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Перад прыездам у Польшчу
Ты можаш легальна працаваць у Польшчы, калі:
 у цябе ёсць дазвол на працу,
 ты легальна знаходзішся на тэрыторыі Польшчы,
 падстава Твайго знаходжання на тэрыторыі Польшчы дазваляе табе выконваць працу. Падставай не з’яўляецца
напр. турыстычная віза або іншы дакумент, які выключае
працаўладкаванне.
Дазвол на працу ў ваяводскай управе павінен атрымаць твой будучы працадаўца, і на яго ж ускладаецца абавязак унясення аплаты
за такі дазвол. Пасля завяршэння ўсіх фармальнасцяў працадаўца
абавязаны аддаць Табе адзін экземпляр дазволу на працу.

Замест дазволу – дэкларацыя працадаўцы
Калі ты грамадзянін Украіны, Беларусі, Расіі, Малдовы, Грузіі або
Арменіі ты маеш магчымасць працаваць без дазволу, але не даўжэй
чым 6 месяцаў на працягу 12 месяцаў запар, і пры ўмове, што:
 працадаўца выдасць Табе пісьмовую дэкларацыю аб намеры
даручэння выканання працы,
 зарэгіструе гэтую дэкларацыю ў павятовай управе працы.

Атрымай візу!
На падставе дазволу на працу або дэкларацыі працадаўцы, ты
павінен падаць у консульскі аддзел Польшчы ў краіне, дзе ты пастаянна пражываеш, дакументы на візу з мэтай выканання працы,
якая дасць табе магчымасць легальнага ўезду і знаходжання на тэрыторыі Польшчы, а таксама магчымасць легальна працаваць.
Ты не можаш легальна працаваць, калі знаходзішся ў Польшчы на падставе:
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 візы, выдадзенай у мэтах: турызму (сімвал «01»), карыстання часовай абаронай («20») альбо прыезду з гуманітарнымі мэтамі, у дзяржаўных інтарэсах або на падставе міжнародных абавязацельстваў («21»);
 дазволу на часовае знаходжанне, выдадзенага на падставе
арт. 181, ч. 1 закона ад 12 снежня 2013 г. «Аб замежніках».

Калі захочаш змяніць працадаўцу
Дазвол на працу выдаецца на працаўладкаванне ў аднаго працадаўцы, на вызначанай пасадзе і на перыяд, вызначаны ў дазволе. Калі
па нейкіх прычынах Ты захочаш змяніць працадаўцу, неабходна атрымаць новы дазвол на працу ў новага працадаўцы. Калі ты працуеш на
падставе дэкларацыі працадаўцы і хочаш перайсці ў іншую фірму, ты
таксама павінен атрымаць дэкларацыю ад новага працадаўцы, зарэгістраваную ім у павятовай управе працы. Падчас змены працадаўцы
не трэба атрымліваць новую візу ці новы дазвол на часовае знаходжанне, калі тэрмін дзеяння гэтых дакументаў яшчэ не скончыўся.
ВАЖНА!
Працадаўца можа даць табе іншую пасаду, чым указаная ў дазволе
на працу, але толькі на працягу 30 дзён у каляндарным годзе і пры
ўмове, што цягам 7 дзён ён паведаміць пра гэта ў пісьмовай форме
ваяводу, які выдаў Твой дазвол.

За нелегальную працу пагражае штраф
і выдаленне з Польшчы.
Калі ты працуеш у Польшчы:
 без дзейнай візы або іншага дакументу, які дазваляе Табе знаходзіцца на тэрыторыі Польшчы (напр., карты знаходжання),
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 і падстава твайго знаходжання выключае магчымасць працаўладкавання (глядзі вышэй),
 без абавязковага дазволу на працу,
 на іншай пасадзе ці на іншых умовах, чым указаныя ў дазволе (за выключэннем 30-дзённага перыяду цягам каляндарнага
года), такая праца лічыцца нелегальнай.
І за гэта Табе пагражае штраф у памеры ад 1 000 да 5 000 злотых, выдаленне з краіны (загад пакінуць тэрыторыю Польшчы),
а таксама забарона ўезду на тэрыторыю Польшчы або на тэрыторыю краінаў Шэнгенскай прасторы (на тэрмін ад 1 да 3 гадоў).
Штраф таксама накладаецца на працадаўцу, які нелегальна працаўладкоўвае замежнікаў. Таксама працадаўца пакрывае выдаткі,
звязаныя з выданнем і выкананнем пастановы з патрабаваннем да
замежніка выехаць з краіны. Для працадаўцы прадугледжаны значна
большыя кары, калі ён — падманам або выкарыстоўваючы службовую залежнасць — схіліў замежніка да нелегальнай працы.

Перад тым як Ты прыступіш да працы
Працадаўца павінен падпісаць з Табой пісьмовую дамову і аддаць Табе адзін экземпляр. Перад тым, як падпісаць дамову, Ты павінен
мець магчымасць азнаёміцца з яе перакладам на зразумелую Табе
мову (гэта тычыцца замежнікаў, на якіх распаўсюджваецца абавязак
атрымання дазволу на працу).
Працоўная дамова павінна заключацца ў пісьмовай форме
— найпазней у дзень, калі Ты фактычна прыступіш выканання
сваіх працоўных абавязкаў. За невыкананне гэтага абавязку на
працадаўцу накладаецца штраф да 30 000 злотых.
Памятай! Тып дамовы не вызначае яе назва! У залежнасці ад
зместу дазволу на працу, а таксама ўмоваў працаўладкавання, Ты
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можаш быць прыняты на працу на падставе працоўнай дамовы, або
грамадзянска-прававой дамовы (дамовы падраду, дамовы даручэння, агенцкай дамовы і т.д). На грамадзянска-прававыя дамовы не
распаўсюджваюцца нормы Працоўнага кодэксу! Калі ты выконваеш працу пад кіраўніцтвам працадаўцы і ў вызначаным ім месцы
і часе, ён павінен падпісаць з табой працоўную дамову, а не грамадзянска-прававую. Такая сітуацыя мае месца калі:
 Ты прыходзіш на працу кожны дзень (або ў вызначаныя дні,
калі працуеш на няпоўную стаўку),
 гадзіны Тваёй працы вызначае працадаўца (напрыклад, у графіку
або раскладзе працы),
 Ты абавязаны выконваць працу асабіста (не можаш прыслаць
кагосьці сабе на замену),
 працадаўца, або начальнік выдае Табе распараджэнні і кантралюе Тваю працу.
У такім выпадку няважна, як названая дамова, лічыцца толькі спосаб яе выканання.
УВАГА!

У падпісанай дамове працадаўца абавязкова ўлічвае памер заробку, вызначаны ў дазволе на працу і выплачвае табе заробак не меншую за гэтую
суму. У выпадку выплаты меншага заробку працадаўца абавязаны даплаціць да акрэсленага памеру заробку, разам з адлічэннямі на сацыяльнае
страхаванне і задаткам на падаходны падатак.

Рэгістрацыя ў органах сацыяльнага
страхавання — абавязак працадаўцы
Працадаўца абавязаны на працягу 7 дзён зарэгістраваць Цябе
ў сістэме сацыяльнага і медыцынскага страхавання і выплачваць узносы на гэтае страхаванне. Гэта тычыцца, як працоўных дамоваў, так
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і грамадзянска-прававых дамоваў, а менавіта дамовы даручэння або
агенцкай дамовы. Выключэннем з’яўляецца толькі дамова падраду.
Дзякуючы сацыяльнаму страхаванню Ты маеш права:
 бясплатна карыстацца паслугамі ўстановаў аховы здароўя,
 атрымліваць сацыяльныя выплаты падчас хваробы, цяжарнасці і нараджэння дзіцяці, а таксама у выніку выпадку на працы
(напр. аплата бальнічнага ліста, дэкрэтнага адпачынку).
Працадаўца разлічвае на падставе заробку і аплачвае ўзносы на
сацыяльнае і медыцынскае страхаванне, а таксама задатак на падаходны падатак. Працадаўца абавязаны аплачваць узносы ад поўнай
сумы заробку, які ты фактычна атрымліваеш. Не дазваляецца выплачваць увесь заробак або яго частку без аплаты падаткаў і сацыяльных
узносаў.

Адзіны дазвол (на знаходжанне і працу)
Калі ты плануеш знаходзіцца і працаваць у Польшчы больш
за 3 месяцы, ты можаш падаць заяву на дазвол на часовае знаходжанне і працу, які выдае ваявода. Выдача такога дазволу
адбываецца ў межах аднаго адміністрацыйнага працэсу і – на
падставе аднаго дакумента – дае замежніку права як знаходзіцца, так і працаваць у Польшчы. У гэтым выпадку Табе не трэба
асобна падаваць заяву на дазвол на знаходжанне (візу), а Твайму працадаўцу – на дазвол на працу.

Ты павінен зрабіць першы крок!
Заяву на выдачу дазволу на часовае знаходжанне і працу
падае сам замежнік, а не працадаўца (як у выпадку звычайнага дазволу на працу). Да заявы трэба далучыць, рэкамендацыю
старасты, адносна магчымасці забеспячэння кадравых патрэбаў на лакальным рынку працы. Дадзеную рэкамендацыю
атрымлівае Твой працадаўца.
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Абавязкі замежніка ў выпадку змены ўмоваў
працаўладкавання
У выпадку змены ўмоваў працаўладкавання ў параўнанні
з акрэсленымі ў дазволе на часовае знаходжанне і працу, а менавіта, у выпадку:
 страты працы хаця б у аднаго з пералічаных у дазволе
на працу працадаўцаў (у адзіным дазволе на часовае
знаходжанне і працу можа быць указаны не адзін працадаўца),
 змены працоўнай пасады,
 змяншэння заробку,
ты абавязаны – цягам 15 працоўных дзён – паведаміць пра
гэта ў пісьмовай форме ваяводу, які ўнясе адпаведныя змены
ў Твой дазвол. У выпадку калі ваявода не атрымае такога паведамлення, твой дазвол на часовае знаходжанне і працу будзе
ануляваны.

30 дзён на пошукі новай працы
Калі ты губляеш працу ў працадаўцы (працадаўцаў), пералічаных у дазволе на часовае пражыванне і працу, і пры гэтым
выканаў абавязак пісьмовага паведамлення ваяводы пра дадзены факт, а перыяд беспрацоўя складае не больш за 30 дзён
і меў месца не больш чым адзін раз у перыяд дзеяння дазволу
– дазвол не будзе ануляваны. На працягу згаданых 30 дзён ты
можаш шукаць новага працадаўцу.
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Да моманту падаўжэння дзейнасці
дазволу ты працуеш легальна
Заяву аб падаўжэнні дзейнасці дазволу на працу Твой працадаўца павінен падаць у ваяводскую ўправу не пазней чым за 30 дзён да
заканчэння тэрміну дзеяння дазволу. У выпадку адзінага дазволу на
часовае знаходжанне і працу такую заяву падае сам замежнік – не
пазней, чым у апошні дзень легальнага знаходжання на тэрыторыі
Польшчы. Калі тэрмін падачы заявы аб падаўжэнні дзейнасці дазволу
на працу, або дазволу на часовае знаходжанне і працу ў таго ж працадаўцы і на той жа пасадзе не быў парушаны, праца замежніка на
тэрыторыі Польшчы лічыцца легальнай – з дня падачы заявы, да дня,
калі пастанова аб падаўжэнні дазволу ўступіць у сілу.

Што могуць кантрольныя органы?
Праверку легальнасці працаўладкавання замежнікаў ажжыцяўляюць інспектары Дзяржаўнай інспекцыі працы і супрацоўнікі памежнай службы. Яны маюць права:
 правяраць дакументы і дапытваць асобаў, які выконваюць працу і знаходзяцца на тэрыторыі працоўнай установы,
 патрабаваць ад працадаўцы прадстаўлення ўсіх дакументаў,
звязаных з працаўладкаваннем замежнікаў, напрыклад: дазволаў на працу, падпісаных дамоваў, або пацверджанняў рэгістрацыі працаўніка ў сістэме сацыяльнага страхавання.
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Дзе шукаць дапамогу?
Дзяржаўная Інспекцыя Працы
У кожным з 16 акружных інспектаратаў працы (у ваяводскіх гарадах), а таксама ў 43 рэгіянальных аддзяленнях Дзяржаўнай інспекцыі працы (у іншых вялікіх гарадах) ты можаш атрымаць бясплатную
юрыдычную кансультацыю ў галіне працоўнага права і легальнасці
працаўладкавання. Кансультацыю можна атрымаць асабіста або па
тэлефоне (магчыма таксама ў пісьмовай форме, адправіўшы на адрас
установы ліст з пытаннем). Звесткі адносна вызначаных дзён і гадзінаў, у якія можна атрымаць юрыдычную кансультацыю, а таксама
нумары тэлефонаў юрыдычнай інфалініі, ты знойдзеш на сайце
www.pip.gov.pl
Ты таксама можаш падаць у Дзяржаўную інспекцыю працы скаргу на парушэнне працоўнага заканадаўства, а таксама бяспекі
і гігіены працы.

Працоўны суд
Калі ты працуеш на падставе працоўнай дамовы, у выпадку канфлікту з працадаўцам, ты маеш права абароны сваіх правоў у працоўным судзе. Працэс у такім судзе больш прыхільны для працаўніка
(менш фармальнасцяў), чым у звычайных грамадзянскіх судах, якія
разглядаюць спрэчкі выцякаючыя з працаўладкавання на падставе
грамадзянска-прававых дамоваў (дамовы даручэння, дамовы падраду і так далей).

Няўрадавыя арганізацыі
Па юрыдычную дапамогу, таксама па пытаннях выкання працы
ў Польшчы, ты можаш звярнуцца і ў некаторыя няўрадавыя арганізацыі. Яны прадстаўляюць замежнікам інфармацыю і тлумачэнні адносна дзейнага польскага заканадаўства, а таксама даюць юрыдычныя
кансультацыі па індывідуальных справах і дапамагаюць не разгубіц10

ца ў Польшчы. Некаторыя з іх дапамагаюць абладзіць неабходныя
справы ў афіцыйных установах, скласці лісты і заявы, прадстаўляюць
замежнікаў у судах і афіцыйных установах. Прадстаўнікі гэтых арганізацыяў таксама могуць суправаджаць замежніка ў якасці перакладчыка.

Карысныя кантакты
Інфалінія для мігрантаў: 22 490 20 44 (пн. – пт. з 9 да 17).
Па гэтым нумары мігранты могуць атрымаць інфармацыю адносна між іншым умоваў знаходжання і працы ў Польшчы. Кансультацыі
аказваюцца на наступных мовах: ангельская, арабская, французская,
польская, расейская, украінская і в‘етнамская.
Інфармацыйны сайт для мігрантаў: www.migrant.info.pl

Нацыянальны Інтэрвенцыйна-кансультацыйны цэнтр
для Ахвяраў гандлю людзьмі
Калі:
 цябе падманулі пасярэднікі, якія запрасілі Цябе ў Польшчу, або
ты павінен вярнуць ім доўг,
 у Цябе забралі асабістыя дакументы (напр.: пашпарт),
 цябе прымушаюць працаваць у кепскіх умовах, Твой заробак
забірае хтосьці іншы,
 падчас працы за табой сочаць (напр.: узброеныя ахоўнінкі),
 ты не можаш свабодна перамяшчацца ў вольны ад працы час,
Табе забараняюць кантактаваць з сям’ёй у краіне,
 цябе шантажуюць або б’юць,
Хутчэй за ўсё ты стаў ахвярай злачынства гандлю людзьмі.
У такім выпадку Ты можаш звярнуцца ў Нацыянальны Інтэрвенцыйна-Кансультацыйны Цэнтр для Ахвяраў Гандлю Людзьмі пры фондзе «La Strada» www.strada.org.pl, www.kcik.pl, тэл.: +48 22 628 99 99,
+48 22 628 01 20
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Калі цябе ўключаць у праграму падтрымкі і аховы ахвяры/
сведкі гандлю людзьмі, табе забяспечаць (бясплатна): пражыванне ў бяспечным месцы, харчаванне і вопратку, медычную
дапамогу, юрыдычную падтрымку. Таксама ты можаш разлічваць на легалізацыю пражывання, калі знаходзішся ў Польшчы
нелегальна.

Важныя грамадскія ўстановы:






Міністэрства працы і сацыяльнай палітыкі www.mpips.gov.pl
Міністэрства ўнутраных спраў www.msw.gov.pl
Памежная служба www.strazgraniczna.pl
Управа па справах замежнікаў www.udsc.gov.pl
Міністэрства замежных спраў www.msz.gov.pl

Няўрадавыя арганізацыі, якія аказваюць юрыдычную дапамогу
замежнікам:
Офіс Міжнароднай арганізацыі па справах Міграцыі (IOM) у Варшаве;
крыніца інфармацыі для замежнікаў – сайт: www.migrant.info.pl
Асацыяцыя прававой інтэрвенцыі www.interwencjaprawna.pl,
тэл.:+48 22 629 56 91,+48 22 621 5165
Хельсінскі фонд правоў чалавека www.hfhr.org.pl,
тэл.: +48 22 556 44 66
Фонд Развіцця «Oprócz Granic» (FROG) www.frog.org.pl,
тэл.: +48 22 403 78 72, info@frog.org.pl
Фонд «Ocalenie» www.ocalenie.org.pl, тэл.: +48 22 828 04 50
Цэнтр юрыдычнай дапамогі імя Галіны Нець
www.pomoc.prawna.org, тэл. +48 12 633 72 23,
эл. пошта: porady@pomocprawna.org
Пасольства Рэспублікі Беларусь у Рэспубліцы Польшча:
вул. Вяртніча, 58, 02-952 Варшава,
тэл. +48 22 742 09 90, +48 22 842 52 02,
эл. пошта: poland@mfa.gov.by
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