ПОСІБНИК ДЛЯ

ІНОЗЕМЦІВ
Польський ринок праці потребує працівників
Іноземець, який працює в Польщі, повинен:
мати документ про допуск на польський ринок праці:
дозвіл на роботу або
дозвіл на сезонну роботу або
декларація про доручення виконання роботи іноземцю або
дозвіл на тимчасове проживання та роботу,
або бути звільненим від цієї вимоги,
мати дозвіл на перебування, наприклад відповідну візу чи дозвіл на проживання;
укласти трудовий договір з роботодавцем;
виконувати роботу лише для роботодавця, зазначеного в дозволі чи декларації,на умовах,
що містяться в цьому документі.

Документи, що допускають на польський ринок праці, за якими звертається роботодавець:
Документ, що дає
право іноземцю
працювати в
Польщі

Призначений для

Виданий

Розділи
 кономіки
е

Законний
часвидачі у
питаннях,що не
потребують
пояснення

Дозвіл на роботу
(тип: A, B, C, D, E)

всі іноземці
з третіх країн
(за межами ЄС/ЄЕП
та Швейцарії)

Воєводське
Управління

всі секції PKD,
крім сезонних

до 30 днів

Дозвіл на сезонну
роботу

всі іноземці
з третіх країн
(за межами ЄС/ЄЕП
та Швейцарії)

Повітове
Бюро Праці

сезонна робота
(головним чином
сільське госпоaдарство
і частково туризм)

громадяни: України,
Білорусії, Росії, Грузії,
Молдавії та Вірменії

Повітове
Бюро Праці

всі секції PKD,
крім сезонних

Декларація про
доручення
виконання роботи
іноземцю

Тривалість
трудового
періоду

до 3 років
(винятки до 5 років)

до 7 днів

до 9 місяців
у календарному
році

до 7 днів

до 6 місяців
в наступні 12 місяців

Правила прийняття іноземцем легальної роботи в Польщі:
Для видачі дозволу на роботу або сезонного дозволу на роботу для даного іноземця або
внесення заяви про доручення виконання роботи до реєстру декларацій роботодавець
повинен звернутися в управління.
Деякі іноземці можуть приймати роботу в Польщі без необхідності мати дозвіл на роботу або
декларацію про доручення роботи. Це можливо у випадку: громадян ЄС, ЄЕП та Швейцарії, іноземців,
які мають польську карту, посвідку на постійне проживання або статус довгострокового резидента
ЄС. Стосується також іноземців, яким надано дозвіл на тимчасове проживання, в т.ч. через шлюб
з громадянином Польщі або з метою проведення наукових досліджень.

Роботодавець повинен надати дозвіл, виданий управлінням, або декларацію, іноземцю.
Кожен дозвіл та декларація про доручення виконання роботи іноземцю визначає умови праці
в Польщі, включаючи, серед іншого, вид контракту, посаду, кількість годин роботи за тиждень чи
місяць та найнижчу винагороду, яку повинен отримувати іноземець, який працює на певній посаді.

Роботодавець має обов’язок заключення з іноземцем
договору в письмовій формі, а додатково представлення
перекладу договору мовою, зрозумілою іноземцем.
Вид договору між іноземцем та роботодавцем
повинен бути достосований до характеру
роботи. Найбільше прав надає іноземцеві
«трудовий договір». Окрім того укладаються
цивільно-правові договори, наприклад, “договір
поручення “, а для сезонних робіт - “Договір
про допомогу в жнивах”.

Іноземець зобов’язаний забезпечити
дозвіл на проживання для копіювання
та зберігання для потреб контролю.

У 2019 р. видано близько:
444 тис. дозволів на роботу,
131 тис. дозволів на сезонну роботу,
1,64 мільйони декларацій про
доручення виконання

Інші можливості легалізації перебування та роботи
в Польщі
Іноземець,
який
легально
проживає
в Польщі може подати заяву на дозвіл на
тимчасове проживання та роботу, т. зв.
єдиний дозвіл до відповідного воєводи.
Детальна інформація з цього приводу,
будь ласка, відвідайте:

https://udsc.gov.pl/cudzoziemcy/obywatele-panstwtrzecich/.

Переваги для іноземця від легальної роботи в Польщі:
Підпадає під захист, гарантований Трудовим кодексом.
Зокрема, має право:
отримати щомісячну зарплату, тобто 160 годин на місяць, у розмірі мін. 2600 злотих брутто,
а у випадку погодинної ставки - 17 злотих брутто за 1 годину.
робота, додаткова винагорода за понаднормовий, нічний або неробочий день (неділя та
свята)
оплачувана щорічна відпустка та оплата праці,
захист від припинення роботодавцем у відпустці, перебуває у відпустці, у відставці або під
час вагітності.

Підлягає соціальному та медичному страхуванню - сфера варіюється в залежності від
договору.
Медичне обслуговування може надаватися безкоштовно - у державних лікарнях чи
амбулаторіях.
Має право на реєстрацію у бюро праці повіту як безробітна особа або шукаюча роботу
- коли втратить роботу в Польщі та має одну із зазначених підстав проживання.
У разі порушень у працевлаштуванні він може скористатися допомогою
Національної Інспекція Праці,
Національної Санітарної Інспекції,
Інформаційно-консультаційного центру служб зайнятості “Зелена лінія”,
посольств та консульств,
або передати справу до суду з.
Більше інформації з цього приводу можна знайти на: https://psz.praca.gov.pl, https://pip.gov.pl,
http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/porady_wszystkie, https://gis.gov.pl, https://zielonalinia.gov.pl/.

Де іноземець може знайти інформацію про роботу в Польщі:
Інформація про умови доручення виконання
роботи іноземцем в Польщі, доступні у наступних
мовних версіях:

Присвячений іноземцям пропозиції роботи
у Польщі та заходи, організовані управліннями
роботи публікуються у наступних мовних
версіях:

англійська: https://lang-psz.praca.gov.pl/en

англійська: http://oferty.praca.gov.pl/portal/en

білоруська: https://lang-psz.praca.gov.pl/be

білоруська: http://oferty.praca.gov.pl/portal/be

російська: https://lang-psz.praca.gov.pl/ru

російська: http://oferty.praca.gov.pl/portal/ru

українська: https://lang-psz.praca.gov.pl/uk

українська: http://oferty.praca.gov.pl/portal/uk
ЦРПР — oferty.praca.gov.pl

Вортал ДСЗ — psz.praca.gov.pl

Поради для іноземців, які шукають роботу в Польщі:
Не віддавайте паспорт або посвідчення особи нікому - жодна служба зайнятості цього не вимагає.
Перш ніж приїхати до Польщі, перевірте роботодавця, який пропонує роботу - зв’яжіться з ним по
телефону, шукайте думки в Інтернеті. Інформацію про роботодавців можна також знайти у:
реєстрі REGON - https://wyszukiwarkaregon.stat.gov.pl/appBIR/index.aspx,
Національному Судовому Реєстрі - https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/index.html.
Інформація про проект:
Мовні версії Ворталу ДСЗ та Центральної бази пропозицій вакансій були зроблені в рамках проекту “Моніторинг роботи та
перебування задля отримання прибутку іноземців у Республіці Польща” № POPC.02.01.00-00-0093 / 18 в рамках Оперативної програми
Digital Poland на 2014- 2020 рік, Пріоритетна ос II “Електронна адміністрація та відкрита влада”, захід 2.1 “Висока доступність та
якість державних електронних послуг”, що реалізується Міністерством сім’ї, праці та соціальної політики у співпраці з партнерами:
Головний офіс прикордонної служби, Національна інспекція праці, Управління з питань іноземців, установа соціального страхування.

oferty.praca.gov.pl

praca.gov.pl

psz.praca.gov.pl

