory w sytuacji, gdy cudzoziemiec straci³ pracê, 

automatycznie traci³ równie¿ zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony i nie móg³ 

legalnie przebywaæ na terytorium Polski.

Co do zasady, przyczyn¹ cofniêcia zezwolenia 

na pobyt czasowy jest m.in. ustanie celu, który 

by³ powodem udzielenia tego zezwolenia np. 

praca wykonywana na rzecz podmiotu lub 

podmiotów wskazanych w zezwoleniu na pracê. 

Jednak¿e zasada ta nie bêdzie stosowana 

w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy, 

je¿eli cudzoziemiec wyka¿e, ¿e w terminie 15 dni 

od dnia utraty pracy u podmiotów wymienionych 

w zezwoleniu na pracê, pisemnie powiadomi³ 

w³aœciwego wojewodê o tym fakcie. 

Absolwenci

Cudzoziemcy bêd¹cy absolwentami polskich 

szkó³ wy¿szych poszukuj¹cy pracy na terytorium 

Polski mog¹ uzyskaæ zezwolenie na pobyt czasowy 

do 1 roku. 

Zasady dotycz¹ce obywateli pañstw cz³onkowskich 

Unii Europejskiej, pañstw cz³onkowskich 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 

(EFTA), stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym pozostaj¹ bez zmian.

Do postêpowañ administracyjnych, które nie 

zosta³y zakoñczone decyzj¹ ostateczn¹ do dnia 

wejœcia w ¿ycie nowej ustawy, a zosta³y wszczête 

przed t¹ dat¹ stosuje, siê przepisy ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r., 

Nr 264, poz. 1573 tekst jednolity z póŸn. zm.). 
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Do 30 kwietnia 2014 Od 1 maja 2014

Zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony wydawane na 
2 lata

Wniosek o wizê lub zezwolenie 
na zamieszkanie na czas ozna-
czony cudzoziemiec sk³ada na co 
najmniej 45 dni przed koñcem 
wa¿noœci aktualnego dokumentu

Oddzielne zezwolenie na pracê 
i zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony 

Zezwolenie na pobyt czasowy 
wydawane na okres 3 lat

Wniosek o wizê lub zezwolenie 
na pobyt czasowy cudzoziemiec 
mo¿e z³o¿yæ równie¿ w ostatnim 
dniu wa¿noœci aktualnego 
dokumentu

Mo¿liwoœæ uzyskania jednego 
zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracê
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