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1. Wprowadzenie – nieodpłatne porady prawne, nieodpłatne 

poradnictwo obywatelskie, edukacja prawna 

Nieodpłatna pomoc prawna  i edukacja prawna świadczona jest zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 

2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji 

prawnej. 

 

Miejsce świadczenia pomocy: 

Powiat M. Zamość 2022 - porady obywatelskie 

Dzień tygodnia Godziny Miejsce 

Poniedziałek 8:00-12:00 

ul. Kamienna 20 (budynek Książnicy 

Zamojskiej), Zamość 

Wtorek 8:00-12:00 

Środa 8:00-12:00 

Czwartek 8:00-12:00 

Piątek 8:00-12:00 

 

Zapisy na wizyty: 

Termin wizyty ustalany jest telefonicznie pod nr 722 364 992 

 

Na jaką pomoc możemy liczyć?  

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje: 

 działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do 

podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających 

na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie 

potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego 

realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób 

zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego 

 nieodpłatną mediację 

Nieodpłatna mediacja obejmuje 

 poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod 

rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających 

 przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji 
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 przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie 

karnej 

 przeprowadzenie mediacji 

 udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed 

mediatorem 

  Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:  

 sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub 

postępowania mediacyjnego; 

 zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc. 

 

Kto może skorzystać? 

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, 

która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej 

prowadzącej jednoosobową działalnośćgospodarczą niezatrudniającej innych osób w ciągu 

ostatniego roku.  Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która 

złoży stosowne oświadczenie.  

 

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, 

że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub 

świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. 

Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu mogą 

otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem telefonu 

podanym do zapisów.  

W celu uzyskania nieodpłatnej porady prawnej/obywatelskiej, osoby doświadczające trudności 

w komunikowaniu się, powinny zgłosić taką potrzebę wykorzystując jedną z poniższych form 

kontaktu: 

 Poczta elektroniczną- obywatelski@zamosc.pl  

 Skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej pod numerem telefonu- 

722 364 992 

 Listowanie- Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Zamość, 

ul. Rynek Wielki 13, 22-400 Zamość  

 Za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) 

Na podstawie art. 29 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań 

osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 2020 r. poz. 875) 

wprowadzono zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej, 

nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 ze zm.), 

zgodnie z którymi nieodpłatna pomoc prawna obejmuje także sprawy związane z prowadzeniem 

mailto:obywatelski@zamosc.pl
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działalności gospodarczej przez osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą – 

niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku.  

 Dyżury specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej 

W dniu  1 stycznia 2022 roku  w ramach systemu nieodpłatnej pomocy uruchomiony został projekt 

punktów specjalistycznych, w których odbywają się dyżury specjalistyczne w dedykowanych 

punktach w całej Polsce. 

W przypadku potrzeby porady specjalisty z jednej ze wskazanych na liście dziedzin, można 

zarejestrować się na wybrany dyżur specjalistyczny - niezależnie od swojego miejsca zamieszkania. 

Jeżeli nie można skorzystać z porady stacjonarnie – należy umówić się na wizytę zdalną (czyli przy 

użyciu środków porozumiewania się na odległość takich jak telefon lub komunikator internetowy).   

W celu umówienia wizyty należy odszukać na stronie internetowej właściwego powiatu numer do 

zapisów telefonicznych albo odpowiedni adres e-mail.  

 

Edukacja prawna  

 

Edukacja prawna jest procesem ustawicznym, prowadzonym wobec obywateli w każdym wieku. 

Edukacja młodzieży szkolnej obejmuje wiedzę na temat  podstawowych praw oraz obowiązków, 

funkcjonowania profilaktyki i zwalczania przestępstw a także funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. Ma ona na celu zapobieganie wykluczeniu prawnemu w dorosłym życiu oraz 

uwrażliwieniu na potrzebę zachowania porządku prawnego. 

Szczególną wartość w edukacji prawnej mają metody aktywizujące oraz zajęcia praktyczne 

poruszające zagadnienia prawne. Pozwalają one uczniom skonfrontować ich dotychczasowe 

doświadczenie i poglądy z uniwersalnymi wartościami oraz literą prawa. To wyposaża ich w wiedzę 

i kształtuje umiejętność rozwiązywania problemów.  
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2. Praca i nauka dla uchodźców z Ukrainy czyli jak uzyskać pracę dla 

rodziców a dzieci zapisać do szkoły 

Od początku inwazji Rosji na Ukrainę wielu uchodźców opuszczało domy w pośpiechu, a większość 

poszukało schronienia w Polsce. Polacy bardzo chętnie pomagają Ukraińcom, oferując niezbędne 

produkty, wsparcie finansowe, transport lub nocleg. Jednak w dalszej perspektywie życia na 

uchodźctwie ważne jest poczucie bezpieczeństwa, które zapewni praca dla dorosłych Ukraińców 

oraz pobieranie nauki przez ich dzieci.  

PRACA  

Podstawowa pomoc w znalezieniu zatrudnienia  

Uchodźcy z Ukrainy mają kilka możliwości uzyskania pomocy z urzędów pracy – 340 

powiatowych i 16 wojewódzkich. Wsparcie dotyczy znalezienia pracy, zarówno przez pośrednictwo 

pracy, jak i poradnictwo zawodowe. 

Uchodźcy mogą również udać się do najbliższego urzędu pracy, gdzie doradca klienta (doradca 

zawodowy lub pośrednik pracy) porozmawia i ustali sytuację i potrzeby każdej osoby indywidualnie. 

Zapyta m.in. o posiadane kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe, o to jaka praca byłaby 

interesująca, w jakim zawodzie, w jakim wymiarze. Na takie spotkanie z doradcą warto zabrać, jeśli 

się posiada, dokumenty dotyczące kwalifikacji zawodowych i doświadczenia zawodowego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchodźco z Ukrainy PAMIĘTAJ! 

 

Możesz uzyskać pomoc w poszukiwaniu pracy poprzez 340 powiatowych oraz  

16 wojewódzkich urzędów pracy w Polsce. Wsparcie dotyczy znalezienia pracy - przez co 

należy rozumieć tak pośrednictwo pracy, jak i poradnictwo zawodowe.  

 

Osoby zainteresowane znalezieniem pracy mogą nawiązać kontakt telefoniczny 

bezpośrednio z Powiatowym Urzędem Pracy w Zamościu 

ul. Plac Wolności 1, 22-400 Zamość 

tel. (84)6383-331, (84)6383-366, (84)6383-354 

fax (84)6383-342 

e-mail: luza@praca.gov.pl 

 

lub z ogólnopolską infolinią urzędów pracy  

 

Zielona Linia – tel. 19524 

mailto:luza@praca.gov.pl
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Aplikacja ePraca  

Osoby zainteresowane znalezieniem pracy w Polsce mogą również samodzielnie przeglądać 

oferty pracy. W tym celu najlepiej skorzystać z Centralnej Bazy Ofert Pracy za pomocą komputera, 

telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu. 

Można również zainstalować bezpłatną aplikację ePraca, która w łatwy i intuicyjny sposób 

umożliwia przeglądanie ofert pracy publikowanych przez urzędy pracy i OHP (Centralna Baza Ofert 

Pracy). Po uruchomieniu ePracy możliwe jest szybkie filtrowanie ofert: według zawodu (wpisując 

tylko nazwę zawodu) lub według lokalizacji (wpisując nazwę lokalizacji lub kod pocztowy). Aplikację 

można pobrać bezpłatnie w sklepie Google Play na urządzenia mobilne z systemem Android oraz  

w sklepie AppStore na urządzenia mobilne z systemem iOS. 

Osoby, które wolą bezpośredni kontakt mogą skorzystać z pomocy pracownika urzędu pracy, 

który przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy (lub inne bazy ofert pracy) i przekaże informacje  

o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy i inne ważne informacje). 

 

Inna pomoc 

Uchodźcy z Ukrainy mogą również liczyć na inną pomoc pracowników urzędów pracy. Dotyczy 

ona np. informacji o możliwości uzyskania pomocy od innych instytucji publicznych/fundacji lub zasad 

zatrudnienia cudzoziemców w RP. Urzędnik wskaże przydatne strony internetowe, na których 

informacje są w języku ukraińskim. 

Pracownik urzędu po zapoznaniu się z sytuacja prawną cudzoziemca (posiadany tytuł 

pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę) postara się doradzić najlepszy sposób 

legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek 

(czy cudzoziemiec, czy pracodawca). 

 

 

 

 

Poradnictwo zawodowe w urzędach pracy 

Uchodźcy z Ukrainy mogą również skorzystać z usług poradnictwa zawodowego realizowanego 

przez urzędy pracy i centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich 

urzędach pracy. Aby uzyskać tę pomoc, należy zadzwonić lub udać się do urzędu pracy.  

Wsparcie takie obejmuje: 

 wybór odpowiedniego zawodu, 

 zmianę kwalifikacji, 

WAŻNE 

Aktualnie trwają prace legislacyjne, przygotowywana jest specustawa, która 

ułatwi zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy. 
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 podjęcie pracy, 

 zbadanie kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych, 

 zaplanowanie rozwoju kariery zawodowej. 

 

Źródła:  

https://zamosc.praca.gov.pl/;  https://zielonalinia.gov.pl/ 

 

Ulotka dla uchodźców w języku ukraińskim – str.1 

 
Źródło: https://zielonalinia.gov.pl/  

https://zamosc.praca.gov.pl/
https://zielonalinia.gov.pl/
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Ulotka  dla uchodźców w języku ukraińskim – str. 2 
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SZKOŁA 

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy   

Ważnym elementem rozwoju dziecka jest jego edukacja oraz przebywanie w środowisku 

rówieśników, w tym w środowisku szkolnym. Zapisanie dziecka do szkoły nie jest trudne, w tym, celu: 

• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa, zaświadczenia itp.) 

Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze 

wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało 

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły 

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki 

• Szkoła podstawowa, w rejonie której mieszkasz, ma obowiązek przyjąć Twoje dziecko.  

Pozostałe szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe przyjmują dzieci w miarę 

posiadania wolnych miejsc 

• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z urzędem gminy,  

w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje dziecko będzie mogło się 

uczyć 

 

Prawa dzieci z Ukrainy w szkole w Polsce 

Kształcenie obowiązkowe trwa w Polsce  9 lat i obejmuje ostatni rok edukacji przedszkolnej 

oraz 8-letnią szkołę podstawową. W polskim systemie edukacji oddzielono obowiązek szkolny  

i obowiązek nauki: 

• Obowiązek szkolny – obowiązek uczęszczania do  8-letniej szkoły podstawowej dotyczy dzieci 

i młodzieży w wieku 7-15 lat 

• Obowiązek nauki – odnosi się do młodzieży w wieku 15-18 lat  i może być realizowany  

w formie szkolnej lub pozaszkolnej (np. przygotowanie zawodowe u pracodawcy). 

 

Podstawowe informacje o prawach dzieci z Ukrainy w szkole w Polsce: 

• Nauka dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat w publicznych szkołach jest nieodpłatna. Brak 

znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do szkoły 

• Dla uczniów, którzy nie znają języka polskiego w stopniu wystarczającym, szkoła organizuje 

dodatkowe nieodpłatne lekcje języka polskiego. Szkoła może także tworzyć tzw. oddziały 

przygotowawcze 

• Uczniowie z zagranicy mogą korzystać z zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów 

nauczania 

• Uczniowie oraz ich rodzice mogą liczyć na pomoc psychologicznopedagogiczną w związku z 

doświadczeniem migracyjnym, udzielaną m. in. przez psychologów, pedagogów  

i terapeutów pedagogicznych 

 

 

 

 

 

 

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i Twoich bliskich. 

Wszystkie oficjalne informacje na temat praw cudzoziemców  

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej znajdziesz pod adresem: 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina 
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Ulotka dotycząca edukacji szkolnej w języku ukraińskim 

 
Źródło: https://www.powiatzamojski.pl/media/uploads/attach/2022-03/13439_rodzice-dzieci-pl.pdf 

 
Autor: Dorota Ulikowska  

Prawnik/mediator 
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3. Uchodźcy z Ukrainy potrzebują pracy. Przedsiębiorco chcesz pomóc? 

Uchodźca - osoba, która musiała opuścić teren, na którym mieszkała ze względu na różnego typu 

prześladowania, czy walki zbrojne i wynikające z tego zagrożenie życia, zdrowia, bądź wolności. 

Obowiązek udzielania ochrony uchodźcom z Ukrainy spoczywa na państwach przyjmujących. 

Zdecydowana większość uchodźców znalazła schronienie w Polsce. Po wstępnej pomocy oraz 

zaopatrzeniu i rozlokowaniu w różnych województwach teraz należy uchodźcom zapewnić 

stabilizację finansową, a najlepszą z nich jest zaoferowanie zatrudnienia. Praca jest nie tylko 

źródłem dochodów, umożliwia też realizację planów i celów życiowych, ułatwia własny rozwój  

i zapewnia poczucie bezpieczeństwa oraz bywa sensem życia. 

 

Zgłoszenie oferty pracy dla uchodźcy z Ukrainy 

Pracodawcy, którzy chcą zatrudnić obywatela Ukrainy, szczególnie uchodźcę, który znalazł 

schronienie w Polsce po inwazji Rosji na Ukrainę, powinni zgłosić swoją ofertę pracy  

w najbliższym powiatowym urzędzie pracy. Lista teleadresowa wszystkich urzędów pracy znajduje się 

pod linkiem:  https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu 

Wykaz Urzędów Pracy w Województwie Lubelskim 

 

 

https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
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Zgłoszenie swojej oferty pracy można też dokonać poprzez formularz online na stronie: 

https://www.praca.gov.pl 

 

 

 

 

 

 

 

W celu zgłoszenia oferty pracy przygotuj następujące informacje: 

 nazwę zakładu pracy, adres, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej, 

 nazwę stanowiska pracy,  

 liczbę wolnych miejsc pracy w ramach stanowiska z uwzględnieniem liczby wolnych 

miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, 

 ogólny zakres obowiązków, 

 miejsce wykonywania pracy, 

 rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, 

 wysokość proponowanego wynagrodzenia brutto, 

 datę rozpoczęcia pracy,  

 informację o systemie i rozkładzie czasu pracy,  

 system wynagradzania,  

 wymiar czasu pracy i okres zatrudnienia w przypadku pracy na podstawie umowy  

o pracę albo okres wykonywania umowy w przypadku umowy cywilnoprawnej, 

 jakie są oczekiwania wobec kandydatów do pracy, w tym:  

o poziom wykształcenia,  

o umiejętności,  

o uprawnienia,  

o doświadczenie zawodowe,  

o znajomość języków obcych z określeniem poziomu ich znajomości. 

 

Aby zwiększyć dostępność oferty pracy dla obywateli Ukrainy przedsiębiorca powinien 

poprosić urząd pracy o przetłumaczenie oferty na język ukraiński. Oferta zostanie wprowadzona do 

systemu teleinformatycznego urzędów pracy i upowszechniona w Centralnej Bazie Ofert Pracy - 

https://oferty.praca.gov.pl   (w tym w języku ukraińskim). 

 

 

PAMIĘTAJ! 

Pracodawco, zgłaszając swoją ofertę pracy zadbaj, aby w uwagach oferty dodać 

komentarz, że oferta skierowana jest do obywateli Ukrainy. 

Na każdym etapie składania oferty pracy możesz liczyć na wsparcie pracowników 

urzędów pracy lub konsultantów Zielonej Linii tel. 19524. 

https://www.praca.gov.pl/
https://oferty.praca.gov.pl/
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Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy  

w terminie 7 dni na okres do 24 miesięcy. 

Zezwolenie na pracę można uzyskać u właściwego Wojewody w terminie ok. 30 dni na okres 

do 3 lat. 

 

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  

29 stycznia 2022 r. weszły w życie znowelizowane przepisy o zatrudnianiu cudzoziemców. 

Zmianie uległy niektóre przepisy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, m.in. 

dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

Obecnie, przepisy są dużo bardziej korzystne dla cudzoziemców i pracodawców, którzy mogą 

rejestrować oświadczenie na 24 miesiące. Poza tym, nie muszą już czekać, żeby rejestrować kolejne 

oświadczenie, gdyż mogą to zrobić od razu po zakończeniu ważności poprzedniego dokumentu. 

Nowe przepisy zlikwidowały też okres rozliczeniowy. 

Wskazany przez pracodawcę w składanym oświadczeniu dzień rozpoczęcia pracy cudzoziemca 

nie może nastąpić później niż 6 miesięcy, licząc od dnia jego złożenia, czyli pracodawca nie będzie 

mógł zarejestrować oświadczenia wcześniej niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem pracy. 

Wynagrodzenie cudzoziemca nie może być niższe od wysokości wynagrodzenia pracowników 

wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku, czyli pracodawca 

nie będzie mógł zatrudnić cudzoziemca za niższą stawkę niż płaci obywatelom polskim wykonującym 

pracę na tym samym stanowisku. 

Zmianie uległ też obowiązek informacyjny, czyli pracodawca musi zrobić to po zarejestrowaniu 

oświadczenia. Modyfikacja dotyczy informacji o podjęciu pracy. Warunki poinformowania  

o niepodjęciu i zakończeniu pracy pozostają bez zmian. 

 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca  

Jeżeli przedsiębiorca prowadzi zakład pracy w Polsce i chce zatrudnić cudzoziemca spoza Unii 

Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Szwajcarii, powinien najpierw uzyskać 

zezwolenie typu A lub typu B na wykonywanie przez cudzoziemca pracy, jeżeli cudzoziemiec spełnia 

dwa warunki:  

Pracodawco pamiętaj! 

Na chwilę obecną, aby zatrudnić legalnie obywatela Ukrainy musisz uzyskać dla niego 

jeden z dokumentów tj. zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia 

pracy. 
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 cudzoziemiec jest obywatelem państwa nie należącego do UE lub do EOG lub państwa 

innego niż Szwajcaria, oraz 

 nie jest ustawowo zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenie typu A jest wydawane dla cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski, 

na podstawie umowy z podmiotem (pracodawcą), którego siedziba, miejsce zamieszkania lub 

oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Polski. 

 

Żeby uzyskać zezwolenie typu A: 

 wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie może 

być  niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego 

rodzaju lub na porównywalnym stanowisku 

 wysokość miesięcznego wynagrodzenia cudzoziemca nie może być niższa niż wysokość 

minimalnego wynagrodzenia za pracę 

 pracodawca musi posiadać zaświadczenie od starosty właściwego ze względu na 

główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych  

i poszukujących pracy (test rynku pracy). 

 

 

 

 

 

 

Zezwolenie typu B dotyczy cudzoziemca, który: 

 pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców 

 pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej będącej spółką kapitałową w organizacji 

WAŻNE  

Państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE) są: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, 

Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, 

Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Słowacja, 

Szwecja, Węgry, Włochy. 

 

Państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

 poza państwami członkowskimi UE, są: Norwegia, Islandia, Liechtenstein. 

WAŻNE 

Jeśli cudzoziemiec ma pracować w zawodzie regulowanym samo uzyskanie zezwolenia na 

pracę nie daje mu takiego uprawnienia - musi spełnić dodatkowe wymogi, od których zależy 

możliwość wykonywania zawodów regulowanych lub działalności. 
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 prowadzi sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako 

komplementariusz albo prokurent – jeśli w ciągu kolejnych 12 miesięcy pełnił tę 

funkcję przez ponad 6 miesięcy. 

 

Podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być 

cudzoziemiec musi:  

 osiągnąć, w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku, dochód nie niższy niż 

12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego oraz zatrudniać na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy 

przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch 

pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, lub 

 wykazać posiadanie środków lub prowadzić działań pozwalających na spełnienie 

w przyszłości warunków określonych w powyżej, w szczególności przez prowadzenie 

działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

 

Okres na jaki wydawane są zezwolenia typu A i B 

Zezwolenia na pracę typu A i B zawsze są wydawane na czas określony. 

 zezwolenie na pracę typu A wydawane jest na okres nie dłuższy niż 3 lata 

 zezwolenie typu B może zostać wydane na okres 3 lat, chyba że osoba prawna 

zatrudnia powyżej 25 osób, w takim przypadku zezwolenie może wydane na okres nie 

dłuższy niż 5 lat 

Oba zezwolenie można przedłużyć. Wniosek o przedłużenie zezwolenia pracodawca składa nie 

wcześniej niż na 90 i nie później niż na 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. 

Wojewoda w swoim rozporządzeniu może skrócić okres, na jaki wydawane są zezwolenia na 

pracę  typu A lub B w danym województwie. Długość okresu ważności zezwolenia na pracę może 

zatem różnić się w zależności od województwa. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1100 ze zm.) 

 Autor: Dorota Ulikowska  
Prawnik/mediator 

 


