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Dobrze wiedzieć

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę wydawane 
jest imiennie dla danego cudzoziemca, który  
podejmuje pracę u wskazanego pracodawcy  
na określonym stanowisku. Zatem, jeżeli zamie-
rzasz pracować u kilku pracodawców, każdy z nich 
będzie wskazany w decyzji Wojewody wraz z usta-
lonymi warunkami zatrudnienia.

Jeżeli stracisz pracę, masz obowiązek pisemnego 
powiadomienia o tym fakcie Wojewody,  
w ciągu 15 dni roboczych od dnia utraty pracy*.

*od tego momentu będziesz miał 30 dni na znalezienie 
nowej pracy i złożenie wniosku o nowe zezwolenie na po-
byt czasowy i pracę, ponieważ po upływie tych dni, Twoje 
zezwolenie może zostać cofnięte. Zezwolenie to może 
zostać cofnięte także, gdy warunki zatrudnienia zosta-
ną zmienione np. zmniejszone zostanie wynagrodzenie 
lub ulegnie zmianie stanowisko wykonywania pracy,  
a nie zostanie zmienione zezwolenie

Ważne! Nie ma obowiązku zmiany lub wy-
dania nowego zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę, jeżeli zmianie ulegną takie informacje 
jak: zmiana siedziby lub miejsce zamieszka-
nia, nazwy lub formy prawnej pracodawcy lub 
przejęcie pracodawcy lub jego części przez in-
nego pracodawcę.

Miejsce składania dokumentów  
w Lublinie

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie 
Wydział Spraw Obywatelskich  
i Cudzoziemców,  
Oddział ds. cudzoziemców,  
ul. Spokojna 4 (parter)  
pokoje nr 42, 50*

*obowiązuje rejestracja telefoniczna: tel. 81 74 24 599

Interesanci przyjmowani są:  
w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki,  
w godz.: 8:00 – 14:30;  
oraz w środy, w godz.: 8:30 – 14:30
Informacja:  tel. 81 74 24 549

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

Bezpieczna Przystań



Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę jest dokumen-
tem, który przyznaje ci zarówno prawo do legalnego 
pobytu jak i wykonywania pracy w Polsce.

Wymagane dokumenty:

1  ubezpieczenie zdrowotne,

2 stabilne i regularne źródło dochodu*,

3  zapewnione miejsce zamieszkania na terytorium 
RP (umowa najmu/ zaświadczenie o zameldowa-
niu/oświadczenie właściciela mieszkania),

4  test rynku pracy (patrz: Ważne),

5  pisemna umowa (o pracę, zlecenie, o dzieło) z pra-
codawcą, określająca wysokość wynagrodzenia, 
porównywalną do wynagrodzeń osiąganych przez 
pracowników na tego rodzaju stanowisku pracy 
i w takim samym lub podobnym wymiarze pracy.

  *należy wykazać, że miesięcznie posiadasz na utrzyma-
nie min. 515 zł na osobę w rodzinie lub 635 zł jeżeli jesteś 
osobą samotnie gospodarującą

Jeżeli zamierzasz wykonywać pracę w Polsce, poprzez peł-
nienie funkcji w zarządzie osoby prawnej, która podle-
ga wpisowi do rejestru przedsiębiorców, a nie posiadasz 
w niej udziałów lub akcji i podmiot ten spełnia wymogi 
prawne, po przedstawieniu w/w dokumentów może zo-
stać wydane Ci zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

Ważne! Test rynku pracy jest to procedura, któ-
rej wynikiem jest uzyskanie informacji starosty 
o  sytuacji na lokalnym rynku pracy. Pracodawca 
składa ofertę pracy do powiatowego urzędu 
pracy (ze względu na główne miejsce wykony-
wania pracy), zaś PUP sprawdza, czy mogą z niej 
skorzystać zarejestrowani bezrobotni obywatele 
Polscy. Jeżeli PUP nie odnajdzie kandydatów, któ-
rzy spełnią wymagania, zostanie wydana infor-
macja o  braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych (tego właśnie potrzebujesz). W  innym 
wypadku Ty, jako cudzoziemiec, nie możesz być 
zatrudniony na wskazanym stanowisku.

Testu rynku pracy się nie wymaga  
m.in. gdy:

1  zawód którego dotyczy praca, jest zawodem 
deficytowym tj. znajduje się w wykazie 
wojewody dla danego województwa;

  przykładem zawodów deficytowych w Województwie  
Lubelskim są lektorzy języków obcych czy instruktorzy  
dyscyplin sportowych

2  zamierzasz kontynuować pracę na tym samym 
stanowisku u pracodawcy, u którego posiadałeś 
zezwolenie na pracę;

3  jesteś obywatelem Armenii, Białorusi,  
Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy oraz:

 l		wykonujesz prace pielęgnacyjno-opiekuńcze 
lub jako pomoc domowa w gospodarstwie 
domowym;

 l	 lub pracujesz u tego pracodawcy  
na tym samym stanowisku od co najmniej  
3 miesięcy na podstawie oświadczenia  
o zamiarze powierzenia wykonywania pracy 
cudzoziemcowi i przedstawisz dokumenty 
potwierdzające ten fakt;

4  lub wykonujesz pracę np.:
 l		lekarza i lekarza dentysty  

w czasie szkolenia lub specjalizacji,
 l		sportowca lub trenera sportowego.

Jak wygląda procedura?
Do uzupełnionego wniosku o zezwolenie  
na pobyt czasowy i pracę, należy dołączyć  
wypełniony przez pracodawcę Załącznik nr 1,  
który określa szczegółowe warunki zatrudnienia.
Niezbędne będą także:

  4 fotografie,
  kopia wszystkich stron paszportu,
  potwierdzenie uiszczenia opłaty za wniosek*  

oraz dokumenty wymienione w kolumnie 1.

 *opłata skarbowa za wniosek wynosi 440 zł

Wniosek musisz złożyć do Urzędu Wojewódzkiego 
właściwego ze względu na miejsce Twojego  
zamieszkania.

Elementy decyzji o zezwoleniu  
na pobyt czasowy i pracę

  czas ważności zezwolenia,
  określenie pracodawcy,
  rodzaj umowy między pracodawcą  

a pracownikiem,
  stanowisko które obejmie cudzoziemiec,
  Twoje najniższe* wynagrodzenie brutto. 

  *możesz dostać podwyżkę, ale Twoje wynagrodzenie  
nie może być zmniejszone. 

Okres ważności zezwolenia
Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę  
wydawane jest maksymalnie na okres 3 lat,  
jednakże, okres ważności zależy od dokumentów  
które przedstawisz*.

* np.: jeżeli przedstawisz umowę z pracodawcą zawartą  
na okres 18 miesięcy, to zezwolenie będzie wydane  
na okres nie dłuższy niż 18 miesięcy
 


