
1. Pozwolenia na pracę dla cudzoziemców  
 

The Malopolska Voivodeship is responsible for issuing work permits: 
https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=zezwolenie_na_prace_cudzoziemca  

 
Due to the increased risk associated with the spread of SARS-CoV-2 coronavirus in the interest 
of safety of the office’s clients and employees in-person customer service regarding foreigners’ 
affairs is suspended from 16th March 2020 until further notice 
Administrative decisions will be sent by post. 
Scheduled appointments for application submission, formal defect correction, briefings, and 
document reviews have been cancelled. 
 
Applications regarding invitations, registration of residence of European Union citizens, 
replacement of residence cards, and others need to be submitted via Polish Post or be subjected 
to postponement. 

 
Applications and documents regarding legalisation of stay of foreigners need to be submitted via 
Polish Post or be put off, if possible. 
 
Applicants need to mail temporary, permanent, and EU long-term resident residence permit 
applications at a post office not later than on the last day of legal stay within the territory of the 
Republic of Poland and wait for further instructions from the office. 

 
Mailing address: 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie 
ul. Przy Rondzie 6 
31-547 Kraków 
 

Applications and documents regarding work permits need to be submitted via post or be put 
off, if possible. Applications may also be submitted without leaving your home or office via 
www.praca.gov.pl 
 
Email and phone information regarding foreigners’ affairs available Monday to Friday 8 AM – 3 
PM 

 
general information: 
12 39 21 804, 12 39 21 868 
email: info.opt@muw.pl 
 
information for urgent cases: 
12 39 21 983 
 

2. Okresowe badania lekarskie dla pracowników 
 
Stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie obowiązku terminowego kierowania 
pracowników na profilaktyczne badania lekarskie z dnia 13.03.2020 r.: 
 
Mając na względzie sytuację epidemiologiczną w Polsce, opublikowanie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV 2 oraz 
stanowisko Ministerstwa Zdrowia dotyczące wykonywania badań profilaktycznych 
pracowników, wynikających z art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r Kodeks pracy (Dz. U z 
2019 r. poz. 1040 ze zm. ) proponuję: 
 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=zezwolenie_na_prace_cudzoziemca
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1. zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych badan lekarskich pracowników 
do czasu odwołania zagrożenia epidemiologicznego ze strony wirusa SARS-CoV-2 przy 
jednoczesnym zachowaniu obowiązku wystawienia skierowania na okresowe badania 
lekarskie w terminach wynikających z orzeczeń lekarskich określających brak 
przeciwwskazań do pracy, otrzymanych przez pracowników podczas poprzednich badan 
profilaktycznych. Terminowo wystawienie skierowania będzie potwierdzeniom 
gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku określonego w art. 229 Kodeksu 
pracy. Pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki 
medycyny pracy, z którą przedsiębiorstwo ma podpisaną umowę o świadczenie usług 
w zakresie profilaktycznej opieki lekarskiej nad pracownikami, po odwołaniu zagrożenia 
epidemiologicznego; 

2. utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia 
lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku 
pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań 
lekarskich. 

 
3. Umowy o pracę / sprawy dot. ZUS 

 
Dokumenty dotyczące ZUS są już od jakiegoś czasu w obiegu elektronicznym – strona ZUS: 
https://lang.zus.pl/en/ 
Na dzień dzisiejszy, w kwestii dotyczącej zawierania umów o pracę obowiązują dotychczasowe 
przepisy, które jednoznacznie wskazują na konieczność posiadania dokumentów w wersji 
papierowej (Kodeks pracy).  

 
4. Szpitale miejskie i opieka zdrowotna w Krakowie  
 

Miasto Kraków sprawuje nadzór nad dwoma szpitalami w Krakowie: 
1. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego  
2. Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza 

 
Żaden z ww. szpitali nie znalazł się na liście „szpitali jednoimiennych”, ogłoszonych przez 
Ministerstwo Zdrowia tu: https://www.gov.pl/web/koronawirus/od-dzis-wprowadzimy-stan-
zagrozenia-epidemicznego .  
W Krakowie „szpitalem jednoimiennym” przyjmujących pacjentów zarażonych 
koronawirusem został Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital 
uniwersytecki przy ul. Jakubowskiego 2, https://www.su.krakow.pl/  
 
Szpital Uniwersytecki uruchomił kampanię społeczną #grunwald2020. Jeżeli firmy chcą 
wspierać Szpital Uniwersytecki w działaniach związanych z walką z koronawirusem, to 
zachęcamy do zaangażowania się w akcję. Potrzebne są w każdej ilości przede wszystkim środki 
ochrony osobistej: medyczne przyłbice ochronne, gogle i maseczki z filtrem Ffp2 i Ffp3. Szpital 
przyjmuje każdą ilość tych materiałów. Rzeczy dostarczać można w następujące miejsca: 
1. Centrum Krakowa – ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków – w budynku administracji, na 
parterze przy stanowisku ochrony  
2. Prokocim – ul. Jakubowskiego 2, 30-688 Kraków – przy kasie, wejście nr 3, budynekA 

Jeżeli możecie Państwo wspomóc szpital darowizną finansową, to zachęcamy do zrobienia 
przelewu na konto: 
ul. Mikołaja Kopernika 36, 31-501 Kraków,  
Bank Gospodarstwa Krajowego 85 1130 1150 0012 1143 8620 0006  
z dopiskiem KORONAWIRUS. 
 
Informacji na temat materiałów i darowizn udzieli Państwu Pani Maria Włodkowska, Rzecznik 
prasowy szpitala, adres e-mail: mwlodkowska@su.krakow.pl , tel. 785 790 31 
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5. Stan epidemii   
 
Decyzja o zamknięciu miasta lub jego części, a także wydzielenia w nim różnych stref oraz 
wprowadzenia określonych zasad zachowania się mieszkańców (w tym pozwoleń na poruszenia 
się po mieście osób) może zostać podjęta przez władze centralne (rząd). Decyzję taką rząd może 
podjąć w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o 
charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów 
administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnej. 
 
Od dnia 20 marca 2020 r. w Polsce obowiązuje stan epidemii. 
Stan epidemii to kolejny stopień zagrożenia, obowiązujący po dotychczasowym stanie 
zagrożenia epidemicznego. Jego wprowadzenie daje dodatkowe możliwości ochrony, w tym 
przede wszystkim – ustanowienie tak zwanych stref zero. Jest to obszar bezpośrednio wokół 
ogniska wirusa, w którym obowiązują dodatkowe ograniczenia i kontrola. Strefami zero mogą 
być miasta albo całe regiony. Rząd może określić kilka rodzajów stref. Wokół strefy zero może 
rozciągać się strefa buforowa – obszar podlegający takim ograniczeniom jak zakaz 
przemieszczania się ludzi. Może być także strefa, np. zagrożenia, gdzie możliwe jest ryzyko 
wystąpienia stanu epidemii; zagrożonego obszaru – jedna lub kilka jednostek podziału 
terytorialnego kraju oraz miejsca kwarantanny – odrębne obiekty, przeznaczone do czasowego 
pobytu osób chorych lub podejrzanych o zachorowanie, w których przechodzą kwarantannę. 
 
Stan epidemii może ponadto oznaczać, choć nie musi, następujące obowiązki: 
• czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się 
• czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów 
spożywczych 
• czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy 
• zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń 
• obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z 
funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych 
obiektów 
• nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do 
działań przeciwepidemicznych, przewidzianych planami przeciwepidemicznymi 
• obowiązek przeprowadzenia określonych szczepień ochronnych, oraz wyznaczenia grup osób 
podlegających tym szczepieniom, określenia rodzaju przeprowadzanych szczepień ochronnych 
– uwzględniając drogi szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz sytuację epidemiczną na 
obszarze zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, 
• czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców 
• czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły 
• obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków 
profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie 
• obowiązek poddania się kwarantannie 
• wskazanie miejsca kwarantanny 
• zakaz opuszczania miejsca kwarantanny 
• czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia. 
 
 
6. Infrastruktura miejska, dostawcy mediów 
 
Wodociągi Miasta Krakowa to największe w Małopolsce przedsiębiorstwo wodociągowo-
kanalizacyjne, obsługujące ponad milion użytkowników. Przeszło stuletnie doświadczenie, 
nieustanny rozwój i ciągłe podnoszenie jakości świadczonych usług, pozwoliły na osiągnięcie 
przez Spółkę najwyższych światowych standardów i pozycji lidera branży. W trosce o komfort 
życia mieszkańców oraz o środowisko naturalne, Wodociągi Miasta Krakowa realizują 



wielomilionowe inwestycje, skutecznie aplikują o środki unijne, wdrażają najnowocześniejsze 
technologie oraz pozyskują energię z naturalnych źródeł. 
Woda dostarczana mieszkańcom Krakowa spełnia wszystkie wymagania jakościowe określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi oraz wymagania Dyrektywy Rady Unii Europejskiej dotyczącej jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi - jest w pełni bezpieczna dla zdrowia, a w szczególności nie zawiera 
żadnych patogennych mikroorganizmów.   
Bieżące informacje dotyczące pracy Wodociągów Miasta Krakowa:   
https://wodociagi.krakow.pl/aktualnosci/biezace-informacje.html 
Zarówno prąd jak i usługi telekomunikacyjne zapewniane są przez różnych operatorów. 
Wszelkie informacje o działalności tych podmiotów dostępne są na stronach internetowych. 
 
Główni dostarczyciele prądu: 
Tauron - https://www.tauron.pl 
PGE - https://www.gkpge.pl/ 
Enea - https://www.enea.pl/ 
Energa - https://www.energa.pl 
Najwięksi operatorzy telekomunikacyjni w Polsce: 
sieć Orange (operatorem sieci Orange jest Orange Polska S.A.) - https://www.orange.pl/ 
sieć Play (operatorem sieci Play jest P4 Sp. z o.o.) - https://www.play.pl 
sieć Plus (operatorem sieci Plus jest Polkomtel Sp. z o.o.) - https://www.plus.pl 
sieć T-Mobile (operatorem sieci T-Mobile jest T‑Mobile Polska S.A.) - https://www.t-mobile.pl 
 
7. Transport publiczny 
 
W związku ze zmniejszonym zapotrzebowaniem na przewozy w Krakowie, zostają 
wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej. Rozkład jest dostosowywany do 
poszczególnych tras oraz godzin kursów, w zależności od napełnienia autobusów i tramwajów. 
Na bieżąco można śledzić zmiany w rozkładzie na stronie: http://kmkrakow.pl/.  
 
8. Zawieszenie działalności szkół, przedszkoli, żłobków 
 
Do 10 kwietnia zamknięte są szkoły, przedszkola, żłobki, kluby dziecięce – zarówno 
samorządowe, jak i prywatne.  
Zawieszone są również zajęcia edukacyjne prowadzone przez domy kultury. Jednak czas 
zawieszenia tradycyjnych zajęć lekcyjnych i przedszkolnych to nie ferie, dlatego nauczyciele 
wdrażają zdalne metody pracy i wykorzystują dostępne narzędzia i środki komunikacji – takie, 
jak dzienniki elektroniczne, komunikacja mailowa i media elektroniczne. Zgodnie z wytycznymi, 
w szkołach i przedszkolach powinno przebywać możliwie najmniej osób, ale placówki zachowują 
ciągłość działania. O formach i sposobach realizacji zadań przez poszczególnych pracowników 
decydują dyrektorzy placówek.  
Małopolskie kuratorium oświaty zachęca nauczycieli, aby wspierali uczniów w nauce i 
przekazywali materiały do  
samodzielnej pracy w domu – w szczególności tym, którzy przygotowują się do egzaminu 
ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego. Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej 
epodreczniki.pl, udostępnione są darmowe e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub 
do samodzielnej nauki przez uczniów. 
O wstrzymaniu działalności zdecydowały też m.in. poradnie psychologiczno-pedagogiczne, 
specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, przedszkola i 
szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, szkoły w zakładach 
poprawczych i schroniskach dla nieletnich, szkoły przy zakładach karnych i aresztach śledczych.  
W związku z zaistniałą sytuacją zostały także zmodyfikowane zasady rekrutacji do krakowskich 
przedszkoli – dokumentem potwierdzającym spełnianie kryterium dotyczącego szczepień może 
być oświadczenie rodziców lub książeczka szczepień (nie jest konieczne zaświadczenie). 
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Nie działają też uniwersytety, uczelnie wyższe i artystyczne. Wprowadzone są zalecenia w 
zakresie opuszczania akademików przez studentów, którzy mają możliwość innego 
zakwaterowania, a także ograniczania kontaktu między osobami pozostającymi w domach 
studenckich. 
 
9. Dezynfekcja miasta 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Krakowie  regularnie i dokładnie myje oraz 
dezynfekuje autobusy i tramwaje. Szczególnie te elementy, których dotykają pasażerowie, takie 
jak przyciski, uchwyty czy poręcze. 
 
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie (MPO) sukcesywnie dezynfekują 
najważniejsze punkty w mieście – chodniki i place, po których chodzi najwięcej osób, a także 
przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe i kosze uliczne. 
Dodatkowo z rezerwy celowej zostanie przekazane MPO 3 mln zł na zakup płynu 
dezynfekującego do oczyszczania ulic i placów miasta. 
 
 

DODATKOWE INFOMRACJE 
 
Dodatkowo zachęcamy wszystkich Państwa do wspierania lokalnych przedsiębiorców – 
restauratorów, właścicieli barów, którzy z uwagi na stan zagrożenia epidemicznego zmuszeni 
zostali do zawieszenia swojej działalności. Kupując na wynos wspieramy w tych dniach lokalnych 
przedsiębiorców. 
Aktualizowana na bieżąco lista czynnych lokali gastronomicznych znajduje się tu: 
https://www.krakow.pl/aktualnosci/238275,26,komunikat,z_dowozem_lub_na_wynos___powst
ala_lista_czynnych_lokali.html?_ga=2.129739470.334365486.1584606158-
1388858916.1574253527 
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