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Obywatele państw: 

  Armenii, 
  Białorusi, 
  Mołdawii, 
  Ukrainy, 
  Rosji 
  oraz Gruzji 

mogą podjąć zatrudnienie na terenie RP  
bez obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę  
w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy  
w okresie kolejnych 12 miesięcy  
na podstawie oświadczenia o zamiarze  
powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi.

Zwolnieni z wymogu  
posiadania zezwolenia na pracę  
są m.in. cudzoziemcy:

  posiadający status uchodźcy  
czy ochronę uzupełniającą w Polsce,

  posiadający zezwolenie na pobyt stały,

  posiadający zezwolenie  
na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

  korzystający z ochrony humanitarnej  
i czasowej w Polsce,

  będący studentami studiów stacjonarnych  
w Polsce oraz posiadający wydaną w tym 
celu wizę czy zezwolenie na pobyt czasowy.

Projekt Centrum Informacji dla Cudzoziemców  
jest współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, 
Migracji i Integracji, budżetu państwa oraz budżetu Miasta Lublin

Bezpieczna Przystań



Mając na uwadze kwestie związane z zatrudnie-
niem migranta należy skupić się na 3 kluczowych 
aspektach: legalności pobytu, możliwości  
podjęcia legalnego zatrudnienia na terenie RP 
oraz zawarcia umowy z pracodawcą i rozpoczęcie 
wykonywania pracy.

1    Legalność pobytu  
na terytorium RP

Jest to najważniejsza kwestia z punktu widzenia 
przepisów prawa. Poniżej przedstawiamy moż-
liwości wjazdu na terytorium RP i wymogi z tym 
związane.

  Wiza – obywatele krajów znajdujących się 
poza UE oraz strefą Schengen zobowiązani 
są do uzyskania wizy uprawniającej  
do wjazdu na teren RP.  
Jednostkami odpowiedzialnymi  
za ich wydanie są Konsulaty RP;

  Ruch bezwizowy – obywatele  
poszczególnych krajów są zwolnieni  
z obowiązku posiadania wizy wjazdowej. 
Należy pamiętać, że podróżując w ruchu 
bezwizowym pobyt cudzoziemca  
na terytorium RP nie może przekroczyć  
90 dni w 180 dniowym okresie;

  Karta pobytu – jest dokumentem  
wydawanym cudzoziemcowi posiadającemu 
zezwolenie na pobyt na terenie RP  
(wniosek taki składany jest do wojewody 
właściwego ze względu na miejsce  
zamieszkania cudzoziemca).

2    Możliwość podjęcia legalnego 
zatrudnienia przez cudzoziemca

Oświadczenie o zamiarze powierzenia 
wykonywania pracy cudzoziemcowi
Rejestracja tego oświadczenia ciąży na pracodawcy 
i może być dokonana we właściwym powiatowym 
urzędzie pracy. Należy pamiętać, że taki dokument 
powinien być zarejestrowany przed rozpoczęciem 
wykonywania pracy przez cudzoziemca.

Oświadczenie powinno zawierać następujące 
elementy:

  dane pracodawcy,
  dane pracownika cudzoziemca,
  data rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  stanowisko oraz miejsce wykonywania pracy,
  wynagrodzenie brutto. 

Dopiero zarejestrowane oświadczenie stanowi  
podstawę do rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca. 
Po dopełnieniu formalności należy z cudzoziemcem 
zawrzeć pisemną umowę (o pracę, zlecenie czy  
o dzieło). Oświadczenie wydane przez pracodawcę 
daje możliwość obywatelowi Armenii, Białorusi, 
Mołdawii, Ukrainy, Rosji oraz Gruzji wykonywać 
pracę tylko na rzecz tego konkretnego pracodawcy. 
Jest to procedura bezpłatna i załatwiana „od ręki” 
podczas wizyty w Urzędzie. 
 
Pracodawca zainteresowany zatrudnieniem  
cudzoziemca na okres przekraczający 6 miesięcy 
może po 3 miesiącach złożyć wniosek  
o wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemca  
bez potrzeby przeprowadzania testu rynku pracy.

Zezwolenie na pracę
Jest dokumentem uprawniającym cudzoziemca  
do podjęcia legalnego zatrudnienia na terenie RP 
(warunkiem jest posiadanie tytułu pobytowego).

Zezwolenie jasno wskazuje podmiot, na rzecz  
którego ma być wykonywana praca, rodzaj pracy  
którą cudzoziemiec będzie wykonywał. Dokument  
jest ważny wyłącznie w okresie w nim wskazanym. 
Zmiana pracodawcy wymaga uzyskania nowego  
zezwolenia.

Zezwolenie na pracę jest wymagane  
w przypadku cudzoziemców przebywających  
na terytorium RP na podstawie:

  wizy krajowej,
  wizy Schengen lub innego dokumentu  

pobytowego wydanego przez państwo  
obszaru Schengen,

  zezwolenia na pobyt czasowy,
  ruchu bezwizowego.

Procedura wydania zezwolenia (bądź też jego  
odmowy) powinna trwać maksymalnie miesiąc  
od momentu złożenia wniosku.

Koszty przedstawiają się następująco:

  50 PLN – w przypadku powierzenia  
wykonywania pracy cudzoziemcowi  
na okres poniżej 3 miesięcy

  100 PLN - w przypadku powierzenia  
wykonywania pracy cudzoziemcowi  
na okres powyżej 3 miesięcy

  200 PLN – w sytuacji delegowania  
cudzoziemca na terytorium RP  
celem realizacji usługi eksportowej

3    Finalny etap – podpisanie umowy  
z cudzoziemcem

Po uwzględnieniu i spełnieniu wszystkich wymogów 
przewidzianych przepisami prawa, końcowym  
elementem jest podpisanie umowy o pracę  
lub umowy cywilnoprawnej z cudzoziemcem.


