
 

Stanowisko nr 1/2020 r.  

Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego  

Województwa Dolnośląskiego  

z dnia 9 kwietnia 2020 r.  

 

w sprawie: legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii 

w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

 

 

 

Na podstawie art. 42 ust. 1 pkt 1 z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego  

i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1240) oraz ustawy z dnia 15 

czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o RDS i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 1464) Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Partnerzy Społeczni  

Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Dolnośląskiego wyrażają opinię  

w sprawie legalizacji pracy i pobytu cudzoziemców w związku z ogłoszeniem stanu epidemii 

w związku z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. 

 

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 491)  

w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Na podstawie art. 

46 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 

zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284, 322 i 374) urzędy 

wojewódzkie zawiesiły bezpośrednią obsługę klientów i wszystkie wnioski dotyczące 

legalizacji pobytu cudzoziemców w Polsce, zgodnie z informację Szefa Urzędu ds. 

Cudzoziemców, mogą być składane za pośrednictwem operatora pocztowego. 

 

Ograniczenia w bezpośrednim kontakcie cudzoziemców z urzędami wojewódzkimi powodują, 

że wnioski pobytowe składane pocztą są obarczone brakiem formalnym w postaci braku 

osobistego stawiennictwa cudzoziemca w urzędzie, a co za tym idzie, postępowania  

w sprawach pobytowych nie mogą być wszczynane i prowadzone do czasu uzupełnienia owego 

braku. 

 

Zdaniem Członków Prezydium WRDS WD należy rozważyć przynajmniej czasowe ułatwienia 

w legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców przebywających już w Polsce, by składanie 

wniosków było prostsze, a uzyskanie decyzji dot. pobytu i pracy cudzoziemców wymagało 

mniej formalności.  

 

 

 



 

 

Członkowie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa 

Dolnośląskiego biorąc pod uwagę nadzwyczajne okoliczności, rekomendują: 

 

1. Umożliwienie wojewodom wszczęcia postępowania pobytowego cudzoziemca bez 

konieczności jego osobistego stawiennictwa w urzędzie wojewódzkim – zmiana 

mogłaby polegać na uznaniu, że brak osobistego stawiennictwa cudzoziemca i okazania 

oryginału paszportu nie jest brakiem formalnym, a co za tym idzie, można go uzupełnić 

w toku postępowania, aż do dnia wydania decyzji przez wojewodę. 

 

2. Wprowadzenie możliwości elektronicznego składania wniosków pobytowych przez 

cudzoziemców – w kontekście ograniczonych możliwości przemieszczania się 

problematyczne może być nawet wysłanie wniosku pobytowego za pośrednictwem 

Poczty Polskiej. 

 

3. Zawieszenie konieczności przeprowadzania przez podmioty powierzające 

wykonywanie pracy cudzoziemcom testu rynku pracy i przedstawiania w sprawach  

o pobyt i pracę oraz o zezwolenia na pracę typ A informacji starosty o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy. 

 

 

Za stronę rządową      Za stronę samorządową: 

z up. Jarosław Kresa    Cezary Przybylski 

Wicewojewoda Dolnośląski    Marszałek Województwa Dolnośląskiego 

 

Za stronę pracowników:    Za stronę pracodawców: 

Kazimierz Kimso     Marek Woron 

Przewodniczący ZR Dolny Śląsk    Kanclerz Loży Dolnośląskiej BCC 

NSZZ Solidarność  

Andrzej Otręba     Marek Pasztetnik 

Przewodniczący Rady OPZZ  Prezes Zarządu ZIG 

Województwa Dolnośląskiego – Pracodawcy i Przedsiębiorcy 

(Pracodawcy RP) 

Krzysztof Kisielewski    Zbigniew Ładziński 

Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  Prezes Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej 

Forum Związków Zawodowych   we Wrocławiu 



Artur Mazurkiewicz      Paweł Bochen 

Prezes Dolnośląskich Pracodawców    Prezes Dolnośląskiego 

Konfederacja Lewiatan     Związku Przedsiębiorców   

        i Pracodawców 

           

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 


