
MATERIAŁ INFORMACYJNY NIE STANOWIĄCY ŹRÓDŁA PRAWA.  

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z USTAWĄ O CUDZOZIEMCACH I PRZEPISAMI WYKONAWCZYMI. 

 

Niebieska karta UE (BLUE CARD) 
- praca w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji (FAQ) 

 

1. Kto, kiedy może ubiegać się o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy                   

w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji?  

O zezwolenie może ubiegać się cudzoziemiec, którego celem pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest praca w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych albo posiadania co 

najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na danym stanowisku.  

Warunkiem udzielenia zezwolenia na pobyt w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji jest również wynagrodzenie miesięczne na poziomie co najmniej 7 751, 20 zł 

brutto (dane na rok 2021).  

2. Na jaki okres uzyskam zezwolenie w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji?  

Okres udzielenia zezwolenia zależy od okresu obowiązywania Twojej umowy o pracę. Jeśli umowa jest 

ważna przez okres krótszy niż 3 lata, zezwolenie zostanie udzielone na okres o 3 miesiące dłuższy niż 

umowa, ale nie na dłużej niż 3 lata. Gdy umowa jest zawarta na okres dłuższy niż 3 lata, zezwolenie 

zostanie udzielone na okres 3 lat. 

3. Jakie dokumenty potwierdzają posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych?  

Dyplom ukończenia co najmniej trzyletnich studiów wyższych lub dokumenty potwierdzające 

pięcioletnie doświadczenie zawodowe, np. świadectwo pracy. 

UWAGA! Dokumenty w języku obcym należy złożyć z tłumaczeniem na język polski wykonanym 

przez tłumacza przysięgłego. 

4. Dyplom został wydany na Ukrainie – czy muszę przedłożyć dokument 

przetłumaczony?  

Tak. Musisz złożyć dyplom wraz z tłumaczeniem wykonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego 

wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości Rzeczypospolitej 

Polskiej (listę tłumaczy przysięgłych znajdziesz tutaj). 

Uwaga! Jeżeli z przedstawionego przez Ciebie dyplomu ukończenia studiów nie będzie wynikało, że 

uzyskałeś kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy określonej w umowie, będziemy wymagać od 

Ciebie dostarczenia także suplementu dyplomu. 

5. Jakie wynagrodzenie powinien otrzymywać cudzoziemiec, aby mógł złożyć wniosek 

o udzielenie zezwolenia w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym 

wysokich kwalifikacji?  

Wynagrodzenie nie może być niższe niż równowartość 150% przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, obliczanego na 

podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszanego w danym roku na 

https://arch-bip.ms.gov.pl/pl/rejestry-i-ewidencje/tlumacze-przysiegli/lista-tlumaczy-przysieglych/search.html
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podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 53). 

UWAGA! Ponieważ kwota jest zmienna, należy upewnić się o jej aktualnej wysokości. Obecnie w 

umowach zawartych w 2021 roku miesięczne wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 751,20 zł. W 

przypadku umów zawartych w 2020 r. wynagrodzenie nie może być niższe niż 7 377, 25 zł brutto. 

6. Czy mogę zmienić pracę nie zmieniając zezwolenia? Chcę zmienić pracodawcę, czy 

muszę złożyć wniosek o nowe zezwolenie, czy wystarczy wniosek o zmianę 

zezwolenia?  

Jeżeli zamierzasz rozpocząć wykonywanie pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu, lub 

zmienić stanowisko pracy, obniżeniu ulegnie Twoje wynagrodzenie, złóż wniosek o zmianę zezwolenia 

na pobyt czasowy. Wniosek składa się do wojewody, na którego terenie przebywasz. 

Do wniosku o zmianę zezwolenia załącz załącznik nr 1, umowę o pracę, informację starosty (chyba, że 

spełniasz wymogi zwolnienia). 

Po zakończeniu okresu pierwszych 2 lat pobytu na terytorium Polski na podstawie tego zezwolenia, 

możesz rozpocząć pracę na innych warunkach niż określone w zezwoleniu, pod warunkiem że nowa 

praca to również praca w zawodzie wymagającym wyższych kwalifikacji.  

 

https://infoopt.pl/wp-content/uploads/2021/01/zalacznik_nr_1_do_wniosku_o_udzielenie_zezwolenia_na_pobyt_czasowy_i_prace.pdf

