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INTERESUJE CI¢ LEGALNA PRACA W POLSCE?
CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT?

Poradnik 
dla imigrantów

�



� Z naszego poradnika dowiesz si´:

1  KIM JESTEÂMY I JAK MO˚EMY CI POMÓC? 
Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy 
i Punkt Konsultacyjny dla Imigrantów

2  JAK ZALEGALIZOWAå SWOJÑ PRAC¢ W POLSCE?
• Kto jest zwolniony z obowiàzku posiadania zezwolenia na prac´?
• Jak zalegalizowaç prac´, gdy wykonujesz zawód nie wymagajàcy

zezwolenia na prac´
• Jak zalegalizowaç prac´, gdy wykonujesz zawód wymagajàcy

zezwolenia na prac´
• Jak zalegalizowaç prac´ gdy chcesz byç nauczycielem 
• Jak za∏o˝yç w∏asnà dzia∏alnoÊç gospodarczà w Polsce 

3  JAK I GDZIE ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT W POLSCE?
a. Na podstawie karty CZASOWEGO POBYTU
b. Na podstawie karty STA¸EGO POBYTU 
Warunki jakie musisz spe∏niaç, procedury, tryb odwo∏awczy

4  JAKIE SÑ TWOJE PRAWA
• Prawa pracownicze i emerytalne
• Pomoc spo∏eczna
• Gdzie znaleêç pomoc w dochodzeniu tych praw

5  JAK WYGLÑDA OPIEKA ZDROWOTNA I EDUKACJA
• Kiedy mo˝esz korzystaç z bezp∏atnej opieki zdrowotnej 

– ty oraz twoi najbli˝si
• Kiedy mo˝esz korzystaç z bezp∏atnej edukacji
• Jak wys∏aç dziecko do polskiej szko∏y

6  JAK WYGLÑDA POÂREDNICTWO PRACY W POLSCE
• Jakie agencje poÊrednictwa dzia∏ajà na terenie RP
• Jak nie daç si´ oszukaç

7  OTRZYMASZ KONTAKT DO PUNKTU KONSULTACYJNEGO

8  POZNASZ PRZYDATNE LINKI, ADRESY I TELEFONY



Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy powo∏ane do ̋ ycia przy Instytucie Ryn-
ku Pracy Fundacji Nowy Staw, jest organizacjà dzia∏ajàcà w polsko-bia∏orusko-ukraiƒ-
skim obszarze przygranicznym. Naszym g∏ównym celem jest pomoc imigrantom
z Bia∏orusi i Ukrainy w uzyskaniu legalnego zatrudnienia w Polsce. W tym celu zor-
ganizowaliÊmy bezp∏atny Punkt Konsultacyjny dla Imigrantów (adres na koƒcu
poradnika), poprzez który udzielamy kompleksowego wsparcia osobom szu-
kajàcym pracy na terenie RP. Oferujemy fachowà wiedz´ oraz materia∏y przydat-
ne dla obywateli Bia∏orusi i Ukrainy. W Punkcie Konsultacyjnym dla Imigrantów
obcokrajowiec dowie si´ mi´dzy innymi: 

• Jak zalegalizowaç pobyt i zatrudnienie w Polsce 

• Jakie sà procedury umo˝liwiajàce otrzymanie zezwolenia na zamieszkanie
oraz zezwolenia na prac´ w Polsce

• W jaki sposób zarejestrowaç si´ w polskim Urz´dzie Pracy 

• Gdzie znajdujà si´ wszystkie niezb´dne urz´dy, instytucje, jak do nich
dotrzeç, w jakich godzinach urz´dujà, itp.

• Jak wyglàda prawo cudzoziemców do edukacji i opieki zdrowotnej na
terytorium RP

• Jak nale˝y wype∏niç niezb´dne wnioski, formularze w j´zyku polskim
(pomagamy to robiç)

• Udost´pniamy baz´ stron internetowych dotyczàcych poszukiwania pracy

Z obowiàzku posiadania zezwolenia na prac´ zwolnieni sà cudzoziemcy:

• posiadajàcy zezwolenie na osiedlenie si´ lub zezwolenie na pobyt rezydenta
d∏ugoterminowego Wspólnot Europejskich

• posiadajàcy zgod´ na pobyt tolerowany

• posiadajàcy status uchodêcy nadany w Polsce

• korzystajàcy z ochrony czasowej 

• ma∏˝onkowie obywatela polskiego – posiadajàcy zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony na terytorium RP udzielone w zwiàzku z zawarciem aktu
ma∏˝eƒskiego

GDY WYKONUJESZ ZAWÓD NIE WYMAGAJÑCY ZEZWOLENIA NA PRAC¢
Od 20 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2009 r. obywatele Rosji, Ukrainy i Bia∏orusi mo-
gà pracowaç w Polsce, w dowolnym dziale gospodarki, bez zezwolenia na prac´,
w okresie do 3 miesi´cy w ciàgu kolejnych 6 miesi´cy. Uzyskasz legalne zatrud-
nienie, jeÊli twój przysz∏y pracodawca zarejestruje w powiatowym urz´dzie pracy
oÊwiadczenie o zamiarze powierzenia ci konkretnej pracy. Legalna praca mo˝e byç
wykonywana wy∏àcznie w oparciu o podpisanà umow´ (umow´ o prac´, umow´
zlecenia lub umow´ o dzie∏o).
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Ubieganie si´ o legalizacj´ pracy przebiega trzyetapowo:

Etap I – Aby ci´ zatrudniç, twój przysz∏y pracodawca wype∏nia i sk∏ada OÊwiadcze-
nie o zamiarze powierzenia wykonania pracy w swoim powiatowym Urz´dzie
Pracy, który musi ów dokument zarejestrowaç. Nast´pnie pracodawca musi ci to
OÊwiadczenie przekazaç, abyÊ móg∏ wyrobiç wiz´ na pobyt z prawem do pracy lub
Kart´ czasowego pobytu. OÊwiadczenie musi zostaç jeszcze potwierdzone notarial-
nie lub przez polski organ administracji.

Etap II – Musisz udaç si´ do urz´du konsularnego, w∏aÊciwego dla miejsca, w któ-
rym mieszkasz i wystàpiç o przyznanie Wizy pobytowej z prawem do pracy. Do wy-
pe∏nionego wniosku o wiz´ do∏àczasz zdj´cie oraz orygina∏ zarejestrowanego
oÊwiadczenia od pracodawcy, swój paszport i jego kserokopi´.

JeÊli ubiegasz si´ o takà wiz´ po raz pierwszy, mo˝e udzieliç ci jej wy∏àcznie kie-
rownik polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularnego
w twoim miejscu zamieszkania. Nie jest mo˝liwe uzyskanie jej na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej. Aby uzyskaç wiz´, musisz wype∏niç wniosek o udzielenie wizy
i przedstawiç OÊwiadczenie pracodawcy. 

Etap III – Gdy uzyskasz ju˝ wiz´ pobytowà z prawem do pracy, musisz (ty lub pra-
codawca) wystàpiç jeszcze do starosty powiatu, w którym masz zostaç zatrudniony,
o wydanie zezwolenia na twojà prac´. 
Uwaga! Kolejna wiza pobytowa z prawem do pracy mo˝e zostaç udzielona na te-
renie RP, przez wojewod´ w∏aÊciwego terytorialnie dla siedziby twojego pracodaw-
cy. Udzieli jej on na podstawie przed∏u˝onego zezwolenia na zatrudnienie, przy
czym ∏àczny okres nieprzerwanego pobytu i zatrudnienia na podstawie tych wiz nie
mo˝e przekroczyç 12 miesi´cy. 

Pracujàc czasowo na terenie RP musisz z∏o˝yç wniosek o udzielenie zezwolenia na
zamieszkanie na czas oznaczony i wydanie karty czasowego pobytu lub opuÊciç te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

GDY WYKONUJESZ ZAWÓD WYMAGAJÑCY ZEZWOLENIA NA PRAC¢ 
W sytuacji, gdy jesteÊ zatrudniany na podstawie zezwolenia na prac´, pro-
cedura jest nast´pujàca 

Etap I – Pracodawca daje og∏oszenie o wolnym miejscu pracy w prasie oraz zg∏a-
sza wolne miejsce pracy do Urz´du Pracy.

Etap II – Urzàd Pracy sprawdza czy wÊród osób bezrobotnych lub poszukujàcych
pracy sà obywatele RP o wymaganych kwalifikacjach, po czym wydaje pracodawcy
Opini´. JeÊli zawiera ona informacj´, ˝e pracownicy Urz´du Pracy nie znaleêli odpo-
wiedniego fachowca wÊród obywateli polskich, mo˝esz ubiegaç si´ o t´ posad´.

Etap III – Pracodawca dokonuje op∏aty i sk∏ada w Urz´dzie Wojewódzkim wniosek
o wydanie zezwolenia na prac´ cudzoziemca na terytorium RP. 

Etap IV – Pracodawca otrzymuje przyrzeczenie wydania zezwolenia na prac´, któ-
re musi ci dostarczyç.

Etap V – Legalizujesz swój pobyt na terytorium RP – wyrabiasz wiz´ pobytowà
z prawem do pracy. W tym celu sk∏adasz wszystkie niezb´dne dokumenty (por. po-
przedni rozdzia∏), wraz z dokumentem potwierdzajàcym cel twego pobytu, czyli
przyrzeczeniem wydania zezwolenia na prac´. 
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Uwaga! W sytuacji, gdy posiadasz Kart´ pobytu, przyrzeczenie nie jest potrzebne,
czyli Etap IV oraz Etap V sà zb´dne. 

Etap VI – Pracodawca otrzymuje dla ciebie zezwolenie na prac´:
Zezwolenie wydaje si´ na wniosek pracodawcy, na okres nie d∏u˝szy, ni˝ czas po-
bytu okreÊlony w wizie lub nie d∏u˝szy ni˝ okres wa˝noÊci zezwolenia na zamieszka-
nie na czas oznaczony (karta pobytu) na terytorium RP.

Zezwolenie na prac´ cudzoziemca wydawane jest na okres nie przekraczajàcy
12 miesi´cy, z mo˝liwoÊcià jego przed∏u˝ania na dalszy okres, jednak równie˝ nie
d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy. 

PRZED¸U˚ENIE PRZYRZECZENIA LUB ZEZWOLENIA NA PRAC¢
O przed∏u˝enie to mo˝e wystàpiç pracodawca na 30 dni przed up∏ywem
wa˝noÊci zezwoleƒ, pod warunkiem, ˝e nie ulegnie zmianie stanowisko, rodzaj
wykonywanej pracy lub pe∏niona przez ciebie funkcja, okreÊlone w wydanym zezwo-
leniu. Ponad to wydane przyrzeczenie lub zezwolenie zachowuje wa˝noÊç mimo
zmiany nazwy czy siedziby siedziby zak∏adu pracy lub przekszta∏cenia formy prawnej
pracodawcy, a tak˝e przej´cia pracodawcy lub jego cz´Êci przez innego pracodaw-
c´. Zezwolenie zachowuje wa˝noÊç tak˝e w przypadku zmiany miejsca wykonywa-
nia pracy, niezale˝nie od powiatu, jakiego dotyczy przyrzeczenie lub zezwolenie.

GDY CHCESZ BYå NAUCZYCIELEM
Procedura zatrudnienia cudzoziemca w zawodzie nauczyciela j´zyka obcego, który
jest j´zykiem ojczystym cudzoziemca jest identyczna jak w zawodach, dla których nie
jest wymagane zezwolenie na prac´.

Natomiast procedura zatrudnienia cudzoziemca w zawodzie nauczyciela innych pro-
fili jest identyczna jak w zawodach, dla których jest wymagane zezwolenie na prac´.

A MO˚E W¸ASNY BIZNES? CZYLI JAK ZA¸O˚Yå FIRM¢ W POLSCE
Etap I – Musisz wybraç jednà z form organizacyjno-prawnych dzia∏alnoÊci
gospodarczej.

Sà one nast´pujàce:

• osoby fizyczne – czyli osoby prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà we w∏a-
snym imieniu i na w∏asny rachunek, 

• osoby prawne – czyli jednostki posiadajàce osobowoÊç prawnà, nale˝à tu:
spó∏dzielnie i spó∏ki kapita∏owe (sp. z o.o., sp. akcyjna), 

• jednostki organizacyjne nie posiadajàce osobowoÊci prawnej – zaliczysz
tu spó∏ki osobowe, tj. partnerskie, jawne, komandytowe i komandytowo-akcyj-
ne oraz spó∏k´ cywilnà. Za przedsi´biorców uznaje si´ równie˝ wspólników
spó∏ek cywilnych w zakresie wykonywanych przez nich dzia∏alnoÊci.

Najpopularniejszà formà dzia∏alnoÊci gospodarczej sà przedsi´biorstwa jednoosobowe
prowadzone przez osoby fizyczne dzia∏ajàce we w∏asnym imieniu i na w∏asny rachunek. 

Etap II – Sk∏adasz wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej. 
Robisz to w Urz´dzie Gminy, Urz´dzie Miasta (Urz´du Miasta Lublin) lub poprzez do-
konanie wpisu wpisu do Krajowego Rejestru Spó∏ek (dotyczy tylko spó∏ek). Do wnio-
sku do∏àczasz op∏at´ skarbowà wysokoÊci 100 z∏. Na zaÊwiadczenie czekasz 14 dni.
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Etap III – Po uzyskaniu wpisu do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej (i zaÊwiadcze-
nia o wpisie), musisz dokonaç wpisu do krajowego rejestru urz´dowego
podmiotów gospodarki narodowej i otrzymaç numer REGON. Sk∏adasz
w tym celu wniosek do Urz´du Gminy lub Urz´du Statystycznego.

REGON otrzymasz w ciàgu 7 dni od daty z∏o˝enia wniosku. 
Numer REGON nale˝y umieszczaç na drukach firmowych, pieczàtce, drukach

op∏acania sk∏adek pobieranych przez Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych. Za˝àda go
równie˝ bank, w którym otworzysz firmowy rachunek.

Etap IV – Zak∏adasz firmowe konto bankowe.
Do za∏o˝enia rachunku bankowego potrzebne:

• zaÊwiadczenie i wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej;

• zaÊwiadczenie o REGON firmy;

• zaÊwiadczenie o NIP (jeÊli nie ma, to nale˝y póêniej zaktualizowaç dane)

Wybierajàc bank sprawdê, który ma najkorzystniejszà ofert´, czyli wysokoÊç op∏aty
za prowadzenie rachunku, wielkoÊç prowizji za dokonywanie operacji przelewów,
koszty ewentualnych kredytów itp. 

Etap V – Zg∏aszasz w Urz´dzie Skarbowym rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej. PowinieneÊ zrobiç to przed zawarciem pierwszej transakcji. 
Dokumenty jakie powinieneÊ z∏o˝yç, to:

• zaÊwiadczenia o wpisie do ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej (2 egz.) 

• zaÊwiadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON (2 egz.) 

• dokument potwierdzajàcy tytu∏ prawny do lokalu – akt w∏asnoÊci lub umowa
najmu – b´dàcego siedzibà firmy. 

Etap VI – Sk∏adasz w Urz´dzie Skarbowym wniosek o nadanie Numeru
Identyfikacji Podatkowej – NIP.
Osoby fizyczne prowadzàce samodzielnie dzia∏alnoÊç gospodarczà lub je˝eli NIP 
zosta∏ ju˝ nadany wype∏niajà Formularz NIP-1. Osoby prawnej lub jednostki organi-
zacyjnej nie majàcej osobowoÊci prawnej, b´dàcej podatnikiem lub p∏atnikiem – wy-
pe∏niajà formularz NIP-2. 

Etap VII – Wybierasz form´ opodatkowania i zg∏aszasz rejestracj´ VAT do
Urz´du Skarbowego.
Masz do wyboru dwie formy opodatkowania:

• opodatkowanie w formie karty podatkowej

• opodatkowanie zrycza∏towanym podatkiem dochodowym na zasadach ogól-
nych (wg skali podatkowej lub podatkiem liniowym) 

Gdy podejmiesz decyzj´, sk∏adasz stosowne OÊwiadczenie w Urz´dzie Skarbowym.

Etap VIII – Sk∏adasz wniosek o ubezpieczenie do Zak∏adu Ubezpieczeƒ 
Spo∏ecznych (ZUS).
Musisz to zrobiç w ciàgu 7 dni od dnia faktycznego rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospo-
darczej. W praktyce oznacza to dat´ rejestracji w Urz´dzie Skarbowym.

W Zak∏adzie Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych nale˝y wype∏niç dwa formularze:

• ZUS ZUA – Zg∏oszenie do ubezpieczeƒ spo∏ecznych i zdrowotnych 

• ZUS ZFA – Zg∏oszenie p∏atnika sk∏adek – osoby fizycznej. 



Do zg∏oszenia ZFA do∏àczasz kopie decyzji urz´du skarbowego o nadaniu numeru
NIP i zaÊwiadczenia urz´du statystycznego o nadaniu numeru REGON.

JeÊli dzia∏alnoÊç gospodarcza jest twoim jedynym êród∏em dochodów, od dnia roz-
pocz´cia dzia∏alnoÊci do dnia jej zaprzestania podlegasz obowiàzkowym nast´pujà-
cym ubezpieczeniom:

• emerytalnemu
• rentowym
• wypadkowemu

Przedsi´biorcy podlegajà tak˝e:

• ubezpieczeniu zdrowotnemu
• odprowadzeniu sk∏adek na Fundusz Pracy (dobrowolnie)
• op∏acaniu sk∏adki na ubezpieczenie chorobowe

Etap IX – Musisz wyrobiç pieczàtk´ firmowà.
Na pieczàtce muszà si´ znaleêç takie dane: pe∏na nazwa firmy; siedziba firmy; numer
telefonu; REGON; numer NIP.
Uwaga! Warto sprawdziç, jakich danych na pieczàtce wymaga bank prowadzàcy
rachunek bie˝àcy firmy.

Etap X – Robisz biznesplan, czyli zarys zamierzeƒ, plan na bli˝szà i dalszà przy-
sz∏oÊç firmy, z ustaleniem Êrodków i sposobów dzia∏ania dla osiàgania za∏o˝onych
celów.
Biznesplan jest potrzebny w trzech podstawowych sytuacjach:

• w sfinansowaniu inwestycji – ubieganie si´ o po˝yczki, granty, dotacje, jest
argumentem wiarygodnoÊci;

• przy rozpoczynaniu dzia∏alnoÊci gospodarczej – pomaga wyznaczyç i prze-
myÊleç cele oraz priorytety;

• w zarzàdzaniu firmà – pomaga podà˝aç w zaplanowanym kierunku, analizo-
waç sytuacj´ oraz obserwowaç rozwój firmy.

PRZYPADEK PIERWSZY: STARASZ SI¢ O ZEZWOLENIE NA ZAMIESZKANIE
NA CZAS OZNACZONY, CZYLI O KART¢ CZASOWEGO POBYTU.
Aby je otrzymaç, musisz spe∏niç któryÊ z poni˝szych warunków:

• mieç zezwolenia na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej, 

• prowadziç dzia∏alnoÊç gospodarczà, 

• podjàç nauk´, 

• zawrzeç zwiàzek ma∏˝eƒski z obywatelem polskim albo cudzoziemcem po-
siadajàcym zezwolenie na osiedlenie si´,

Wniosek o kart´ czasowego pobytu sk∏adasz do Wojewody. Wszystkie niezb´dne
druki wniosków oraz szczegó∏owe informacje o przebiegu procedury otrzymasz
w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym, w urz´dzie konsularnym lub u wo-
jewody – w miejscu twojego zamieszkania. Do wniosku (w czterech egzemplarzach)
musisz do∏àczyç: 
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1. 4 aktualne kolorowe zdj´cia paszportowe.

2. Przyrzeczenie lub przed∏u˝enie przyrzeczenia wydania zezwolenia na
prac´ albo pisemne oÊwiadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia ci pracy. 

3. JeÊli prowadzisz spó∏k´ komandytowà, do∏àcz równie˝ dokumenty potwier-
dzajàce, ˝e dzia∏alnoÊç spó∏ki jest korzystna dla gospodarki narodowej,
a w szczególnoÊci przyczynia si´ do wzrostu inwestycji, transferu technologii,
wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia nowych miejsc pracy. 

4. Tytu∏ prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, w którym przeby-
wasz lub zamierzasz przebywaç (np. umow´ najmu) oraz dokumenty potwier-
dzajàce wysokoÊç kosztów zamieszkania. 

5. Dokumenty potwierdzajàce posiadanie stabilnego i regularnego 
êród∏a dochodu wystarczajàcego do pokrycia kosztów utrzymania siebie
i cz∏onków rodziny. 

6. Dokumenty potwierdzajàce, ˝e masz ubezpieczenie zdrowotne lub ˝e je-
steÊ w stanie pokryç koszty leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

7. ZaÊwiadczenie organu ewidencji ludnoÊci, ˝e jesteÊ zameldowany.

8. ZaÊwiadczenie potwierdzajàce, ˝e p∏acisz podatki (zaÊwiadczenie z w∏aÊci-
wego Urz´du Skarbowego na druku ZAS-W), 

9. Wa˝ny dokument podró˝y (paszport) – do wglàdu. 

10. Kserokopie wszystkich stron dokumentu podró˝y (paszportu), sporzàdzo-
ne w 2 egzemplarzach.

11. Dowód uiszczenia op∏aty skarbowej: 340 z∏ oraz 50 z∏ – za kart´ pobytu. 

Wojewoda mo˝e – w zale˝noÊci od rodzaju sprawy – w celu uzupe∏nienia dokumen-
tacji za˝àdaç dostarczenia dodatkowych dokumentów. 

Na decyzj´ o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony musisz czekaç co najmniej miesiàc (w skomplikowanych przy-
padkach nawet dwa). Od negatywnej odpowiedzi mo˝esz si´ odwo∏ywaç do Mini-
stra Spraw Wewn´trznych i Administracji, za poÊrednictwem w∏aÊciwego wojewody,
w ciàgu dwóch tygodni od otrzymania odmowy. Na rozpatrzenie twojego odwo∏a-
nia urz´dnicy majà kolejny miesiàc. Od ich decyzji mo˝esz si´ jeszcze odwo∏ywaç do
Naczelnego Sàdu Administracyjnego. 

Wniosek o przed∏u˝enie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
sk∏adasz u wojewody, który udzieli∏ zezwolenia.

Uwaga! Sam fakt z∏o˝enia wniosku o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na
czas oznaczony nie legalizuje twojego pobytu na terytorium Polski. Musisz opuÊciç
kraj przed up∏ywem terminu wa˝noÊci dotychczasowego zezwolenia na pobyt.

PRZYPADEK DRUGI: STARASZ SI¢ O ZEZWOLENIE NA OSIEDLENIE SI¢,
CZYLI O KART¢ STA¸EGO POBYTU. 
Aby jà otrzymaç, musisz spe∏niç wszystkie poni˝sze warunki:

Mo˝esz wykazaç istnienie trwa∏ych wi´zów rodzinnych lub ekonomicznych z Polskà,

• masz zapewnione w Polsce mieszkanie i utrzymanie, 

• bezpoÊrednio przed z∏o˝eniem wniosku przebywa∏eÊ w Polsce przez co naj-
mniej 3 lata na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony
lub mo˝esz udokumentowaç nieprzerwany trzyletni pobyt na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej.
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Wniosek o udzielenie zezwolenia na osiedlenie si´ i wydanie karty sta∏ego pobytu
wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na twoje miejsce zamierzonego osiedlenia
si´. Druk wniosku oraz szczegó∏owe informacje o procedurach uzyskasz tak˝e u wo-
jewody. Do wype∏nionego wniosku (w czterech egzemplarzach) musisz do∏àczyç:. 

1. 4 aktualne kolorowe zdj´cia paszportowe. 

2. ZaÊwiadczenie organu ewidencji ludnoÊci, ˝e jesteÊ zameldowany.

3. Odpisy aktów stanu cywilnego. 

4. Decyzje o udzieleniu zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony. 

5. Tytu∏ prawny do zajmowania lokalu mieszkalnego, oraz dokumenty
potwierdzajàce wysokoÊç kosztów zamieszkania. 

6. Dokumenty potwierdzajàce posiadanie i wysokoÊç Êrodków finansowych
niezb´dnych do utrzymania.

7. Dokumenty potwierdzajàce twoje wykszta∏cenie lub kwalifikacje. 

8. ZaÊwiadczenie o niekaralnoÊci, wydane przez w∏aÊciwy organ kraju po-
chodzenia. 

9. ZaÊwiadczenie o braku zobowiàzaƒ finansowych wobec kraju pocho-
dzenia lub osób w nim zamieszka∏ych. 

10. ZaÊwiadczenie o wywiàzywaniu si´ z zobowiàzaƒ podatkowych
wobec Skarbu Paƒstwa (zaÊwiadczenie z w∏aÊciwego Urz´du Skarbowego na
druku ZAS-W). 

11. Wa˝ny dokument podró˝y (paszport) – do wglàdu. 

12. Kserokopie wszystkich stron paszportu w 2 egzemplarzach. 

13. Dowód uiszczenia op∏aty skarbowej: 640 z∏. 

Na wydanie decyzji o udzieleniu lub odmowie udzielenia zezwolenia na osiedlenie
musisz czekaç od miesiàca do dwóch. Nawet jeÊli spe∏niasz wszystkie warunki,
mo˝esz w niektórych przypadkach otrzymaç odpowiedê odmownà. Od negatywnej
decyzji mo˝esz si´ odwo∏ywaç do takich samych organów, jak w przypadku odmo-
wy karty czasowego pobytu. Karta sta∏ego pobytu jest wa˝na 10 lat od chwili
wydania, a po tym czasie podlega wymianie. 

Pami´taj, ˝e jako posiadacz karty sta∏ego pobytu i jako legalny pracownik
masz w Polsce te same prawa, co Polacy.

Masz prawo do:

• emerytury;

• do urlopu (20 lub 26 dni, je˝eli sta˝ pracy jest powy˝ej 10 lat);

• do ubezpieczenia spo∏ecznego i zdrowotnego;

• do Êwiadczenia pracy;

• do wyboru funduszu emerytalnego;

• do 8-godzinnego dnia pracy przez 5 dni w tygodniu (wyjàtkiem jest tryb pra-
cy ciàg∏y).

4 TWOJE PRAWA



PRACUJÑC LEGALNIE JESTEÂ UBEZPIECZONY!
JeÊli przebywasz w Polsce na podstawie karty sta∏ego pobytu, przys∏uguje ci prawo
do ubezpieczenia spo∏ecznego (nie przys∏uguje ono osobom przebywajàcym na te-
renie RP czasowo).

Prawo to obejmuje:

1. Ubezpieczenie emerytalne. Jest to ubezpieczenie na wypadek niezdolno-
Êci do pracy z powodu staroÊci. Osoby, które op∏acajà sk∏adk´, zapewniajà so-
bie w ten sposób dochód w momencie zaprzestania pracy zawodowej po
osiàgni´ciu wieku emerytalnego.

2. Ubezpieczenie rentowe. Gwarantuje Êwiadczenia pieni´˝ne w przypadku
utraty dochodów z powodu niezdolnoÊci do pracy (renta) lub Êmierci ˝ywicie-
la (renta rodzinna). Sk∏adka na ubezpieczenie rentowe wynosi 13 proc. pod-
stawy wymiaru sk∏adki. Jest ona op∏acana w po∏owie przez pracodawc´
i pracownika. 

3. Ubezpieczenie chorobowe i macierzyƒskie. Z tytu∏u ubezpieczenia cho-
robowego i na wypadek macierzyƒstwa wyp∏aca si´ nast´pujàce Êwiadczenia:
zasi∏ek chorobowy; Êwiadczenie rehabilitacyjne; zasi∏ek wyrównawczy; zasi∏ek
macierzyƒski i wychowawczy; zasi∏ek opiekuƒczy.

4. Ubezpieczenia wypadkowe: Êwiadczenie chorobowe, Êwiadczenie rento-
we, Êwiadczenie odszkodowawcze.

Wyp∏at´ wszystkich wymienionych Êwiadczeƒ gwarantuje sk∏adka na ubez-
pieczenie spo∏eczne, którà co miesiàc odprowadza od twojego dochodu
pracodawca.

GDY MUSISZ DOCHODZIå SWOICH PRAW WOBEC PRACODAWCY 
Wszelkie procedury dochodzenia praw pracowniczych sà takie same dla Polaków jak
i dla obcokrajowców. JeÊli pracodawca ∏amie któreÊ z twoich praw – odmawia ci wy-
p∏aty wynagrodzenia, nie dotrzymuje warunków umowy itp., powinieneÊ zwróciç si´
do Paƒstwowej Inspekcji Pracy lub do w∏aÊciwego sàdu. 

W sytuacji oszustwa handlowego – zwróç si´ do Rzecznika Praw Konsumenckich
lub do w∏aÊciwego sàdu.

W sytuacjach innych – zwróç si´ do Konsulatu Generalnego swojego paƒstwa
w Polsce (patrz linki, adresy, telefony) lub do w∏aÊciwego sàdu.

GDY POTRZEBUJESZ POMOCY – OPIEKA SPO¸ECZNA
Mo˝e si´ zdarzyç i tak, ˝e znajdziesz si´ w szczególnie trudnej sytuacji ˝yciowej. Na-
wet i wtedy nie jesteÊ ca∏kowicie bezradny, jeÊli bowiem masz miejsce zamieszkania,
zezwolenie na osiedlenie si´, zgod´ na pobyt lub status uchodêcy, mo˝esz liczyç na
Pomoc Spo∏ecznà. 

W jej ramach mo˝esz si´ ubiegaç o zasi∏ek – jeÊli twoje dochody nie przekracza-
jà pewnej niskiej kwoty (obecnie jest to 477 z∏ netto, je˝eli utrzymujesz si´ sam lub
351 z∏ netto na ka˝dego cz∏onka rodziny, jeÊli na twoim utrzymaniu znajdujà si´ ja-
kieÊ osoby).

Ponadto w ramach pomocy spo∏ecznej, w sytuacji kryzysowej, mo˝na liczyç np. na
pomoc rzeczowà (np. jedzenie, ubranie), schronienie (np. nocleg w domu
pomocy spo∏ecznej), bilety kredytowe na terenie kraju, us∏ugi opiekuƒcze
(np. dla osób ci´˝ko chorych), pogrzeb na koszt gminy itp.

�Gdy musisz
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Aby uzyskaç pomoc od opieki spo∏ecznej, nale˝y udaç si´ do oÊrodka opieki spo∏ecz-
nej, w gminie lub powiecie. W przypadku wyst´powania o zasi∏ek, musisz z∏o˝yç sto-
sowny wniosek wraz z dokumentami potwierdzajàcymi legalnoÊç pobytu w Polsce
i wysokoÊç dochodów. 

KIEDY MASZ PRAWO DO BEZP¸ATNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ?
JeÊli przebywasz na terenie RP na podstawie karty sta∏ego pobytu lub karty czasowe-
go pobytu z udzieleniem statusu uchodêcy, masz takie same prawa jak obywatele
polscy. Takie same prawa majà równie˝ cz∏onkowie twojej rodziny.

Mo˝esz leczyç si´ bezp∏atnie, jeÊli przebywasz na terenie RP na podstawie wizy po-
bytowej z prawem do pracy, na podstawie karty sta∏ego lub czasowego pobytu – o ile
podlegasz obowiàzkowi ubezpieczenia zdrowotnego lub ubezpieczy∏eÊ si´ bezp∏at-
nie. Zostaniesz przyj´ty – ty i cz∏onkowie twojej rodziny – przez lekarza w dowolnej
placówce s∏u˝by zdrowia na podstawie dokumentu poÊwiadczajàcego aktualne ubez-
pieczenie zdrowotne.

KIEDY MASZ PRAWO DO BEZP¸ATNEJ NAUKI? 
Ka˝dy cudzoziemiec przebywajàcy legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
ma prawo do korzystania z edukacji i us∏ug innych placówek oÊwiatowych. Na do-
st´p do oÊwiaty na takich zasadach jak obywatele polscy masz prawo, je˝eli posia-
dasz zezwolenie na pobyt sta∏y. W ka˝dym wypadku legalnego pobytu w Polsce
mo˝esz staraç si´ o przyj´cie na studia pierwszego i drugiego stopnia, studia pody-
plomowe, doktoranckie, habilitacyjne i wszelkie sta˝e naukowe oraz artystyczne. 

Jakie warunki musisz spe∏niaç? 

1. Posiadaç wiz´ lub kart´ czasowego pobytu.

2. Wykazaç si´ dobrym stanem zdrowia, udokumentowanym zaÊwiadczeniem
lekarskim.

3. Posiadaç polis´ ubezpieczeniowà na wypadek choroby lub nast´pstw nie-
szcz´Êliwych wypadków na okres kszta∏cenia w Polsce.

4. Ukoƒczyç roczny kurs przygotowawczy do podj´cia nauki w j´zyku polskim
lub posiadaç certyfikat znajomoÊci j´zyka polskiego wydany przez Paƒstwowà
Komisj´ PoÊwiadczenia ZnajomoÊci J´zyka Polskiego jako Obcego lub uzyskaç
potwierdzenie uczelni przyjmujàcej, ˝e stopieƒ znajomoÊci j´zyka polskiego po-
zwala na podj´cie studiów w j´zyku polskim.

5. W zale˝noÊci od rodzaju i stopnia studiów, musisz przedstawiç odpowiednie
dokumenty: na studia pierwszego stopnia – Êwiadectwo dojrza∏oÊci lub jego
odpowiednik zalegalizowany apostille; na studia drugiego stopnia – dyplom
ukoƒczenia studiów albo zalegalizowany dyplom apostille; na studia podyplo-
mowe – dyplom ukoƒczenia studiów pierwszego i drugiego stopnia lub 
jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo odpowiednik zalega-
lizowany apostille; na studia doktoranckie – dyplom ukoƒczenia studiów dru-
giego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo
odpowiednik zalegalizowany apostille; na sta˝ habilitacyjny – stopieƒ doktora
nadany w Polsce lub odpowiedni dokument zalegalizowany apostille. 
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W przypadku przedstawienia dokumentów otrzymanych zagranicà musisz
przedstawiç zaÊwiadczenie stwierdzajàce równorz´dnoÊç z odpowiednim pol-
skim dokumentem. 

6. Wykazaç wymagane w uczelni szczególne predyspozycje.

Jako cudzoziemiec mo˝esz si´ staraç o przyznanie stypendium na poszcze-
gólne lata studiów, oraz zasi∏ek na zagospodarowanie na pierwszym roku
studiów (nie wi´cej ni˝ 60% stypendium), zasi∏ek losowy (nie wi´cej ni˝
40% stypendium).

EDUKACJA TWOICH DZIECI
Do bezp∏atnej edukacji twoje dzieci majà prawo, je˝eli przebywasz w Polsce legalnie.
JeÊli masz pozwolenie na pobyt sta∏y, majà dok∏adnie takie same prawa co dzieci
obywateli RP. Prawo to dotyczy wszystkich poziomów edukacji: od przedszkola do
szkó∏ ponadgimnazjalnych, artystycznych oraz szkó∏ wy˝szych.

Aby dziecko zosta∏o przyj´te do szko∏y, musisz z∏o˝yç nast´pujàce dokumenty:

1. Zalegalizowane Êwiadectwo lub inny dokument stwierdzajàcy ukoƒczenie
klasy lub szko∏y za granicà, co pozwoli zakwalifikowaç dziecko do odpo-
wiednie klasy lub na odpowiedni semestr.

2. ZaÊwiadczenie lekarskie stwierdzajàce brak przeciwwskazaƒ do podj´cia 
nauki w danym typie szko∏y.

Na podstawie dokumentów dyrektor szko∏y lub szef wydzia∏u (w przypadku studiów)
przyjmuje dziecko do odpowiedniej klasy lub na odpowiedni semestr.

Je˝eli nie masz mo˝liwoÊci przedstawienia tych dokumentów, twoje dziec-
ko zostanie zakwalifikowane do odpowiedniej klasy na podstawie egzaminu wst´p-
nego, rozmowy kwalifikacyjnej itp.

JeÊli twoje dziecko nie zna j´zyka polskiego wcale, lub nie zna go na pozio-
mie umo˝liwiajàcym nauk´ w szkole, gmina mo˝e zorganizowaç bezp∏atnà nauk´
j´zyka polskiego w formie kursu (z tym, ˝e do zorganizowania takiego kursu po-
trzebnych jest co najmniej 15 zg∏oszeƒ) lub indywidualnych zaj´ç (gdy liczba ch´t-
nych jest mniejsza). 

Uczniowie szkó∏ podstawowych, gimnazjów, szkó∏ ponadgimnazjalnych,
artystycznych, policealnych i pomaturalnych mogà staraç si´ o przyznanie
stypendium. 

Szukajàc zatrudnienia na terenie RP mo˝esz skorzystaç z jednego z pi´ciu rodzajów
agencji zatrudnienia:

1. Agencje poÊrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Agencje poÊrednictwa do pracy za granicà u pracodawców zagra-
nicznych – udzielajà pomocy poszukujàcym pracy w uzyskaniu odpowiednie-
go zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu pracowników o odpowiednich
kwalifikacjach.

3. Agencje doradztwa personalnego – które Êwiadczà odp∏atnie us∏ugi na
rzecz pracodawców.
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4. Agencje poradnictwa zawodowego – które udzielajà pomocy w wybo-
rze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, informacji zawodowych
oraz pomocy w doborze kandydatów do pracy na stanowiska wymagajàce
szczególnych predyspozycji psychofizycznych. 

5. Agencje pracy tymczasowej – które same zatrudniajà pracowników na
czas okreÊlony i delegujà ich do wykonania konkretnej pracy tymczasowej. 

WA˚NE! NIE DAJ SI¢ OSZUKAå!
Korzystajàc z pomocy agencji, musisz bardzo uwa˝aç – nie wszystkie bowiem dzia-
∏ajà legalnie i ∏atwo. Szukajàc pracy i lepszego losu mo˝esz natknàç si´ na oszustów.
Wszystkie legalnie dzia∏ajàce agencje muszà posiadaç wpis do rejestru
agencji zatrudnienia potwierdzony certyfikatem wystawionym przez Ministra
Gospodarki i Pracy (do 31.10.2005) lub przez Marsza∏ka Wojewódzkiego (od
1.11.2005). 

Ponadto korzystajàc z pomocy poÊrednika powinieneÊ sprawdziç, czy:

• posiada on adres swojej siedziby i telefon stacjonarny;

• czy ma zg∏oszonà dzia∏alnoÊç gospodarczà (sprawdzasz to w rejestrze 
ewidencji dzia∏alnoÊci gospodarczej lub w Krajowym Rejestrze Sàdowym), 
od jak dawna i czy ma w∏asne biuro.

Mo˝esz równie˝ poszukaç informacji o Agencji na stronie internetowej Krajowego
Rejestru Agencji Zatrudnienia: www.kraz.praca.gov.pl, w Wojewódzkich Urz´-
dach Pracy i na ich stronach internetowych. W ka˝dym przypadku mo˝esz si´ zg∏o-
siç po pomoc do Punktu Konsultacyjnego dla imigrantów. 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ: 

http://www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum/pl-punkt/i-punkt.html 

KONTAKT
Punkt Konsultacyjny dla Imigrantów
w ramach projektu
„Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw

dr Ivanna Shubina: i.shubina@irp-fundacja.pl

BIURO:
ul. Leszczyƒskiego 14/1-3
20-069 Lublin
e-mail: imigrant@irp-fundacja.pl
www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum
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Konsulat Generalny RP w Kijowie

http://www.kijowkg.polemb.net

01034 Kijów, Ukraina 
ul. B. Chmielnickiego 60

Tel.: (38044) 284 00 33
Faks: (38044) 234 99 89 
E-mail: konsulat@polska.com.ua

Konsulat RP w ¸ucku

http://www.luckkg.polemb.net

43016 ¸uck, Ukraina
Bul. Kafiedralna, 7

Tel.: (380332) 77-06-10, 77-06-11, 
77-06-12, 77-00-44
Faks: (380332) 77-06-15
E-mail: konsulat@konsulat.lutsk.ua

Konsulat RP we Lwowie

www.konsulat.lviv.ua

Sprawy wizowo-paszportowe, obywatelstwa,
repatriacji i legalizacji dokumentów
ul. Iwana Franki 110, 79011 Lwów 
Tel.: (+380 32) 2970861, 2970862, 
2970863, 2970864
Faks: (+380 322) 760974
E-mail: konsulat@mail.lviv.ua

Konsul Generalny, sprawy prawne, opieki
konsularnej, kultury, nauki oraz wyp∏aty, rent, 
reprezentowanie polskich interesów
gospodarczych i handlowych, dzia∏alnoÊç
informacyjno-wspomagajàca dla biznesu
ul. Kociubiƒskiego 11a m. 3, 79011 Lwów
Tel.: (+380 322) 729301
Tel/Faks: (+380 32) 2987938
E-mail: konsulat2@mail.lviv.ua

Konsulat Ukrainy w Lublinie

http://www.ukr-konsulat.lublin.pl

20-417 Lublin, ul. Kunickiego 24

Tel.: +48 (81) 531 88 89, +48 (81) 531 88 01
Faks: +48 (81) 531 88 88

Ambasada Republiki Bia∏orusi w RP

http://www.belembassy.org/poland/pol/index.p
hp?p=consul&f=agreement za dlugi adres!!

02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 58

Tel.: +48 (22) 742-0990
Faks: +48 (22) 742-0980

Konsulat Generalny Republiki Bia∏orusi
w Bia∏ymstoku
ul. Elektryczna 9, 15-080 Bia∏ystok,
Tel.: +48 (85) 664-9940

Konsulat Generalny Republiki Bia∏oruÊ
w Gdaƒsku
ul. Noakowskiego 9, 80-313 Gdaƒsk Oliwa,
Tel.: +48 (58) 341-0026

Konsulat Republiki Bia∏orusi w Bia∏ej
Podlaskiej
ul. Sitnicka 77, 21-500 Bia∏a Podlaska,
Tel.: +48 (83) 342-1814

Miejski Urzàd Pracy w Lublinie

http://www.mup.lublin.pl

20-080 Lublin ul. Nieca∏a 14

Tel.: +48 (81) 53-252-17, +48 (81) 53-290-72
Fax: +48 (81) 53-238-91

Urzàd Wojewódzki w Lublinie

http://www.uw.lublin.pl

20-914 Lublin, ul. Spokojna 4

Tel.: +48 (81) 74-24-308 (sekretariat
wojewody)

Wydzia∏ Polityki Spo∏ecznej
Oddzia∏ Polityki Rynku Pracy
ul. Spokojna 4, pok. 45
tel. 081 74-24-781

Urzàd Miasta Lublin 
Miejski Inspektorat Ewidencji Gospodarczej

20-0?? Lublin, ul. Leszczyƒskiego 20

Tel.: +48 (81) 44 35 427
Sekretariat pok. 706: +48 (81) 44 35 356

przyj´cia interesantów: 
pn. w godz. 8.00–18.00
wt.–pt., w godz. 8.00–14.00
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Urzàd Statystyczny

20-068 Lublin
ul. St. Leszczyƒskiego 48

Tel.: +48 (81) 533 20 51, +48 (81) 533 20 52

przyj´cia interesantów: 
pn. w godz. 7.00–17.00,
wt.-pt. w godz. 7.00–15.00

Lubelski Urzàd Wojewódzki 

Wydzia∏ Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddzia∏ ds. cudzoziemców
20-064 Lublin 
ul. Pó∏nocna 3
Tel.: +48 (81) 74-04-530

Godziny przyj´ç interesantów
Lublin: poniedzia∏ek 9.30-17.00, 
wtorek-piàtek 7.30-15.00
Bia∏a Podlaska, Che∏m i ZamoÊç: 
poniedzia∏ek, Êroda, czwartek 7.30-15.00, 
wtorek 7.30-15.30, piàtek 7.30-14.30

Zachodnio–Ukraiƒskie Centrum Zasobów
(ZURC)

http://www.zurc.org

Lviv 79008, ul. ¸ysenka 21
Tel.: +38-0322-976624
Tel.: +38-0322297-68-13

Urzàd Pracy we Lwowie

www.rec.lviv.ua

Lviv, 79000, ul. Chajkovskogo, 17

Tel.: +38-322382077

Wo∏yƒski Wojewódzki Urzàd Pracy 

www.dcz.gov.ua

Luck, 43000
ul. Bogdana Hmelnickiego, 3A

Tel.: +38033245636

Biuro Karier UMCS ???? co to za skrót????

http://www.kariera.umcs.lublin.pl

20-040 Lublin

ul. Sowiƒskiego 12

Tel.: +48 (81) 537 50 70

Tel.:/fax: +48 (81) 537 50 69
e-mail: kariera@umcs.lublin.pl

PoÊrednicza Agencja Pracy Tymczasowej
dla Obcokrajowców „BUG”

20-127 Lublin
ul. Wa∏ecznych 4, V klatka, lokal „BUG”

+48 (81) 44 363 44
e-mail: naki.bug@onet.eu

Lubelski Oddzia∏ Wojewódzki NFZ

20-124 Lublin
ul. Szkolna 16

Tel.: +48 (81) 531 05 00, -01, -02
Faks: +48 (81) 531 05 28
www.nfz-lublin.pl

Koordynator i redakcja merytoryczna: dr Ivanna Shubina
Tekst: Justyna Bednarek
Projekt graficzny i sk∏ad: Beata CiuruÊ
Przetlumaczy∏a: dr Tetyana Derkacz-Padiasek

Wydawca: Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw – Europejski Dom spotkaƒ
tel. 081 536 10 97, fax 081 536 10 94
ul. Leszczyƒskiego 14/1-3, 20-069 Lublin
imigrant@irp-fundacja.pl

http://www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum



Poradnik zosta∏ opracowany w ramach Projektu:
„Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”

Partnerzy projektu:

Miejski Urzàd
Pracy w Lublinie

OÊrodek Badaƒ 
nad Migracjami Uniwersytetu

Warszawskiego

Miasto ¸uck

Projekt finansowany w 75% ze Êrodków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Sàsiedztwa Polska–Bia∏oruÊ–Ukraina
INTERREG III A/ TACIS CBC

�
KONTAKT
Punkt Konsultacyjny dla Imigrantów
w ramach projektu
„Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku Pracy”
Instytut Rynku Pracy – Fundacja Nowy Staw

dr Ivanna Shubina: i.shubina@irp-fundacja.pl

BIURO:
ul. Leszczyƒskiego 14/1-3
20-069 Lublin
e-mail: imigrant@irp-fundacja.pl

www.irp-fundacja.pl/transgranicznecentrum
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