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Monika Zaremba
EURAXESS Polska
Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE
W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Nota prawna

Informacje zawarte w tej prezentacji nie stanowią źródła prawa.
Autorzy dołożyli należytej staranności, aby były one zgodne
z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
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Zawartość prezentacji
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O sieci EURAXESS
Wjazd do PL i legalizacja pobytu – obywatele UE*
Wjazd i legalizacja pobytu - kraje trzecie**
Meldunek czasowy
PESEL i NIP dla cudzoziemca
Pytania od Państwa
Źródła informacji i podstawy prawne

* UE, EOG (Islandia, Norwegia, Lichtenstein) i Szwajcaria

** wszystkie pozostałe kraje
*** naukowcy: pracownicy & doktoranci
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O Sieci EURAXESS

Wspieramy międzynarodową mobilność i rozwój kariery
naukowców
500 punktów EURAXESS
w 42 krajach

Informacje dla pracodawców, naukowców
przyjeżdzających i wyjeżdzających:
• zatrudnianie naukowca i pobyt w Polsce
• informacje o europejskiej strategii HR (Karta i Kodeks, logo HR)
• finansowanie mobilności - newsletter z najnowszymi ofertami grantów i
stypendiów
• europejska baza ofert pracy*, grantów np. MSCA i ERC, baza CV
naukowców, partnerów do współpracy, moduł dotyczący rozwoju kariery
* Obowiązek zamieszczania ofert pracy zgodnie z ustawami Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce, i PAN i instytutach badawczych
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www.euraxess.pl
Wersja polska dla pracodawców, naukowców

Wersja angielska dla zagranicznych naukowców
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Przyjmowanie zagranicznych naukowców w
Polsce

Źródło: www.euraxess.pl

6

Obowiązki pracodawcy
•

Sprawdzić, czy cudzoziemiec posiada dokument uprawniający do pobytu i
pracy w Polsce,

•

przechowywać kopie dokumentów potwierdzających legalne zatrudnienie i
pobyt cudzoziemca w Polsce.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie
same obowiązki jak wobec obywatela polskiego
•

zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej; przedstawić przed
podpisaniem umowy jej tłumaczenie na język dla niego zrozumiały,

•

w ciągu 7 dni od rozpoczęcia pracy zgłosić cudzoziemca do ubezpieczenia
społecznego i zdrowotnego, odprowadzać składki,

•

pobierać i wypłacać zaliczki na podatek dochodowy,

•

przestrzegania Kodeksu Pracy - żaden pracownik, niezależnie od
obywatelstwa, nie może być dyskryminowany w miejscu pracy.
Źródło MRPiPS
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Obywatele UE (oraz EOG/Szwajcarii)
i członkowie ich rodzin

Ustawa z dnia 14 lipca 2006r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie
oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii
Europejskiej i członków ich rodzin
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Obywatele UE, Europejskiego Obszaru Gospodarczego:
(Islandia, Norwegia, Lichtenstein) oraz Szwajcarii
Członek rodziny
a) Małżonek obywatela UE,

b) Dziecko obywatela UE lub dzieci małżonka obywatela UE, w wieku do 21
lat lub pozostające na utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka,
c) Rodzic obywatela UE lub rodzice jego małżonka, pozostający na
utrzymaniu obywatela UE lub jego małżonka

który dołącza lub przebywa z obywatelem UE
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Wjazd do Polski i pobyt do 3 msc.

Wjazd, pobyt, praca
Obywatele UE:
na podstawie dowodu osobistego lub paszportu
Członkowie rodzin niebędący obywatelami UE:
na podstawie paszportu oraz jednego z:
 karty pobytu wydana przez inny kraj strefy Schengen

 wizy (w celu przebywania / dołączania do obywatela UE)
 w ruchu bezwizowym
Zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę
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Pobyt powyżej 3 msc. – obywatele UE

Rejestracja pobytu w urzędzie wojewódzkim
Najpóźniej w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od wjazdu do PL

Wymagane dokumenty: wniosek, dowód osobisty/paszport (+1 kopia)
oraz
W przypadku pracy: umowa z pracodawcą
W przypadku studiów / doktoratu / stypendium:

zaświadczenie o przyjęciu na studia / potwierdzenie posiadania stypendium,
ubezpieczenie zdrowotne / karta EKUZ / prywatne ubezpieczenie zdrowotne,
wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków rodziny:
karta kredytowa / środki na koncie bankowym

Rejestracja jest bezpłatna i bezterminowa
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Pobyt powyżej 3 msc. – członkowie rodziny niebędący
obywatelami UE
Są obowiązani uzyskać kartę pobytu członka rodziny
obywatela UE
Najpóźniej w następnym dniu po upływie 3 miesięcy od wjazdu do PL

Wymagane dokumenty:
wniosek, dokument podróży (+1 kopia), zaświadczenie o rejestracji pobytu
obywatela UE w Polsce, z którym członek rodziny przebywa, akt
małżeństwa, akt urodzenia

zaświadczenie wydawane na miejscu; karta pobytu w ciągu 6 miesięcy

Karta pobytu ważna jest do 5 lat, procedura jest bezpłatna
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Obywatele krajów trzecich
- innych niż UE/EOG i Szwajcaria

Ustawa o cudzoziemcach z dnia 12 grudnia 2013 r. (dyrektywa UE w sprawie
warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań
naukowych, odbycia studiów (…)
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Wjazd do Polski – kraje trzecie
Cudzoziemiec wjeżdżający do Polski jest zobowiązany
uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu
posiadać oraz okazać na żądanie:
 Paszport: ważny 3 msc. dłużej od planowanego pobytu, zawiera
przynajmniej 2 wolne strony, wydany w ciągu ostatnich 10 lat;
 Ubezpieczenie zdrowotne ważne przez okres planowanego pobytu:
wynikające z umowy o pracę lub ubezpieczenie podróżne na kwotę 30 000
euro;

 Środki finansowe: na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz
podróży powrotnej do kraju pochodzenia/zamieszkania albo dokument
potwierdzający możliwość ich uzyskania 
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Wjazd do Polski – kraje trzecie
Środki finansowe:
•

w przypadku wizy w celu prowadzenia badań naukowych oraz wizy
studenckiej:
528 zł miesięcznie na każdego członka rodziny lub
701 zł miesięcznie dla osoby mieszkającej samotnie.
środki te muszą być do dyspozycji obcokrajowca po odliczeniu kosztów najmu
mieszkania i stałych opłat za media.
• w przypadku wizy w celu wykonywania pracy:
300 zł na przyjazd do 4 dni lub
75 zł na każdy dzień pobytu, jeśli pobytu przekracza 4 dni
________________________________________________________________
Dodatkowo do powyższych kwot – środki na podróż powrotną:
200 zł, jeżeli cudzoziemiec przybył z kraju sąsiadującego z Polską, lub
500 zł, z państwa UE niesąsiadującego z Polską lub z państwa EOG lub
Szwajcarii, lub
2500 zł, jeżeli przybył z innego kraju.
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Wjazd do Polski – kraje trzecie
Cudzoziemcy mogą wjechać i podjąć pracę na podstawie:

• Wizy lub karty pobytu wydanej przez inny kraj strefy Schengen do 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu – „dostęp do rynku pracy”

• Ruchu bezwizowego - do 90 dni /180-dni; *niektóre kraje bez 180 dni
Lista krajów objętych ruchem bezwizowym

• Wizy Schengen (C) – pobyt do 90 dni (ważna do 5 lat)
• Polskiej wizy krajowej (D) – może być wydana na max 365 dni
zakaz pracy na wizie turystycznej i w celu odwiedzin u rodziny/przyjaciół

Rozporządzenie MSWiA

Kalkulator 90 dni w Schengen
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Praca w Polsce – kraje trzecie

Zezwolenie na pracę (informacja starosty)
Cudzoziemcy zatrudniani w:
•
•
•
•

uczelniach,
Polskiej Akademii Nauk, instytutach PAN,
instytutach badawczych, instytutach Sieci Badawczej Łukasiewicz,
Centrum Łukasiewicz,
międzynarodowych instytutach naukowych

do realizacji zadań związanych z kształceniem i prowadzeniem
działalności naukowej są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia
na pracę.
Podstawa prawna: art. 325 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie
wyższym i nauce
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Praca w Polsce – kraje trzecie

Zezwolenie na pracę (informacja starosty)
Kto jeszcze jest zwolniony z posiadania zezwolenia:
•
•

•
•
•

posiadacze wiz krajowych "D" w celu prowadzenia badań naukowych,
zezwoleń na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych
oraz w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich
kwalifikacji (Niebieska Karta UE) – a także członkowie ich rodzin!
studenci i absolwenci studiów stacjonarnych i doktoranci w szkołach
doktorskich
osoby wygłaszające do 30 dni w roku okazjonalne wykłady, referaty lub
prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej,
cudzoziemcy przyjeżdzający do Polski w ramach tzw. mobilności krótko- i
długoterminowej naukowców oraz w ramach mobilności studentów.
https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstw-trzecich/chce-pracowac-w-polsce/
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Praca w Polsce – kraje trzecie

Zezwolenie na pracę
Kiedy zezwolenie jest wymagane?
W pozostałych przypadkach, w których nie ma mowy o zwolnieniach z
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, pracodawca musi uzyskać takie
zezwolenie w Urzędzie Wojewódzkim – przed zatrudnieniem cudzoziemca.
Dotyczy to
prywatnym!

pracowników

naukowych

zatrudnianych

w

sektorze

Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez
konieczności uzyskania informacji starosty - rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
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Wjazd do Polski – kraje trzecie
Wiza krajowa (D) dla pracownika
• „13” w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych
• „06” w celu wykonywania pracy
Wiza krajowa (D) dla studenta/doktoranta

• „09” w celu odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego
stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo kształcenia się
w szkole doktorskiej
Inne cele
„10” – w celu szkolenia zawodowego

„12”– w celu dydaktycznym
Rozporządzenie MSWiA

20

Wjazd do Polski – kraje trzecie
Wiza 13 - prowadzenie badań - wymagane dokumenty:

umowa o przyjęciu naukowca zawarta z jednostką
przyjmującą, zatwierdzoną przez MSWiA jako umowa o pracę,
umowa o dzieło, umowa zlecenia lub inna umowa
cywilnoprawna, która określa:








tytuł lub cel badań naukowych lub prac rozwojowych lub ich przedmiot,
zobowiązanie naukowca do uczestniczenia w prowadzeniu badań naukowych
lub prac rozwojowych,
zobowiązanie jednostki naukowej do zapewnienia naukowcowi warunków do
zrealizowania jego zobowiązania,
datę rozpoczęcia i zakończenia lub szacowany czas trwania badań naukowych,
wynagrodzenie naukowca oraz inne warunki jego pracy,
informację na temat planowanych badań naukowych w innych państw UE

Przykładowy wzór umowy na stronie Narodowej Agencji Wymiany
Akademickiej (pl i ang.)
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Wjazd do Polski – pozostałe kraje
 pisemne oświadczenie jednostki naukowej, w którym zobowiązuje się
ona do zwrotu kosztów wydania i wykonania decyzji o zobowiązaniu
cudzoziemca do powrotu, pokrytych z budżetu państwa przed upływem 6
miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy, jeżeli przesłanką wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu jest jego nielegalny pobyt w PL
Art. 152 Umowa wygasa, jeśli cudzoziemcowi nie wydano wizy

 umowa najmu lokalu na cały okres pobytu
 rezerwacja biletów lotniczych

O pełną listę dokumentów należy pytać w ambasadzie
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Wjazd do Polski – kraje trzecie
Wiza 06 – praca – wymagane dokumenty:
• list/zaświadczenie
od
pracodawcy
opisujące
zatrudnienia: okres, stanowisko, wynagrodzenie,

warunki

• ubezpieczenie (może być podróżne - na wjazd do PL)

• opłata wizowa
• dodatkowo, jeśli sektor prywatny to zezwolenie na pracę
• inne dokumenty…
O pełną listę dokumentów należy pytać w ambasadzie
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Wjazd do Polski – pozostałe kraje
Wiza 09 - studia i kształcenie w szkole doktorskiej
• zaświadczenie jednostki zatwierdzonej przez MSWiA o przyjęciu
na studia lub o kontynuacji,
• dowód uiszczenia opłaty za studia
• potwierdzenie posiadania środków finansowych na 1-szy rok
akademicki
• ubezpieczenie zdrowotne
• miejsce zakwaterowania
• rezerwacja biletów lotniczych
…
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Zatwierdzenie MSWiA
Dotyczy:
1) jednostek naukowych* dla potrzeb przyjmowania cudzoziemców
(z krajów trzecich) w celu prowadzenia badań naukowych lub prac
rozwojowych

*

podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4–8 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce

 istniejące od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym
czasie prowadzą działalność naukową
 zatwierdzenie wydawane na okres 5 lat,
 lista na stronie MSWiA.
Więcej informacji
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Zatwierdzenie MSWiA
2) jednostek prowadzących studia na potrzeby przyjmowania
cudzoziemców (z krajów trzecich) w celu podjęcia lub kontynuacji
studiów – wymagane do wizy studenckiej i zezwolenia pobytowego w
celu odbycia studiów i kształcenia w szkole doktorskiej
 istniejące od co najmniej 5 lat przed złożeniem wniosku i w tym czasie
prowadzą działalność naukową

 zatwierdzenie wydawane na okres 5 lat

Zwolnione z zatwierdzenie są uczelnie: akademickie, zawodowe,
wojskowe, służb państwowych, prowadzone przez kościoły i związki
wyznaniowe.
Pozostałe jednostki (instytuty PAN, badawcze) nie zostały zwolnione
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Wizy - podsumowanie
 o wizę cudzoziemiec wnioskuje w ambasadzie lub konsulacie RP za
granicą
 na podstawie wizy cudzoziemiec może przebywać (i pracować)
w Polsce przez okres ważności wizy oraz podróżować do innych
krajów strefy Schengen na 90 dni/180 dni

Jeśli chce zostać dłużej – najpóźniej w ostatnim dniu ważności wizy
musi zalegalizować swój pobyt w urzędzie wojewódzkim.
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Po przyjeździe – legalizacja pobytu
(zezwolenie na pobyt czasowy – karta pobytu)
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie
Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy powyżej 3 miesięcy
Gdzie: w urzędzie wojewódzkim zgodnie z miejscem zamieszkania
Kiedy: najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce –

niezalecane ze względu na długi okres oczekiwania
Jak: należy się umówić na konkretny termin lub wysłać dokumenty
pocztą
Po złożeniu dokumentów pobyt cudzoziemca pozostaje legalny
(potwierdzenie urzędowe dołączyć do akt personalnych)
Jest kilka typów zezwoleń na pobyt czasowy 
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie
Rodzaje zezwoleń pobytowych – pracownik:
1) zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych

2) zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji tzw. Niebieska
Karta UE
3) zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
Zezwolenie pobytowe – student/doktorant:
4) zezwolenie na pobyt czasowy w celu kształcenia się na studiach
Zezwolenie pobytowe ze względu na inne okoliczności

Np. nauka, szkolenie zawodowe, członkowie rodzin
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie

Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych
Naukowiec – posiada tytuł mgr lub równorzędny, umożliwiający ubieganie się
o nadanie stopnia doktora w Polsce; prowadzenie badań naukowych lub prac
rozwojowych w jednostce naukowej zatwierdzonej przez MSWiA
Wydawane na 3 msc. do 3 lat

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•

2 kopie wniosku + załącznik, 4 fotografie, 2 kserokopie stron paszportu
umowa o przyjęciu naukowca (wzór NAWA),
oświadczenie jednostki naukowej (zwrot kosztów wydania decyzji o
zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu),
ubezpieczenie zdrowotne,
środki finansowe (528zł/701zł + koszty zamieszkania)
potwierdzenie opłaty: 340 zł
Więcej informacji
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie
Zezwolenie na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych
Art. 156 ust. 3 ustawy o cudzoziemcach
Jednostka naukowa sporządza i przekazuje ministrowi właściwemu do spraw
wewnętrznych pisemne potwierdzenie wykonania wszystkich badań
naukowych lub prac rozwojowych, których dotyczyła umowa o przyjęciu
cudzoziemca, w terminie 2 miesięcy od dnia wygaśnięcia umowy.
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie
Niebieska Karta UE - Zezwolenie w celu wykonywania pracy w
zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (ukończone studia
wyższe – mgr)
udzielane na okres dłuższy o 3 msc. od okresu wykonywania pracy,
nie dłuższy niż 3 lata

Wymagane dokumenty: wniosek + 2 załączniki (1 dla pracodawcy)
•
•

•
•
•

umowa z pracodawcą zawarta na min. 1 rok
min. roczne wynagrodzenie brutto nie niższe niż 150% przeciętnego
wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym
zawarcie umowy (dla umów zawartych w 2020 r. 7377,25 zł/msc. brutto)
Komunikaty GUS
dyplom mgr lub dr (+ tłumaczenie)
ubezpieczenie zdrowotne,
opłata: 440 zł
Więcej informacji
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę
Zezwolenie wydawane różnych zawodów, na okres od 3 msc.
do 3 lat
Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•
•

wniosek + załącznik dla pracodawcy
umowa z pracodawcą (+ zezwolenie na pracę – jeśli wymagane)
ubezpieczenie zdrowotne,
dokument potwierdzający źródło stabilnego i regularnego dochodu
miejsce zamieszkania w PL (np. umowa najmu/meldunek),
zaświadczenie z urzędu skarbowego o niezaleganiu w podatkach,
PIT złożony w roku poprzednim
opłata: 440 zł

Więcej informacji
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie
Naukowcy poszukujący pracy lub planujący rozpocząć
działalność gospodarczą – zezwolenie na pobyt czasowy ze

względu na inne okoliczności

Naukowcy, którzy przebywali w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt
czasowy w celu prowadzenia badań naukowych i zakończyli prowadzenie
badań naukowych.

Wymagane dokumenty:
•

dokument potwierdzający zakończenie prowadzenia badań naukowych lub
prac rozwojowych,

•

miejsce zamieszkania (np. umowa najmu, meldunek, oświadczenie
właściciela)

•

Ubezpieczenie zdrowotne, środki finansowe

•

Opłata 340 zł

Zezwolenie jest wydawane jednorazowo na okres 9 msc.
Więcej informacji
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie

Zezwolenie na pobyt w celu odbycia studiów
Studenci/doktoranci w jednostkach zatwierdzonych przez MSWiA

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•
•
•

2 kopie wniosku, 2 kserokopie stron paszportu
zaświadczenie o przyjęciu na studia lub o kontynuacji,
zaświadczenie o wysokości opłat za studia,
dowód wniesienia opłat za studia, jeżeli odpłatne
ubezpieczenie zdrowotne,
dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych (utrzymanie i
podróż powrotna, na pierwsze 15 miesięcy = minimum 10515 zł
opłata: 340 zł
Więcej informacji
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie

Zezwolenie na pobyt czasowy – inne okoliczności
 naukowcy poszukujący pracy,
 członkowie rodzin przebywający z cudzoziemcem, który posiada
zezwolenia na pobyt i pracę

Wymagane dokumenty:
•
•
•
•
•

dokumenty potwierdzające więzi rodzinne
ubezpieczenie zdrowotne,
dokumenty potwierdzające posiadanie środków finansowych
miejsce zamieszkania
potwierdzenie opłaty: 340 zł
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Mobilność krótko i długoterminowa naukowca
Mobilność krótkoterminowa naukowca (i członka rodziny) –
posiadacze karty pobytu lub wizy krajowej, z adnotacją „naukowiec”,
wydanej przez inny kraj UE (stosujący dyrektywę), mogą wjeżdżać do Polski
lub innych krajów UE na okres do 180 dni w dowolnym okresie liczącym 360
dni.

Warunki:
 Powiadomienie Urzędu do Spraw Cudzoziemców w formie pisemnej w j.
polskim zawierające: podstawowe dane naukowca, okres pobytu, nazwę
państwa UE, które wydało dokument pobytowy lub wizę z adnotacją
“naukowiec”, okres ważności,
nazwę i adres instytucji naukowej w innym państwie UE oraz nazwę polskiej
jednostki przyjmującej, nazwisko, stanowisko, podpis osoby uprawnionej do jej
reprezentowania.

Jednostka przyjmująca – zatwierdzona przez MSWiA
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Więcej informacji

Mobilność długoterminowa naukowca
Mobilność długoterminowa naukowca (i rodziny) = zezwolenie
na pobyt czasowy w celu korzystania z mobilności
długoterminowej naukowca
mobilność przez okres powyżej 180 dni w danym państwie
członkowskim UE.

Warunki:
 posiadacze karty pobytu lub wizy krajowej, z adnotacją
„naukowiec”, wydanej przez inny kraj UE (stosujący dyrektywę)
 pozostałe warunki jak przy „zezwoleniu na pobyt czasowy w celu
prowadzenia badań naukowych” (zatwierdzenie MSWiA, umowa o
przyjęciu naukowca itd.)
Art. 151b Ustawy o cudzoziemcach - Rozdział 7 „Zezwolenie na pobyt czasowy w celu
prowadzenia badań naukowych. Mobilność krótkoterminowa i długoterminowa naukowca”
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Mobilność studenta
Posiadacze karty pobytu lub wizy krajowej, z adnotacją „student”,
wydanej przez inny kraj UE (stosujący dyrektywę) mogą wjeżdżać do
Polski w celu kontynuacji lub uzupełnienia studiów podjętych
na terytorium innego państwa UE w okresie do 360 dni, niezależnie
od możliwości korzystania z tej mobilności w innych państwach UE.
Warunki:
 powiadomienie UdsC jak przy mobilności
naukowców
 Jednostka przyjmująca zatwierdzona w MSWiA

krótkoterminowej

Więcej informacji
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Legalizacja pobytu – kraje trzecie
Członkowie rodzin
Zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną –
dotyczy członków rodzin cudzoziemców przebywających na podstawie:
•

zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych, mobilności
długoterminowej naukowca oraz poszukiwania pracy przez naukowca,

•

Niebieskiej Karty UE,

•

od co najmniej 2 lat na podstawie kolejnych zezwoleń na pobyt czasowy

możliwość pracy bez zezwolenia na pracę

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności –
w przypadku zezwolenie na pobyt i pracę, na studia
41

Zezwolenie na prowadzenie badań - korzyści

 korzystanie z mobilności krótko i długo-terminowej
 członkowie rodziny mogą pracować bez zezwolenia na pracę
 możliwość pozostania w PL po zakończeniu umowy w celu
poszukiwania pracy lub założenia firmy, przez 9 msc.
 cudzoziemcy przebywający w Polsce na wizach i kartach pobytu w
celu prowadzenia badań naukowych oraz w ramach mobilności
długo i krótkoterminowej mogą się ubiegać o stypendium
socjalne i kredyt studencki (art. 324. ust. 3 ustawy Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce)
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Meldunek czasowy cudzoziemca

Kraje UE/EOG, Szwajcaria
Kiedy: najpóźniej w 30. dniu od przyjazdu do PL
Dokumenty: formularz, umowa najmu, dowód osobisty / paszport

Kraje trzecie
Kiedy: najpóźniej w 4. dniu od przyjazdu do PL

Dokumenty: wiza/karta pobytu, tytuł prawny do lokalu właściciela
mieszkania, paszport
właściciel lokalu
składa podpis
Gdzie: urząd gminy/dzielnicy
na wniosku
Usługa bezpłatna, ale wydanie zaświadczenia - 17 zł
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PESEL cudzoziemca
 PESEL nadawany jest z urzędu po dokonaniu meldunku
lub
 Jeśli cudzoziemiec nie może się zameldować, a potrzebuje
PESEL – składa wniosek o jego wydanie
We wniosku należy wpisać podstawę prawną, z której wynika obowiązek
posiadania nr PESEL. Jeśli jakiś urząd (np. ZUS, urząd skarbowy) wymaga
jego podania – powinien wskazać podstawę prawną.

 Usługa jest bezpłatna
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NIP cudzoziemca
 NIP właściwie nie jest potrzebny,

do złożenia rocznego PIT
oraz do uzyskania zaświadczenia o niezaleganiu

wystarczy PESEL

w podatkach

 NIP nadawany jest po złożeniu formularza NIP-7 w urzędzie
skarbowym
 usługa jest bezpłatna
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Pandemia - wjazd i pobyt cudzoziemców

Obywateli UE/EOG/Szwajcarii
Zakaz wjazdu cudzoziemców do Polski za wyjątkiem:
- zarejestrowanych obywateli UE i członków rodzin z kartą pobytu,
- pracujących w Polsce obywateli UE i członków rodzin.
Wjazd przez wyznaczone przejścia lądowe + kontrola graniczna + 14 dni
kwarantanny

Wstrzymana bezpośrednia obsługa w urzędach wojewódzkich
Termin na zarejestrowanie pobytu lub wydanie karty pobytu członka
rodziny nie biegnie.
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Pandemia a pobyt cudzoziemców

Obywatele Wielkiej Brytanii i członkowie ich rodzin
Do końca 2020 r. w tzw. okresie przejściowym, są traktowani jak
obywatele UE, a członkowie ich rodzin jak członkowie rodzin
obywateli UE.
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Pandemia – wjazd i pobyt cudzoziemców
Obywatele państw trzecich
Wydawanie wiz do Polski – zawieszone lub ograniczone
wprowadzono specjalne przepisy, które przedłużają legalne pozostanie
w kraju osób, które realizują dotychczasowy cel pobytu lub nie mogą
opuścić Polski.
Do 30-go dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia /
stanu epidemii przedłużeniu ulegają:
- okresy ważności polskich kart pobytu, wiz, ruchu bezwizowego,

- legalne pobyty, które skończyłby się w okresie stanu zagrożenia lub
epidemii,
-

zezwolenia na pracę.

Więcej informacji
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Źródła informacji
• Wjazd do Polski, wizy, przekraczanie granic w strefie Schengen –
Straż Graniczna

• Wizy – ambasady i konsulaty RP, Departament Konsularny MSZ
• Rejestracja pobytu obywateli UE i legalizacja pobytu obywateli
państw trzecich – urzędy wojewódzkie, Urząd do Spraw
Cudzoziemców
• Zatwierdzanie jednostek naukowych - MSWiA

• Zezwolenia na pracę – urzędy wojewódzkie
• Informacja starosty – urzędy pracy
• Pobyt podczas epidemii COVID-19 – Urząd ds. Cudzoziemców
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Źródła prawa
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

Ustawa dnia 12 grudnia 2013 o cudzoziemcach
Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium RP, pobycie oraz wyjeździe z tego
terytorium obywateli państw członkowskich UE i członków ich rodzin
Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
Ustawa o PAN,
Ustawa o instytutach badawczych,
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dn 23 lutego 2015 r. w sprawie środków
finansowych wymaganych od cudzoziemca wjeżdżającego na terytorium RP oraz dokumentów,
które mogą potwierdzić możliwość uzyskania takich środków, a także cel i czas trwania
planowanego pobytu
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn 19 kwietnia 2019 r. w
sprawie wiz dla cudzoziemców
Rozporządzenie MSWiA z dn 27 października 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego
wynagrodzenia wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w
celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium RP jest
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę
Rozporządzenie MSWiA z dn 16 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości środków finansowych,
jakie będzie musiał posiadać cudzoziemiec, który zamierza na terytorium RP podjąć lub
kontynuować naukę lub cudzoziemiec poszukujący pracy lub planujący rozpocząć
wykonywanie działalności gospodarczej, który jest absolwentem polskiej uczelni lub zakończył
prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych na terytorium RP
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Pytania od Państwa
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Pytania
1. Co powinien po kolei zrobić naukowiec z obszaru o ruchu bezwizowym,
aby legalnie móc podjąć pracę naukowca np. w instytucie badawczym - czyli
zarejestrowanej jednostce naukowej, jeśli nie zamierza wcześniej
występować o wizę krajową typu "D" dla naukowca?
2. Czy naukowiec z państw trzecich, starając się czy to o wizę krajową typu
D dla naukowca, czy o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie zawartej
już umowy o pracę z instytutem musi dodatkowo udokumentować, że jest
ubezpieczony, że ma wystarczające środki i ma gdzie mieszkać? Czy nie
wystarczy sama umowa o pracę?

3. Czy zezwolenie na pobyt czasowy (mam na myśli naukowca
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę) daje te same uprawnienia co
Karta Pobytu?
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Pytania
4. Jednolita wiza Schengen jest ważna na obszarze strefy Schengen i
uprawnia do pobytu na terytorium wszystkich państw tej strefy. Czy należy
rozumieć, że obywatele Państw Trzecich nie wjadą do takich krajów jak np.
Bułgaria, Rumunia, spoza strefy Schengen? Co powinni wtedy zrobić?

5. Kwestia pisemnego oświadczenia jednostki naukowej - jak w zasadzie
ma wyglądać takie oświadczenie? czy to uczelnia je sobie sama dowolnie
przygotowuje oświadczając, że bierze odpowiedzialność za pokrycie
kosztów wydania i wykonania decyzji? Kto powinien takie oświadczenie
podpisać: Rektor, odpowiedni Prorektor, opiekun przyjmujący naukowca,
kierownik projektu?
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Pytania
6. Jeżeli pomiędzy uczelnią zarejestrowaną w MSWiA a naukowcem
podpisana zostaje umowa i naukowiec otrzymuje wizę na tej podstawie, na
jaki okres ważna może być ta wiza? Wiza krajowa typu D, może być
maksymalnie wydawana na okres 1 roku. A co w przypadku wizy, którą
naukowiec otrzymuje na prowadzenie badań, prac rozwojowych i ma umowę
o pracę, dzieło, inną cywilnoprawną na dłużej (np. stypendyści programu
ULAM mają podpisane umowy stypendialne na 2 lata, czy to oznacza, że
można otrzymać wizę ważną przez 2 lata? czy dostanie wizę na 1 rok a
potem musi legalizować pobyt i otrzymać kartę pobytu?
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Pytania
7. Jednostka naukowa zatwierdzona przez MSWiA zamierza zatrudnić naukowca celem
przeprowadzania badań naukowych.
Kandydatką jest obywatelka Rosji, zamężna z obywatelem Hiszpanii, obecnie
przebywa w Niemczech, posiada tam kartę pobytu jako członek rodziny obywatela UE.
Do Polski również ma zamiar przyjechać z mężem. Z informacji uzyskanych od Urzędu
Wojewódzkiego członek rodziny obywatela UE może pracować w Polsce bez
zezwolenia na pracę (naukowiec celem przeprowadzania badań również pozwolenia na
pracę nie musi posiadać). Konieczne jest jedynie zalegalizowanie pobytu.
Jeżeli mąż tej pani zarejestruje pobyt w Polsce jako obywatel UE, to cudzoziemka będzie
mogła ubiegać się o wydanie karty pobytu członka rodziny obywatela UE.
Pytania:
W jaki sposób należy rozwiązać kwestię legalizacji pobytu, a przede wszystkim - kiedy
można nawiązać z cudzoziemką stosunek pracy? Czy jest to możliwe bezpośrednio
po przyjeździe do Polski przed uzyskaniem przez nią katy pobytu?
Czy cudzoziemka powinna ubiegać się o wizę typu D dla naukowca w polskim konsulacie
w Niemczech i po jej uzyskaniu ten dokument będzie dla pracodawcy wystarczający?
Jakie dokumenty powinna przechowywać jednostka zatrudniająca (paszport/wiza/karta
pobytu)?
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