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Przed przyjazdem do Polski




Zezwolenie na pracę uzyskuje w urzędzie wojewódzkim Twój przyszły
pracodawca i ponosi związaną z tym opłatę. Po zakończeniu procedury pracodawca ma obowiązek doręczyć Ci jeden egzemplarz zezwolenia na pracę.

Zamiast zezwolenia – oświadczenie pracodawcy
Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdowy, Gruzji lub
Armenii, masz możliwość pracy bez zezwolenia, ale nie dłużej niż przez
6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy i pod warunkiem, że:
 pracodawca wystawi Ci pisemne oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy,
 zarejestruje to oświadczenie w powiatowym urzędzie pracy.

Uzyskaj wizę!
Na podstawie zezwolenia na pracę lub oświadczenia, w polskim konsulacie właściwym dla kraju Twojego stałego zamieszkania musisz postarać
się o wizę w celu wykonywania pracy, która umożliwi Ci legalny wjazd
i pobyt na terytorium Polski oraz legalną pracę.
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Gdy chcesz zmienić pracodawcę
Zezwolenie na pracę udzielane jest na pracę u jednego pracodawcy,
na określonym stanowisku oraz na okres wskazany w zezwoleniu. Jeśli
z jakichś powodów chciałbyś zmienić pracodawcę, musisz uzyskać nowe
zezwolenie na pracę u nowego pracodawcy. Jeżeli pracujesz na podstawie
oświadczenia pracodawcy i chcesz przejść do innej firmy, też powinieneś
mieć oświadczenie nowego pracodawcy, zarejestrowane przez niego
w powiatowym urzędzie pracy. Zmiana pracodawcy nie wymaga natomiast
uzyskiwania nowej wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli termin
ważności posiadanych przez Ciebie dokumentów jeszcze nie upłynął.
WAŻNE!

Pracodawca może powierzyć Ci inne stanowisko niż określone w zezwoleniu na pracę, ale tylko na okres do 30 dni łącznie w roku kalendarzowym
i pod warunkiem, że w ciągu 7 dni zawiadomi o tym na piśmie wojewodę,
który wydał Twoje zezwolenie.

Za nielegalną pracę grozi grzywna i wyjazd z Polski
Jeśli pracujesz w Polsce:
 bez ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu
na terytorium Polski (np. karty pobytu),
 mając podstawę pobytu wykluczającą wykonywanie pracy (patrz
powyżej),
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 bez wymaganego zezwolenia na pracę,
 na innym stanowisku lub na innych warunkach lub niż określone
w zezwoleniu (z wyjątkiem okresu do 30 dni w roku kalendarzowym), to jest to praca nielegalna.
Grozi Ci wówczas grzywna od 1 000 do 5 000 zł oraz zobowiązanie
do powrotu (opuszczenia terytorium Polski), a także zakaz ponownego wjazdu do Polski lub na terytorium innych państw obszaru
Schengen (na okres od 1 roku do 3 lat).
Karze grzywny podlega też pracodawca, który nielegalnie zatrudnia
cudzoziemców. Dodatkowo ponosi on koszty związane z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu. Kary dla
pracodawcy są znacznie wyższe, jeśli – podstępem lub przez wykorzystanie zależności służbowej – skłonił on cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy.

Zanim przystąpisz do pracy
Pracodawca jest obowiązany zawrzeć z Tobą pisemną umowę i wręczyć Ci jeden jej egzemplarz. Przed podpisaniem umowy powinieneś
mieć możliwość zapoznania się z jej tłumaczeniem na język dla Ciebie
zrozumiały (dotyczy cudzoziemców objętych obowiązkiem posiadania
zezwolenia na pracę).
Umowa o pracę musi być zawarta w formie pisemnej – najpóźniej
w dniu rozpoczęcia przez Ciebie pracy. Za niedopełnienie tego obowiązku pracodawca podlega grzywnie do 30 000 zł.
Pamiętaj! O charakterze umowy nie decyduje jej nazwa! Zależnie
od treści zezwolenia na pracę oraz warunków świadczenia pracy, możesz
być zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej
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(zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp.). Umowy cywilnoprawne nie gwarantują Ci prawa do korzystania z uprawnień i przywilejów, wynikających z Kodeksu pracy! Jeżeli wykonujesz pracę pod
kierownictwem pracodawcy oraz w wyznaczonym przez niego miejscu
i czasie, powinien on zawrzeć z Tobą umowę o pracę, a nie umowę cywilnoprawną. Sytuacja taka ma miejsce, zwłaszcza gdy:
 przychodzisz do pracy dzień po dniu (ewentualnie w wyznaczonych
dniach, gdy pracujesz na część etatu),
 Twoje godziny pracy ustala pracodawca (np. w grafiku lub harmonogramie pracy),
 masz obowiązek osobistego wykonywania pracy (nie możesz przysłać kogoś w zastępstwie),
 pracodawca lub przełożony wydaje Ci polecenia i nadzoruje Twoją
pracę.
W takiej sytuacji nie ma znaczenia, jak została nazwana umowa, liczy
się sposób jej wykonywania.

UWAGA!

Zgłoszenie do ubezpieczeń obowiązkiem pracodawcy
Pracodawca jest także zobowiązany – w terminie 7 dni – zgłosić Cię
do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego oraz opłacać składki na te
ubezpieczenia. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy jesteś zatrudniony na
podstawie umowy o pracę, jak i w ramach umowy cywilnoprawnej,
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tj. umowy zlecenia lub umowy agencyjnej. Nie obejmuje jedynie umów
o dzieło. Dzięki ubezpieczeniu masz prawo do:
 bezpłatnego korzystania z placówek służby zdrowia,
 świadczeń z tytułu choroby, macierzyństwa oraz wypadku przy
pracy (np. do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego).
Pracodawca oblicza i odprowadza od Twojego wynagrodzenia składki
na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy. Pracodawca powinien odprowadzać składki oraz zaliczki na
podatek od całości wynagrodzenia, które faktycznie otrzymujesz. Niedopuszczalne jest płacenie całości lub części wynagrodzenia bez jego opodatkowania i odprowadzenia składek.

Zezwolenie jednolite (na pobyt i pracę)
Jeśli zamierzasz przebywać i pracować w Polsce powyżej 3 miesięcy, możesz starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
i pracę, które wydaje wojewoda. Wydanie takiego zezwolenia odbywa się w ramach jednego postępowania administracyjnego
i – na podstawie jednego dokumentu – uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak i do pracy w Polsce. W takim przypadku nie
musisz odrębnie ubiegać się o zezwolenie na pobyt (wizę), a Twój
pracodawca – o zezwolenie na pracę.

Inicjatywa należy do Ciebie!
Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę
występuje sam cudzoziemiec, a nie pracodawca (jak w przypadku
zwykłych zezwoleń na pracę). Do wniosku powinieneś dołączyć
opinię starosty dotyczącą możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, którą uzyskuje Twój pracodawca.
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Obowiązki cudzoziemca w razie zmiany warunków zezwolenia
W przypadku zmiany warunków zatrudnienia w stosunku do
określonych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, tj. w razie:
 utraty pracy u któregoś z pracodawców wymienionych w zezwoleniu (w jednolitym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę
może być określonych kilku pracodawców),
 zmiany stanowiska pracy,
 obniżenia wynagrodzenia,
masz obowiązek – w ciągu 15 dni roboczych – pisemnie zawiadomić o tych faktach wojewodę, który odpowiednio zmieni Twoje
zezwolenie. Natomiast jeżeli wojewoda takiego powiadomienia
nie otrzyma – cofnie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.

30 dni na poszukiwanie nowej pracy
Jeśli straciłeś pracę u pracodawcy (pracodawców) wskazanych
w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, lecz dopełniłeś obowiązku
pisemnego powiadomienia o tym wojewody, a okres pozostawania
bez pracy nie przekroczył 30 dni i wystąpił nie więcej niż jeden raz
w trakcie ważności zezwolenia – nie zostanie ono cofnięte. W okresie
wspomnianych 30 dni możesz poszukiwać nowego pracodawcy.

Do czasu przedłużenia zezwolenia pracujesz legalnie
Wniosek o przedłużenie ważności zezwolenia na pracę Twój pracodawca powinien złożyć w urzędzie wojewódzkim najpóźniej na 30 dni
przed upływem okresu ważności zezwolenia. W przypadku jednolitego
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę wniosek taki składa sam cudzozie-
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miec – nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium
Polski. Jeżeli termin do złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia na
pracę lub zezwolenia na pobyt czasowy i pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany, praca cudzoziemca na terytorium Polski jest legalna – od dnia złożenia wniosku, do
dnia, w którym decyzja o przedłużeniu zezwolenia stanie się ostateczna.

Co mogą organy kontrolne?
Kontrole legalności zatrudnienia cudzoziemców przeprowadzają inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy i funkcjonariusze Straży Granicznej.
Mają oni prawo do:
 legitymowania osób wykonujących pracę i przebywających na terenie zakładu pracy oraz ich przesłuchiwania,
 żądania od pracodawcy przedstawienia im wszelkich dokumentów
związanych z zatrudnieniem cudzoziemców, np. zezwoleń na pracę,
zawartych umów czy dowodów zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego.

Gdzie szukać pomocy?
Państwowa Inspekcja Pracy
W każdym z 16 okręgowych inspektoratów pracy (w miastach wojewódzkich) oraz 43 oddziałów terenowych Państwowej Inspekcji Pracy
(w innych większych miastach) możesz uzyskać bezpłatną poradę
prawną z zakresu prawa pracy i legalności zatrudnienia. Porady można
zasięgnąć osobiście lub telefonicznie (ewentualnie w formie pisemnej
– kierując do urzędu pismo z zapytaniem). Informacje na temat wyznaczonych dni i godzin udzielania porad prawnych oraz numerów telefo-
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nów, pod którymi dyżurują prawnicy, znajdziesz na stronie internetowej
www.pip.gov.pl
Możesz także wnieść do Państwowej Inspekcji Pracy skargę na nieprzestrzeganie przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny
pracy.

Sąd pracy
Jeśli podstawą Twojego zatrudnienia jest umowa o pracę, w razie
konfliktu z pracodawcą masz prawo dochodzić swoich roszczeń przed
sądem pracy. Postępowanie przed takimi sądami jest bardziej przyjazne
dla pracownika (mniej sformalizowane) niż przed zwykłymi sądami cywilnymi, które rozpatrują spory wynikające z zatrudnienia na podstawie
umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy o dzieło itp.).

Organizacje pozarządowe
Po pomoc prawną, również w zakresie dotyczącym wykonywania pracy
w Polsce, możesz zwrócić się do niektórych organizacji pozarządowych.
Udzielają one cudzoziemcom informacji i wyjaśnień nt. obowiązujących
w Polsce przepisów, a także porad prawnych w indywidualnych sprawach
oraz pomagają odnaleźć się w Polsce. Niektóre z nich służą wsparciem
przy załatwianiu spraw urzędowych, sporządzaniu pism i wniosków oraz
reprezentują cudzoziemców w urzędach i sądach. Przedstawiciele tych
organizacji mogą też towarzyszyć cudzoziemcom jako tłumacze.

Przydatne kontakty
Infolinia dla migrantów: 22 490 20 44 ( pn – pt w godzinach 9-17)
Pod tym numerem migranci mogą uzyskać informacje dotyczące m.in.
warunków pobytu i pracy w Polsce. Informacje udzielane są w językach:
angielskim, arabskim, francuskim, polskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim.
Portal informacyjny dla migrantów: www.migrant.info.pl
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Krajowe Centrum Interwencyjno –
– Konsultacyjne dla Oﬁar Handlu Ludźmi
Jeżeli:
 zostałeś oszukany przez pośredników, którzy sprowadzili Cię do
Polski lub masz dług wobec nich,
 zabrano Ci dokumenty osobiste (np. paszport),
 jesteś zmuszany do pracy w złych warunkach, Twoje wynagrodzenie
zabiera ktoś inny,
 w czasie pracy jesteś pilnowany (np. przez uzbrojonych strażników),
 nie możesz swobodnie poruszać się poza godzinami pracy, zabroniono Ci kontaktu z rodziną w kraju,
 jesteś szantażowany lub bity,
to jest bardzo prawdopodobne, że stałeś się ofiarą przestępstwa
handlu ludźmi.
W takiej sytuacji możesz zgłosić się po pomoc do Krajowego Centrum
Interwencyjno – Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi, prowadzonego
przez Fundację La Strada, tel. 22 628 01 20, tel. zaufania: 22 628 99 99,
www.kcik.pl, www.strada.org.pl
Jeśli zostaniesz zakwalifikowany do Programu wsparcia i ochrony
ofiary/świadka handlu ludźmi, otrzymasz (bezpłatnie): zakwaterowanie w bezpiecznym miejscu, wyżywienie i ubranie, pomoc medyczną, wsparcie prawne. Możesz także liczyć na legalizację pobytu,
gdy przebywasz w Polsce nielegalnie.
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ukazały się także:



Drugie wydanie broszury Legalność zatrudnienia. Poradnik
dla pracodawców Jarosława Cichonia prezentuje m.in. prawa
pracownicze, które na równi z Polakami mają cudzoziemcy, oraz
zmiany, jakie zaszły w przepisach dotyczących legalności zatrudnienia od 2012 r.
Tylko legalnie Poradnik dla podejmujących pracę Dariusza
Górskiego dotyczy sytuacji Polaków na krajowym rynku pracy,
zwłaszcza niezgodnego z prawem zatrudnienia na umowy cywilnoprawne, kiedy praca jest wykonywana na zasadach umowy
o pracę oraz konsekwencji wypłaty i przyjmowania nieopodatkowanego wynagrodzenia za pracę.
Publikacja Agnieszki Jaroszek Agencje zatrudnienia a praca
za granicą. Informator zawiera informacje o tym, jak powinna
być skonstruowana umowa z agencją zatrudnienia, jak wyliczyć
zagraniczny staż pracy, w jakim zakresie agencja zatrudnienia
ponosi odpowiedzialność prawną. Można w niej znaleźć także
informacje przeznaczone dla osób podejmujących pracę na terenie Holandii i Niemiec.

Wszystkie publikacje dostępne w formacie plików pdf na stronie

www.pip.gov.pl

