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Дозвіл на перебування  
і роботу в Польщі

Zawsze przydatne wiadomości / Тільки корисна інформація
Egzemplarz bezpłatny / Безкоштовний примірник

Jednolite zezwolenie na pobyt 
czasowy i prac  (tzw  Karta po-
bytu) umożliwia cudzoziemcowi 
legalny pobyt i daje prawo wy-
konywania pracy w Polsce bez 
konieczności uzyskania dodatko-
wych pozwole  oraz wizy  Należy 
pami ta , że jednolite zezwole-
nie uprawnia cudzoziemca do 
podj cia pracy u konkretnego 
Pracodawcy, kt ry jest wpisany w 
Decyzji o udzielenie zezwolenia, 
oraz na konkretnych warunkach   

Dla cudzoziemc w, kt rzy są 
pracownikami Agencji pracy tym-
czasowej i wykonują prac  na 
rzecz konkretnego pracodawcy 
użytkownika zezwolenie może 
by  wydane maksymalnie na 18 
miesi cy  kres ważności zezwo-
lenia może by  kr tszy, w zależ-
ności od przedstawionych przez 
cudzoziemca dokument w  

Wniosek o jednolite zezwolenie 
na pobyt czasowy i prac  cudzo-
ziemiec składa osobiście w rz -
dzie ojew dzkim według miej-
sca pobytu w Polsce

Такий дозвіл (Karta pobytu, кар-
та перебування у зв язку з ро-
ботою) дає можливість працю-
вати і перебувати в Польщі без 
отримання візи і додаткових 
документів

лід пам ятати, що працювати 
на підставі дозволу на пере-
бування і роботу (Karty pobytu) 
можна тільки в того працедав-
ця, який вказаний в рішенні 
до дозволу (в Decyzji до Karty 
pobytu)

ля іноземців, які є працівника-
ми Агенцій тимчасової роботи 
і виконують роботу в  конкрет-
ного Працедавця дозволи на 
перебування і роботу видають-
ся максимально на 18 місяців, 
або й на коротший термін, за-
лежно від поданих документів  

окументи на видачу дозволу 
іноземець подає самостійно в 

rz dzie ojew dzkim згідно з 
місцем перебування в Польщі

Jednolite zezwolenie 
na pobyt czasowy 
i pracę w Polsce
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Uzyskanie przez cudzoziemca 
Jednolitego zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę w Polsce
Pracodawca nie jest stroną post powania o wydanie zezwolenia, po-
winien jednak wyda  pracownikowi wypełniony i podpisany załącznik 
nr 1 do wniosku, uzyska  in ormacj  starosty (jeżeli jest wymagana) oraz 
przedstawi  potwierdzenie odprowadzenia składek do Z S  Koszty uzyska-
nia zezwolenia – ok  500 zł - pokrywa pracownik  czekiwanie na wyda-
nie zezwolenia może wynosi  od 3 miesi cy, jednak może si  wydłuży  

biegając si  o Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i prac , pracownik 
może pracowa  bez przerwy w zatrudnieniu  Pod warunkiem, że wcześniej 
przepracował min  3 miesiące na podstawie oświadczenia o powierzeniu 
wykonywania pracy u tego samego pracodawcy, kt ry podpisał załącznik 
nr  1 do wniosku o uzyskanie zezwolenia

Як отримати дозвіл на перебування 
і роботу в Польщі*? (Karta pobytu) 

про намір отримання дозволу просимо поінформувати Вашо-
го онсультанта Job Impulse, щоб можна було вчасно підготу-
вати потрібні від працедавця документи

вартість отримання дозволу, близько 500 злотих, оплачує 
іноземець, термін очікування на видання дозволу – від 3 мі-
сяців і довше

документи на отримання дозволу слід подавати особис-
то або ж надіслати поштою на адресу відповідного urz du 
wojew dzkiegо  В такому разі потрібно буде додатково запи-
сатися на сканувати відбитків пальців

на сайтах більшості urz d w wojew dzkich можна завчасно 
записатися на конкретну дату подачі документів 

подавши повний пакет документів, Ви повинні отримати 
штамп  в паспорті, який підтверджує Ваше легальне перебу-
вання на території Польщі аж до моменту отримання оста-
точного рішення в справі видачі дозволу 

кщо Вам відмовляють в отриманні штампу в паспорті, Ви можете 
посилатися на закон

rt  108 ust 1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach m wi o tym, że jeżeli termin 
na złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
czasowy został zachowany i wniosek nie zawiera brak w ormalnych lub 
braki ormalne zostały uzupełnione w terminie, wojewoda umieszcza w 
dokumencie podr ży cudzoziemca odcisk stempla potwierdzającego 
złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
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Це важливо!

Перелік документів для отримання дозволу на тимчасове перебування і роботу

Lista dokumentów niezbędnych do uzyskania jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

Увага! 

штамп в паспорті не дає права подорожу-
вати до інших країн зони енген, в дея-
ких випадках Ви можете виїхати в країну 
походження чи в країни зони енген, на 
приклад, в рамках безвізу, якщо ще не ви-
користано 0 днів перебування

кщо Ви пропрацювали 3 місяці на підставі заяви працедавця про доручення роботи інозем-
цеві (oświadczenia) та umowy o prac , склали документи для отримання дозволу на тимчасове 
перебування і роботу, отримали штамп в паспорті, Ви можете легально перебувати і працю-
вати в Польщі аж до моменту отримання рішення в справі тільки у того працедавця, який ре-
єстрував для Вас заяву про доручення роботи та дані якого вказані в Załączniku nr  1 до внеску 
на Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i prac

подавши пакет документів, Ви отримає-
те видрук з кодом доступу для перевірки 
стану справи  тан справи змінюється за-
лежно від етапу її розгляду

в urz dzie wojew dzkim в одзі можна за-
писуватися на прийом для ознайомлення 
з матеріалами справи  На прийомі інспек-
тор, який веде справу, поінформує Вас 
яких документів не вистачає для її пози-
тивного розгляду

листи щодо розгляду документів urząd 
wojew dzki керує на адресу в Польщі пода-
ну Вами в документах, якщо адреса зміни-
лася повідомте про це urząd wojew dzki, 
можна поштою  

Від працівника Від працедавця

заповнений внесок на отримання дозволу інформація старости (тест ринку праці) – 
якщо потрібно

4 фотографії заповнений і підписаний Załącznik nr 1

підтвердження внесення оплати за видачу 
дозволу

підтвердження про сплату внесків на 
соціальне страхування працівника 

копія паспорта разом з оригіналом 

копія договору на підставі якого Ви 
працюєте

документ, який підтверджує місце 
проживання в Польщі (umowa najmu) або 
довідка з Агенції про те, що Вам надається 
житло на час виконання роботи

PIT 37 або PIT 40, якщо Ви вже раніше 
працювали і розраховувалися з податку в 
Польщі 

інформація про кількість осіб, яких Ви 
отримуєте – якщо це Вас стосується 
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Po polsku Українською Wymowa

Czy możecie mi Państwo 
pomóc? Чи могли б ви мені допомогти? Czy mohłyb wy meni dopo-

mohty?

Chciałbym dokładniej omó-
wić szczegóły oferty

Я хотів би докладніше 
поговорити про вакансію

Ja chotiw by dokładnisze poho-
woryty pro wakansiju

Kiedy mogę zadzwonić? Коли я можу вам подзвонити? Koły ja możu wam podzwonyty?

Jak długo trzeba czekać na 
wydanie dokumentów? 

Як довго потрібно чекати на 
документи? 

Jak dowho potribno czekaty na 
dokumenty?

Gdzie mam podpisać? Де я повинен підписати? De ja powynen pidpysaty?

Kiedy mogę zacząć pracę? Коли я виходжу на роботу? Koły ja wychodżu na robotu?

Jaki jest mój zakres obowiąz-
ków? Що входить в мої обов’язки? Szczo wchodyt w moji obow-

jazky?

Gdzie najlepiej szukać miesz-
kania? Де мені шукати житло? De meni szukaty żytło?

Ile wynosi koszt dojazdu do 
pracy? 

Скільки коштує доїзд до 
роботи?

Skilky kosztuje dojizd do 
roboty?

Dziękuję za pomoc Дякую за допомогу Diakuju za dopomohu

Porozmawiajmy!

Знайшли роботу 
з нами?
Приєднуйтеся до наших сторі-
нок в соцмережах, поширюйте 
наші вакансій серед друзів і за-
лишайтеся вкурсі найцікавіших 
подій

Job Impulse 
Polska – Ukraina

Job Impulse 
Polska - Ukraina

rzecznikcudzoziemcy 
@strefajob.pl

www.jobimpulse.com.ua

Rekruter zdalny –
dołącz do programu poleceń!

Віддалений рекрутер – приєднуйся 
до рекомендаційної програми!

апрошуємо до участі в нашій рекомендаційній програмі  и про-
понуємо навіть до 250 zł brutto за кожного рекомендованого нам 
кандидата, який пропрацює в нас щонайменше місяць (1 8 годин)  
Більше інформації про програму на jobimpulse com ua та у відділах Job 
Impulse  Не зволікай, заробляй


