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Uregulowania prawne dot. 

cudzoziemców 

przebywających w Polsce
Fot. Strooks-traveller1/Flickr.com/CC BY 2.0/ changes made



KTO?

►obywatele UE



KTO?

►obywatele spoza UE

►ważna wiza polska; 

►ważna wiza Schengen;

►polska karta pobytu;

►ruch bezwizowy;

►stempel w paszporcie;

►karta Polaka + ważna wiza.



OSOBY SPOZA UE: WARUNKI POBYTU

Paszport 

Biometryczny

Wiza Zezwolenie na pobyt 

czasowy i pracę 

Długość pobytu do 90/180 dnia 90 dni 

180 dni 

1 rok 

do 3 lat 

Formalności posiadanie paszportu składanie 

wniosku o 

wydanie wizy do 

konsulatu 

składanie wniosku do 

UW w miejscu 

zamieszkania 

Długość 

procedury 

od kilku dni do 

miesiąca 

w zależności od 

konsulatu 7-30 

dni roboczych

procedura nawet

6-8 miesięcy



Legalny pobyt i praca 

obywateli państwa
Fot. Strooks-traveller1/Flickr.com/CC BY 2.0/ changes made



LEGALNY POBYT: WARUNKI POBYTU

►paszport biometryczny;

►wiza Schengen „C”;

►wiza polska „D”.



LEGALNY POBYT:

CELE WYDAWANIA WIZ DO POLSKI

►„01”: cel turystyczny;

►„20”: korzystanie z ochrony czasowej;

►„21”: przyjazd do Polski ze względów 

humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub 

zobowiązania międzynarodowe.



LEGALNY POBYT: WYDAWANIE ZEZWOLEŃ

► wojewodowie zajmują się legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców na terenie 

RP

► cudzoziemiec składa wniosek do wojewody tylko raz –

zgodnie z właściwością miejscową



ZEZWOLENIE NA POBYT  I PRACĘ:

PODSTAWOWE INFORMACJE

► zezwolenie udzielane jest na okres powyżej 3 m-cy, maksymalnie na 3 lata;

► wniosek cudzoziemiec składa osobiście;

► opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę: 440 zł;

► zezwolenie udzielane jest na pobyt i pracę dla konkretnego pracodawcy;

► zmiana pracodawcy wymaga złożenia nowego wniosku i uzyskania nowego 

zezwolenia;

► zmiana stanowiska pracy, obniżenie wynagrodzenia, zmiana pracodawcy 

użytkownika, zmiana formy zatrudnienia wymaga złożenia wniosku przez 

cudzoziemca o zmianę zezwolenia;

► cudzoziemiec ma obowiązek poinformowania wojewody w ciągu 15 dni

o utracie pracy. Niedopełnienie tego obowiązku może poskutkować odmową 

udzielenia kolejnego zezwolenia.



DOKUMENTY

Przekroczenie granicy + pobyt Praca 

paszport biometryczny oświadczenie o zamiarze powierzenia 

pracy

wiza zezwolenie na pracę

zezwolenie na pobyt czasowy (tzw. 

karta pobytu)

zezwolenie na pobyt czasowy (tzw. karta 

pobytu)



MODELE ZATRUDNIENIA

Pobyt Praca 

<90 dni ruch bezwizowy oświadczenie o zamiarze 

powierzenia pracy

<180 dni wiza oświadczenie o zamiarze 

powierzenia pracy

>6 m-cy kolejna wiza albo karta 

pobytu

zezwolenie na pracę



PRACA W POLSCE BEZ ZEZWOLENIA

► zezwolenie na pobyt stały;

► zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem 

małżeństwa z obywatelem polskim;

► którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na 

pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do 

pracy bez zezwolenia;

► posiadający ważną Kartę Polaka;

► studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie 

wizy;

► studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce 

i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy 

wydanego z tytułu studiów.



OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA 

PRACY

► dokument składa się w PUP;

► koszt oświadczenia: 30 PLN;

► w miejscu siedziby firmy;

► czas rejestracji oświadczenia w PUP – 7 dni roboczych (kompletny wniosek); 

inaczej – nawet do 30 dni;

► nie zarejestrujemy oświadczenia jeśli poprzedni pracodawca nie anulował;

► dane podane w oświadczeniu  muszą być zgodne ze faktycznym zatrudnienia

tj. stawka, stanowisko, miejsce wykonywania pracy

► mniejsza zapłata: zgłoszenie do Urzędu + ponowna rejestracja oświadczenia; 

większa zapłata: brak konieczności zgłoszenia.



ABC REJESTRACJI OŚWIADCZENIA

► łączny okres wykonywania pracy: max 6 m-cy w ciągu kolejnych 12 m-cy, 

niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów 

powierzających wykonywanie pracy;

► uprzednia weryfikacja poprzednich okresów zatrudnienia pracownika;

► weryfikacja zdalna: skan wszystkich stron paszportu kandydata;

► okresy zatrudnienia muszą być zgodne z dokumentem pobytowym; 

► rejestracja oświadczenia przed podjęciem pracy;

► podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać 

od niego przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu 

uprawniającego do pobytu w Polsce i przechowywać kopię tego dokumentu przez 

cały okres wykonywania pracy;



ABC REJESTRACJI OŚWIADCZENIA

► czas rejestracji oświadczenia w PUP – 7 dni roboczych (kompletny wniosek); 

inaczej – nawet do 30 dni;

► podmiot powierzający wykonywanie pracy powinien w dniu rozpoczęcia pracy 

przez cudzoziemca zawiadomić pisemnie o tym fakcie PUP. Jeśli cudzoziemiec 

nie podejmie zatrudnienia, pracodawca również zobowiązany jest poinformować

o tym urząd pracy w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, określonego w 

ewidencji oświadczeń.



ZEZWOLENIE NA PRACĘ

► zezwolenia na pracę wydaje wojewoda właściwy ze względu na miejsce 

zamieszkania/siedzibę pracodawcy;

► o zezwolenie na pracę dla cudzoziemca występuje pracodawca.

► dokumenty załączane do wniosku powinny być złożone w oryginałach lub 

potwierdzone urzędowo za zgodność z oryginałami (z wyjątkiem dowodu 

osobistego i paszportu);

► dokumenty sporządzone w języku obcym powinny być przetłumaczone na język 

polski przez tłumacza przysięgłego;

► w toku postępowania urząd może wezwać wnioskodawcę, czyli pracodawcę, do 

przedstawienia dodatkowych dokumentów lub informacji. Niezależnie od typu 

zezwolenia pracodawca musi złożyć:



Legalny pobyt i praca 

obywateli państw trzecich
Fot. Andrew Milligan sumo//Flickr.com/CC BY 2.0/ changes

made



OGÓLNE DANE

► brak uproszczonej procedury;

► tylko zezwolenie na pracę. 

► lokalny brak specjalistów w danej dziedzinie umożliwia zatrudnienie obcokrajowca 

z państwa trzeciego na podstawie zezwolenia wojewody:

► wystąpienie o informację do starosty

► nie jest wymagany po przepracowaniu 3 pełnych miesięcy oraz przy 

przedłużaniu zezwoleń



DOKUMENTY

Zezwolenie na pracę

Uzyskanie zezwolenia pozwala do legalnej pracy u konkretnego

pracodawcy

Czas trwania procedury 2-2,5 m-ca

Na ile jest wydawane zezwolenie 1,5 - 3 lata

Koszt po stronie pracownika praca <3 m-ce: 50 PLN

praca >3 m-ce: 100 PLN

opłata do Urzędu

Do kogo należy obowiązek 

ubiegania się

pracodawca

Możliwość pracy w okresie 

ubiegania się o zezwolenie

nie



AMBASADA W NEW DEHLI

Obsługuje kraje: Indie, Bangladesz, Sri Lanka, Bhutan, Malediwy, Afganistan, Nepal. 

► rejestracja przez system elektroniczny na stronie; 

► wizyta w konsulacie ( rozmowa w ten sam dzień albo inny);

► oczekiwanie 14-30 dni roboczych; 

► otrzymanie wizy.

Dokumenty:

► Wniosek; 

► paszport oryginał; 

► kopie paszportu; 

► zezwolenie na pracę; 

► zdjęcie; 

► ubezpieczenie; 

► certyfikat doświadczenia zawodowego;

► certyfikat o wykształceniu; 

► cv;



AMBASADA W UZBEKISTANIE/TADŻYKISTANIE

Wniosek składa się on-line; czas rozpatrzenia około 10-30 dni roboczych.

Dokumenty:

► zdjęcie; 

► paszport; 

► kopia pierwszej strony paszportu; 

► ubezpieczenie;

► oryginał i kopia zezwolenia na pracę; 

► książeczka pracy; 

► certyfikat lub dyplom wskazujący kierunek wykształcenia albo posiadany zawód; 

► kopie wiz krajowych i Schengen z 5 ostatnich lat; 

► świadectwo ślubu i kopia paszportu małżonki;



AMBASADA W KAZACHSTANIE

Czas rozpatrzenia: około 15-30 dni roboczych. 

Dokumenty:

► wniosek; 

► 2 zdjęcia; 

► paszport; 

► kopia pierwszej strony paszportu + wszystkie wizy; 

► ubezpieczenie; 

► zezwolenie; 

► dyplom lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;

► rezerwacja biletu;

► zaświadczenie o adresie zameldowania. 



WYZWANIA

►język;

►odległość;

►kultura;

►religia;

►zakwaterowanie;

►odbiór z dworca;

►pierwsze dni w pracy.



Błędy i konsekwencje nielegalnego 

zatrudnienia

Fot. Tony Hall/Flickr.com/CC BY 2.0/ changes made



ZATRUDNIENIE: 

BŁĘDY I KONSEKWENCJE

► prawidłowe złożenie dokumentów;

► powiadomienie PUP o rozpoczęciu pracy przez obcokrajowca;

► brak albo niewłaściwa opłata za wpis do ewidencji;

► lekceważenie terminów ważności dokumentów pobytowych;

► niezwracanie uwagi na rodzaj naklejki wizowej;

► prowadzenie dokumentacji pracowniczej w języku polskim w sytuacji, gdy jest to 

język niezrozumiały dla obcokrajowca.



NIELEGALNE ZATRUDNIENIE

► brak ważnej wizy albo dokumentu;

► zatrudnia pracownika, który nie posiada zezwolenia na pracę;

► dokument umożliwiający pobyt pracownika w Polsce nie uprawnia go 

do wykonywania pracy (np. wiza turystyczna);

► zatrudnienie na innych warunkach niż zostało to określone w zezwoleniu na pracę 

(np. na innym stanowisku, z innym wynagrodzeniem etc.) albo w zezwoleniu 

na pobyt czasowy (np. za innym wynagrodzeniem niż określone w zezwoleniu);

► brak umowy pisemnej z cudzoziemcem.



NIELEGALNE ZATRUDNIENIE:

WYJAŚNIENIE SKUTKÓW

► zatrudnienie „na czarno”: 1 000 - 30 000 PLN;

► doprowadzenie do nielegalnego wykonywania pracy (m.in. wprowadzenie w błąd, 

wykorzystanie zależności służbowej): 3 000 - 30 000 PLN;

► brak odpowiednich informacji dla wojewody: min. 100 PLN;

► brak informacji do PUP o rozpoczęciu pracy: 20 - 5 000 PLN;

► brak umowy pisemnej i w języku zrozumiałym dla pracownika: 200 - 2 000 PLN;



NIELEGALNE ZATRUDNIENIE:

WYJAŚNIENIE SKUTKÓW

► nielegalne zatrudnienie + warunki szczególnego wykorzystania: do 3 lat więzienia;

► zakaz dostępu do środków strukturalnych UE: 1 rok - 5 lat;

► zasądzenie na rzecz Skarbu Państwa wpłatę równowartości ww. środków 

otrzymanych w ciągu 12 m-cy poprzedzających wydanie wyroku;

► wykluczenie z zamówień publicznych: do 3 lat;

► uporczywe naruszanie praw pracownika związanych ze stosunkiem pracy lub 

ubezpieczeniem społecznym: grzywna, ograniczenie albo pozbawienie wolności 

do 2 lat.



Najistotniejsze zmiany w systemie 

zatrudniania cudzoziemców

Fot. spurekar/Flickr.com/CC BY 2.0/ changes made



SYTUACJA W NIEMCZECH

► brak pracowników w budownictwie, it i służbie zdrowia (ok. 1,6 mln wakatów w 

2018 r.);

► otwarcie Niemiec na pracowników spoza  UE: ustawy do przyjęcia w q1 2019 + 

obowiązywanie od 01.01.2020;

► planowane rozszerzenie na:

► pracowników posiadających dyplomy stwierdzające zdobyte kwalifikacje 

zawodowe;

► pracowników z odpowiednią znajomością języka niemieckiego – w stopniu co 

najmniej dobrym.



PLANOWANE ZMIANY W NIEMCZECH

►wprowadzenie uprawnienia do 6-miesięcznego pobytu w celu znalezienia pracy 

dla specjalistów spoza UE (przy założeniu, że będą w stanie utrzymać się

z własnych środków);

►zniesienie obowiązku pracodawców poinformowania urzędu pracy o zamiarze 

zatrudnienia osoby spoza UE i przeprowadzenia tzw. testu rynku pracy –

sprawdzenia w bazach urzędu, czy na dane stanowisko nie ma bezrobotnego

z Niemiec lub reszty Unii;

►uproszczenie i przyspieszenie procedury uznawania zagranicznych kwalifikacji.



SKUTKI DLA POLSKICH FIRM

►łatwiejsze delegowanie pracowników tymczasowych 

przez agencje (brak konieczności wyrabiania 

zezwoleń);

►brak obaw o masowy odpływ pracowników z Ukrainy 

do Niemiec – potrzebna jest znajomość j. niemieckiego 

oraz potwierdzone kwalifikacje.



PLANOWANE ZMIANY W POLSCE

► wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę: do 12 miesięcy 

w ciągu kolejnych 18 miesięcy. Dotychczas było to 6 miesięcy w ciągu kolejnych 

12 miesięcy;

► obowiązek elektronicznego składania wniosków o zezwolenia;

► zwolnienie agencji tymczasowych z konieczności uzyskania nowego zezwolenia;

► praca legalna będzie praca wykonywana na umowę o pracę w czasie oczekiwania 

na nowe zezwolenie na pracę;

► wynagrodzenie cudzoziemca będzie musiało być dostosowane do minimalnego 

wynagrodzenia;

► zezwolenie na pracę będzie wydawane bez informacji starosty.



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Milana Guszczina

Manager ds. współpracy z zagranicą

+48 690 997 500

milana.guszczina@flexhr.pl

www.flexhr.pl


