
 
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 

 

MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA. 
NALEŻY ZAPOZNAD SIĘ Z USTAWĄ O PROMOCJI ZATRUDNIENIA I INSTYTUCJACH RYNKU PRACY I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 

 

DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYPU B NA TERENIE RP 
 

1. Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na pracę (pobierz) 

 poprawnie wypełnione wszystkie rubryki lub wpis „nie dotyczy”  
 podpisany przez osobę uprawnioną (osoba wyszczególniona w KRS/CEIDG lub uprawniona stosownym 

pełnomocnictwem) 
2. Oświadczenia podpisane czytelnie przez pracodawcę:  

 oświadczenie dot. karalności pracodawcy  (pobierz)  
3. „oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 

88j ust. 1 pkt 3-7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”  
4. Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca 
5. Potwierdzenie dokonania opłaty 100 zł za wniosek.   
  Dane do przelewu: Małopolski Urząd Wojewódzki NBP Oddział Okręgowy w Krakowie  
  nr rachunku: 08 1010 1270 0051 2222 3100 0000  
  tytuł opłaty: zezwolenie na pracę na terenie RP, nazwa podmiotu aplikującego i imię i nazwisko cudzoziemca 
6. Kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie 

pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (np. 
CIT 8) 

7. Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku 
 
PAMIĘTAJ! JEŻELI NIE JESTEŚ W STANIE PRZEDSTAWID DOKUMENTÓW OPISANYCH W PUNCIE 5 I 6 – przedstaw dokumenty 
wykazujące posiadanie środków lub prowadzenie działao pozwalających na spełnienie w przyszłości warunków określonych w 
pkt 5 i 6, np.: 

 zaświadczenie z banku o posiadanych środkach na koncie firmowym,  

 umowy potwierdzające poczynione inwestycje spółki,  

 faktury za zakupiony towar,  

 szczegółowy biznes plan i inne dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności przyczyniającej się do  
 wzrostu inwestycji,  
 transferu technologii, 
 wprowadzania korzystnych innowacji lub  
 tworzenia miejsc pracy 

8. Informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - jeżeli strona 
wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata 

JEŚLI PODMIOT POWIERZAJĄCY PRACĘ DZIAŁA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA, NALEŻY ZŁOŻYD ORYGINAŁ PEŁNOMOCNICTWA 
  
Aby uzyskad przedłużenie zezwolenia na pracę typ B pracodawca powinien ponownie złożyd wszystkie powyższe dokumenty 
oraz dodatkowo: 
1. Dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z 

wykonywaniem pracy przez cudzoziemca za cały okres wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę (np. ZUS RCA 

wraz z potwierdzeniem wysłania, ZUS IMIR lub zaświadczenie z ZUS). 

 
        Jak aplikowad?   

Możliwości złożenia wniosku wraz z dokumentami:  

 drogą pocztową na adres Wydział Spraw Cudzoziemców, ul. Przy Rondzie 6, 31-156 Kraków  

 posiadacz podpisu elektronicznego może złożyd wniosek przez Internet poprzez portal praca.gov.pl  zatrudnianie 
cudzoziemców  

 
    W przypadku dołączania dodatkowych dokumentów w trakcie rozpatrywania wniosku należy podad numer (sygnaturę) sprawy 
oraz imię i nazwisko referenta 

https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/01/wniosek_o_zezwolenie_na_prac%C4%99.pdf
https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/01/O%C5%9Bwiadczenie-dot.-karalno%C5%9Bci-pracodawcy.pdf

