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Проект Центр Інформації для Іноземців співфінансується  
з Національної програми Фонду притулку, міграції  

та інтеграції, державного бюджету та бюджету Міста Люблін

працевлаш-
тування  

ІноземцІв

Громадяни таких країн як:

  Вірменія,
  Білорусь
  Молдова,
  Україна,
  Росія
  та Грузія

можуть працювати в Польщі без необхідності 
отримання дозволу на роботу у періоді,  
що не перевищує шести місяців протягом  
12 місяців поспіль на підставі заяви  
роботодавця про намір працевлаштування  
іноземця.

Без дозволу на роботу в Польщі 
можуть працювати, між іншим, 
іноземці, які:

  мають в Польщі статус біженця  
або додатковий захист,

  мають дозвіл на постійне перебування,

  мають дозвіл на перебування  
довготермінового резидента ЄС,

  користуються тимчасовим  
чи гуманітарним захистом у Польщі,

  є студентами денної форми навчання 
польських ВУЗів та мають видану  
для цієї мети візу або дозвіл  
на тимчасове перебування.



Коли говоримо про легальне працевлаштуван-
ня мігрантів у Польщі слід зосередитися  
на трьох ключових аспектах: легальність  
перебування, можливість легального працев-
лаштування та факт самого працевлаштування 
(договір з роботодавцем).

1   Легальність перебування  
на території Польщі

Можна ствердити, що з точки зору закону  
це найважливіший елемент.  
Нижче представлені основні можливості  
в’їзду на територію Польщі, а також вимоги  
з ним пов’язані.

  Віза – громадяни більшості країн,  
що не входять до ЄС та зони Шенген  
повинні мати візу для в’їзду на територію 
Республіки Польща. Отримати її можна  
у відповідній консульській установі;

  Безвізовий рух - громадяни деяких  
країн можуть подорожувати  
без необхідності отримання в’їзної візи. 
Слід пам’ятати, що перебування іноземця 
у Польщі в рамках безвізового режиму 
можливе лише протягом 90 днів  
у кожному 180-денному періоді;

  Карта побуту – це документ виданий  
іноземцю, який має дозвіл на перебуван-
ня на території РП (заяву на отримання 
такого дозволу слід подавати до воєводи 
згідно місця проживання іноземця).

2    Можливість легального 
працевлаштування іноземця

Заява роботодавця про намір  
працевлаштувати іноземця
[Oświadczenie o zamiarze powierzenia  
wykonywania pracy cudzoziemcowi]

Реєстрація цієї заяви покладається на роботодав-
ця. Заяву можна зареєструвати у відповідному 
повітовому бюро праці. Слід мати на увазі,  
що такий документ повинен бути зареєстрований 
до початку роботи іноземця.

Заява повинна включати наступні елементи:

  дані роботодавця,
  дані працівника-іноземця,
  дата початку та завершення роботи,
  професію та місце роботи,
  винагороду брутто.

Тільки після реєстрації заяви іноземець  
може легально виконувати роботу. Після  
виконання усіх формальностей з іноземцем  
слід укласти письмовий договір (трудовий  
чи цивільно-правовий) [umowę o pracę,  
zlecenie czy o dzieło]. Заява роботодавця надає  
можливість громадянину Вірменії, Білорусі, 
Молдови, України, Росії або Грузії  працювати 
протягом 6 місяців у періоді 12 місяців  
виключно у цього конкретного роботодавця.  
Процедура реєтрації такої заяви є повністю  
безкоштовною.

Якщо роботодавець зацікавлений у прийомі 
іноземця на роботу на період, що перевищує 
шість місяців, то після 3-х місяців легального 
працевлаштування можна подати документи 
на отримання дозволу на роботу для цього 
іноземця без необхідності проведення  
тзв. тесту ринку праці.

Дозвіл на роботу
Це документ, що надає іноземцю право легально 
працювати на території Польщі (обов’язковою 
умовою є легальність перебування).

Дозвіл чітко вказує роботодавця та вид роботи,  
яку іноземець виконуватиме. Дозвіл дійсний  
тільки протягом періоду в ньому зазначеному.  
Кожна зміна роботодавця вимагає отримання  
нового дозволу.

Дозвіл на роботу вимагається від іноземця, 
який перебуває на території Польщі на основі:

  національної візи,
  Шенгенської візи або дозволу на перебування 

виданого іншою країною зони Шенген,
  дозволу на тимчасове перебування,
  безвізового режиму.

Процедура отримвння дозволу повинна тривати  
до одного місяця від моменту подачі заяви.

Витрати пов’язані із отриманням дозволу:

  50 PLN - в разі працевлаштування  
іноземця на термін менше 3-х місяців,

  100 PLN в разі працевлаштування  
іноземця на термін більше 3-х місяців,

  200 PLN - в разі делегування іноземця  
на територію РП для здійснення експортних 
послуг.

3    Заключний етап – підписання 
договору з іноземцем

Після виконання усіх формальностей  
та передбачених законом вимог, останнім  
елементом є підписання з іноземцем трудового  
договору або цивільно-правового договору.


