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Zezwolenie na pobyt i pracę (FAQ) 
1. Jaka jest różnica między zezwoleniem na pracę typu A, a jednolitym zezwoleniem na 

pobyt i pracę?  

Zezwolenie na pracę typ A uprawnia jedynie do wykonywania legalnej pracy w Polsce, pod warunkiem, 
że cudzoziemiec posiada legalny pobyt w Polsce. O zezwolenie na pracę występuje pracodawca. 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę uprawnia zarówno do pobytu w Polsce jak i do pracy na 
warunkach w nim wskazanych.  W tym przypadku wniosek składa cudzoziemiec. 

2. Złożyłem wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt i pracę, mam pieczątkę w 

paszporcie. Nie miałem wcześniej karty pobytu. Czy mogę pracować?  

Możesz pracować, pod warunkiem, że posiadasz dokument dający Ci prawo do wykonywania pracy w 
Polsce, np. posiadasz ważne oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na pracę. 

3. Jakie wizy nie uprawniają cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej? 

Zgodnie z art. 87 ust. 1 pkt 12 lit. a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy  

cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu: 

• turystycznym – symbol „01”, 

• odwiedzin u rodziny lub przyjaciół „02”,  

• korzystania z ochrony czasowej– symbol „20”, 

• przyjazdu ze względów humanitarnych, ze względu na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe – symbol „21”. 

4. Jakiego typu ubezpieczenie jest wymagane do okazania w ramach składania wniosku 

o zezwolenie na pobyt i pracę?  

Ubezpieczenie zdrowotne, które umożliwi Ci korzystanie z opieki zdrowotnej i szpitalnej (możesz 
korzystać zarówno z opieki lekarza w przychodni jak i leczenia szpitalnego) lub polisa ubezpieczenia, 
która potwierdzi pokrycie kosztów leczenia. 

Jeśli będziesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia to osobny dokumentem 
potwierdzającym posiadanie ubezpieczenia będzie potwierdzenie opłacania przez pracodawcę składki 
ZUS. W przypadku wykonywania przez Ciebie umowy o dzieło będziesz musiał złożyć dodatkowy 
dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia.  

5. Mój wniosek jest rozpatrywany przez Wojewodę Małopolskiego, ale przeprowadzam 

się do innego województwa - co muszę zrobić? Czy mam złożyć nowy wniosek?  

Nie musisz składać nowego wniosku. Wystarczy, że złożysz do nas odpowiednie podanie o zmianie 
miejsca pobytu oraz wskażesz aktualny adres zamieszkania. Twój wniosek zostanie przesłany do 
Wojewody w miejscu Twojego aktualnego miejsca zamieszkania i Twoje postępowanie będzie 
kontynuowane. 
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6. Mojemu pracownikowi kończy się ważność karty pobytu. Został złożony już nowy 

wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Czy cudzoziemiec może legalnie 

pracować w Polsce w oczekiwaniu na wydanie kolejnej decyzji?  

Jeżeli cudzoziemiec kontynuuje pracę u tego samego pracodawcy, na tych samych warunkach, które 
zostały wskazane w zezwoleniu, to może w czasie procedury nadal legalnie pracować. 

Gdy praca będzie wykonywana dla innego pracodawcy lub na innych warunkach niż określone w 
zezwoleniu, cudzoziemiec nie będzie mógł legalnie wykonywać pracy (chyba że będzie posiadał inny 
dokument uprawniający go do pracy na terenie Polski – np. zarejestrowane oświadczenie o 
powierzeniu zatrudnienia, zezwolenie na pracę). 

7. Czy  składając wniosek o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę muszę 

posiadać umowę o pracę, czy może to być umowa zlecenie?  

Do wydania decyzji nie musisz składać umowy o pracę ani umowy cywilnoprawnej. Jeżeli zaistnieją 
okoliczności, wymagające wyjaśnienia – wówczas możesz zostać wezwany do złożenia obowiązującej 
umowy o pracę.  Pamiętaj jednak aby załącznik nr 1 został starannie wypełniony przez Twojego 
pracodawcę, ponieważ w decyzji zostaną wskazane warunki w nim zawarte. 

Jeśli pracujesz w oparciu o umowę o pracę, pracodawca w załączniku nr 1 do wniosku powinien 
wskazać Twoje minimalne, miesięczne wynagrodzenie (np. 2600 zł brutto/m-c) a jeśli pracujesz w 
oparciu o umowę cywilnoprawną z określoną stawką godzinową, Twój zleceniodawca powinien 
wskazać stawkę np. 17,00 zł/h oraz określić minimalną liczbę godzin pracy w miesiącu (np. 160h/m-c), 
aby potwierdzić, że posiadasz stałe i regularne dochody na utrzymanie w Polsce. 

Pamiętaj, że powinieneś posiadać  701 zł netto miesięcznie jeśli jesteś w Polsce sam, natomiast jeśli 
jest z Tobą rodzina każdy z jej członków powinien posiadać 528 zł netto. 

8. Co oznacza zapis pracodawca użytkownik w załączniku numer 1 do wniosku? Kiedy 

należy uzupełnić pole?  

Pole pracodawca użytkownik w załączniku 1 należy uzupełnić w przypadku kiedy pracodawca jest 
Agencją Pracy, która kieruje pracownika do wykonywania pracy do innego podmiotu, który będzie 
wyznaczał i kontrolował wykonywane zadania, a do stosunku pracy będą stosowane przepisy ustawy 
o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. 

9. Cudzoziemiec prowadzi w Polsce działalność gospodarczą. Czy może złożyć wniosek 

o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę?  

Cudzoziemiec, który prowadzi działalność gospodarczą nie może złożyć wniosku o jednolite 
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę – takie postępowanie nie zostanie wszczęte. W tej sytuacji należy 
złożyć wniosek o pobyt ze względu na prowadzenie działalności (nawet jeśli posiadasz udziały w spółce 
założonej na terytorium Polski i nie pełnisz w niej żadnej funkcji).  
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10. Jeżeli jestem wspólnikiem spółki z o.o. i pełnię w niej funkcję prezesa zarządu – czy 

mogę złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w tej firmie 

na innym stanowisku np. kucharza, czy muszę się ubiegać o zezwolenie na pobyt 

czasowy w celu wykonywania działalności gospodarczej?   

Jeśli posiadasz udziały w spółce, pełnisz funkcję w zarządzie, złóż wniosek o udzielenie zezwolenia na 
pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Jeżeli posiadasz udziały i jesteś 
zatrudniony w spółce na innym stanowisku np. kucharza, to będziesz musiał dodatkowo uzyskać 
osobne zezwolenie na wykonywanie pracy na tym stanowisku. Gdybyś w takiej sytuacji złożył wniosek 
o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, to postępowanie nie zostanie wszczęte. 

11. Dlaczego nie można uzyskać zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, będąc 

jednocześnie wspólnikiem w innej spółce?  

Jeśli złożysz wniosek o pobyt czasowy i pracę, jednocześnie będąc wspólnikiem w spółce, 
postępowanie o pobyt czasowy i pracę nie zostanie wszczęte. Natomiast jeśli informacja, że posiadasz 
udziały w spółce zostanie ujawniona po jego wszczęciu, postępowanie zostanie umorzone.  

12. Mój wniosek jest rozpatrywany. Czy pracodawca może być informowany o stanie 

mojej sprawy? Jeżeli nie, co mam zrobić, żeby otrzymywał informacje dotyczące 

mojej sprawy?  

− Stroną postępowania jesteś wyłącznie Ty. 

− Jeśli chcesz aby pracodawca otrzymywał informacje dotyczące Twojej sprawy musisz 
ustanowić go swoim pełnomocnikiem. Wystarczy, że przedłożysz pełnomocnictwo dla 
pracodawcy do reprezentowania Twojej osoby przed Wojewodą wraz z opłatą skarbową za 
pełnomocnictwo. Wówczas  wszelką korespondencję i informacje związane z Twoją sprawą 
będzie otrzymywał Twój pracodawca. 

13. Jaki dokument będzie wystarczający do potwierdzenia, że mam zapewnione 

zakwaterowanie na terenie Polski? Czy są jakieś wzory takich dokumentów?  

− Aby potwierdzić miejsce zamieszkania w Polsce możesz przedłożyć: umowę najmu lokalu 
mieszkalnego lub poświadczenie zameldowania lub  oświadczenie pracodawcy jeśli zapewnia 
Tobie miejsce zamieszkania, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem 
mieszkalnym o zapewnieniu Tobie miejsca zamieszkania. 

− W dokumentach powinien być wskazany adres pod jakim będziesz zamieszkiwał, oraz okres 
przez jaki masz prawo przebywać pod wskazanym adresem.  

14. Złożyłem wniosek o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt i pracę. Chcę, aby 

dołączyła do mnie również żona z dzieckiem. Czy będę musiał składać jakieś 

dodatkowe dokumenty, aby uzyskać kartę pobytu?  

Jeśli Twoja rodzina dołączy do Ciebie na terytorium RP, będziemy sprawdzać czy posiadasz 
wystarczające środki na utrzymanie siebie i rodziny. W tym przypadku Twój dochód powinien mieć 
wynosić co najmniej 528  zł netto na każdego członka rodziny miesięcznie.  W opisanej sytuacji żona i 
dziecko powinni złożyć wnioski o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy, odpowiednio z powodu 
pobytu z mężem/ojcem.  


