
 

MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

 NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI.   

 
 

INFOLINIA/INFORMACJA  

W SPRAWACH LEGALIZACJI POBYTU I PRACY OBYWATELI PAŃSTW TRZECICH:  
tel.: 12 210 20 20,  e-mail: info.opt@muw.pl   Więcej informacji: https://infoopt.pl 
Kraków, ul. Przy Rondzie 6 

Projekt Wojewody Małopolskiego nr 17/7-2017/OG-FAMI i 15/10-2019/OG-FAMI 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji 
 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY W CELU WYKONYWANIA PRACY W 
RAMACH PRZENIESIENIA WEWNĄTRZ PRZEDSIĘBIORSTWA (ICT) 

 
1. Wypełniony zgodnie z pouczeniem wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa (w 1 egzemplarzu), 
2. 4 fotografie biometryczne (paszportowe), 
3. Kopia ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, 
4. Potwierdzenie opłaty 440 zł za wniosek: 

 dane do przelewu: Wydział Podatków i Opłat UMK,  PKO Bank Polski S.A. 

 numer rachunku: 49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 

 tytuł opłaty: zezwolenie na pobyt czasowy, imię i nazwisko cudzoziemca  
Powyższe dokumenty są niezbędne, aby wniosek mógł byd przyjęty do rejestracji.  
 
Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty: 
5. Dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania, np.: 

 potwierdzenie zameldowania; 

 akt własności lokalu mieszkalnego; 

 umowa najmu lokalu mieszkalnego; 

 inna umowa umożliwiająca władanie lokalem mieszkalnym; 

 oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania+ 
dokument potwierdzający prawo własności do lokalu; 

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokument powinien potwierdzad fakt posiadania miejsca zamieszkania przez co najmniej 6 miesięcy licząc 
od daty złożenia dokumentu. 

6. Ubezpieczenie zdrowotne, np. polisa potwierdzająca prywatne ubezpieczenie zdrowotne obejmujące koszty hospitalizacji na 
terytorium Polski (zagraniczną polisę   należy dostarczyd wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski). 

Dla możliwie szybkiej realizacji sprawy dokumenty powinny potwierdzad fakt posiadania ubezpieczenia przez co najmniej  6 miesięcy licząc od daty 
złożenia dokumentu. W przypadku zgłoszenia do ZUS – aktualny dokument. 

7. Potwierdzenie posiadania adekwatnych do przedmiotu działalności jednostki przyjmującej kwalifikacji zawodowych 
i doświadczenia niezbędnego w jednostce, do której ma zostad przeniesiony przez pracodawcę macierzystego: 

 w przypadku pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty - potwierdzenie posiadania kwalifikacji zawodowych i 
doświadczenia niezbędnego w jednostce specjalisty (np. dokumenty potwierdzające przedmiot działalności jednostki 
przyjmującej oraz dotyczące kwalifikacji zawodowych i dotychczasowego zatrudnienia cudzoziemca), 

 w przypadku osoby będącej na stażu - dyplom ukooczenia studiów wyższych. 
8. Umowa, na podstawie której cudzoziemiec ma wykonywad pracę, zawarta w formie pisemnej, lub dokument wydany przez 

pracodawcę macierzystego, stanowiący podstawę przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa, który określa: 

 okres przeniesienia cudzoziemca wewnątrz przedsiębiorstwa; 

 siedzibę jednostki przyjmującej; 

 stanowisko cudzoziemca w jednostce przyjmującej; 

 wynagrodzenie i inne warunki pracy cudzoziemca w jednostce przyjmującej; 
9. Umowę dotyczącą odbywania stażu w jednostce przyjmującej (w przypadku pracownika odbywającego staż). Umowa musi 

określad program stażu, czas jego trwania oraz warunki nadzoru nad cudzoziemcem podczas odbywania przez niego stażu. 
10. Dla pracowników wykonujących pracę w charakterze pracownika kadry kierowniczej lub specjalisty dokument potwierdzający 

zatrudnienie musi byd wystawiony na okres co najmniej 12 miesięcy, a w przypadku pracownika odbywającego staż – co 
najmniej na 6 miesięcy, 

11. Dokument potwierdzający, że jednostka przyjmująca do której pracownik jest przenoszony jest oddziałem lub 
przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego będącego przedsiębiorcą zagranicznym lub należy do tej samej grupy 
przedsiębiorstw co pracodawca macierzysty, np.: 

 pisemne oświadczenie dotyczące wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego; 

 pisemne oświadczenie dotyczące wpisu przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki do rejestru przedstawicielstw; 

 obce dokumenty urzędowe wydane przez właściwe organy rejestrowe innych paostw bądź inne organy władzy publicznej, 
z których wynika, że spółka osobowa lub kapitałowa z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada większośd 
podzielonego na akcje lub udziały kapitału zakładowego spółki mającej siedzibę w paostwie trzecim, która jest pracodawcą 
macierzystym; 

 inne dokumenty, w tym umowy, z których może wynikad podstawa do wywierania decydującego wpływu na działalnośd 
jednostki przyjmującej i pracodawcy macierzystego przez inną osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, której ustawa 
przyznaje zdolnośd prawną. 
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JAK ZŁOŻYD WNIOSEK NA POBYT CZASOWY? 
1. Wypełnij wniosek (koniecznie podaj aktualny adres pobytu, w przypadku zmiany informuj Urząd) 
2. Umów termin na złożenie wniosku: https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/ 
3. Złóż wniosek wraz z dokumentami w wyznaczonym terminie w Wydziale Spraw Cudzoziemców. Jeśli nie masz 18 lat, wniosek 

powinien byd podpisany przez opiekuna prawnego.  
 

DO KOGO SKIEROWANY JEST WNIOSEK? 

Zezwolenia udziela się dla cudzoziemca, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie wykonywanie pracy 
w charakterze pracownika kadry kierowniczej, specjalisty lub pracownika odbywającego staż w jednostce przyjmującej posiadającej 
siedzibę na terytorium Polski, do której jest on czasowo oddelegowany przez pracodawcę macierzystego, mającego siedzibę poza 
terytorium paostw członkowskich Unii Europejskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

Jednostka przyjmująca musi pozostawad w określonych związkach kapitałowo-organizacyjnych z tym podmiotem, tj. musi byd 
w szczególności oddziałem lub przedstawicielstwem pracodawcy macierzystego, lub należed do tej samej grupy przedsiębiorstw co 
pracodawca macierzysty. Pojęcie „grupy przedsiębiorstw” zostało odrębnie zdefiniowane w ustawie. 

Polska powinna byd pierwszym lub głównym (najdłuższy pobyt) paostwem docelowym. 

 

KTO MOŻE ZŁOŻYD WNIOSEK? 

Wniosek składa jednostka przyjmująca posiadająca siedzibę na terytorium Polski, w której praca ma byd wykonywana, a 
cudzoziemiec w trakcie składania wniosku musi znajdowad się poza terytorium Unii Europejskiej (oprócz przypadku, w którym 
cudzoziemiec ponownie ubiega się o przyznanie takiego zezwolenia) 

 

https://infoopt.pl/umow-sie-na-wizyte-2/

