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Warszawa | Styczeń 2017  
 

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce 
 

Sytuacja cudzoziemców pochodzących spoza obszaru UE/EOG 

i Szwajcarii na rynku pracy w Polsce regulowana jest w szczególności 

przez dwie ustawy: ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy („UPZ”)1oraz ustawę o cudzoziemcach („UC”)2.  

Warunkiem legalnego zatrudnienia cudzoziemca w Polsce jest jego 

legalny pobyt oraz uzyskanie wymaganego zezwolenia na pracę. 

Odmienne zasady zatrudnienia cudzoziemców dotyczą obywateli 

Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. W tych 

przypadkach możliwe jest zastosowanie uproszczonej procedury.  

 

Podstawowe zasady: 

 wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemca 

obejmuje zarówno świadczenie pracy na podstawie 

umowy o pracę, jak i umowy cywilnoprawnej 

 5 typów zezwoleń na pracę 

 legalny pobyt na terytorium Polski jako podstawowy 

warunek legalnego zatrudnienia 

 test rynku pracy nie zawsze wymagany  

 zezwolenie na pracę wydawane jest zazwyczaj dla 

cudzoziemców nieprzebywających w Polsce 

 cudzoziemiec znajdujący się Polsce powinien ubiegać 

się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę 

  

 
1
 ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579) 

2
 ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 904) 
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Przed podjęciem pracy 

Przed przyjazdem do Polski i rozpoczęciem 

świadczenia pracy cudzoziemiec musi 

otrzymać od swojego przyszłego pracodawcy 

odpowiednie zezwolenie na pracę wydane 

przez właściwego wojewodę. Następnie 

obcokrajowiec musi uregulować kwestię 

pobytu w Polsce, np. uzyskać wizę 

uprawniającą do pracy w Polsce. 

Zezwolenie na pracę 

Zezwolenie na pracę jest dokumentem 

uprawniającym cudzoziemca do podjęcia 

legalnego zatrudnienia w Polsce 

i stwierdzającym warunki tego zatrudnienia 

(m.in. dane pracodawcy, stanowisko i rodzaj 

pracy, wynagrodzenie). Typ zezwolenia 

zależy od rodzaju pracy, jaka ma być 

świadczona przez cudzoziemca (art. 88 UPZ): 

 A – świadczenie pracy na podstawie 

umowy (dotyczy zarówno umowy o pracę, 

jak i umowy cywilnoprawnej) zawartej 

z polskim podmiotem lub podmiotem, 

którego oddział lub zakład znajduje się na 

terenie Polski; 

 B – pełnienie funkcji w zarządzie spółki 

i przebywanie w Polsce przez okres 

przekraczający łącznie 6 miesięcy 

w ciągu kolejnych 12 miesięcy; 

 C – wykonywanie pracy u pracodawcy 

zagranicznego i delegowanie do Polski do 

oddziału, zakładu pracodawcy 

zagranicznego lub podmiotu 

powiązanego na okres nieprzekraczający 

30 dni w roku kalendarzowym; 

 D – wykonywanie pracy u pracodawcy 

zagranicznego nieposiadającego 

w Polsce oddziału i delegowanie do 

Polski w celu realizacji usług 

o charakterze tymczasowym 

i okazjonalnym (usługa eksportowa); 

 E – wykonywanie pracy u pracodawcy 

zagranicznego i delegowanie do Polski na 

okres przekraczający 30 dni w roku 

kalendarzowym w celu innym niż 

związany z zezwoleniem typu C lub D. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 

składa przyszły pracodawca cudzoziemca do 

właściwego urzędu wojewódzkiego.  

W przypadku ubiegania się o zezwolenie 

typu A (najbardziej powszechny rodzaj) 

przyszły pracodawca obcokrajowca 

zobowiązany jest do dołączenia do wniosku 

informacji starosty (właściwego dla miejsca 

pracy cudzoziemca) o braku możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 

w oparciu o rejestry bezrobotnych i 

poszukujących pracy (art. 88c ust. 1 UPZ). 

Uzyskanie takiej informacji określane jest 

mianem „testu rynku pracy” i ma na celu 

odnalezienie potencjalnych kandydatów do 

pracy na rynku polskim. Informację o lokalnym 

rynku pracy wydaje starosta na wniosek 

przyszłego pracodawcy w terminie nie 

dłuższym niż 21 dni. 

Wymóg zrobienia testu rynku pracy nie 

dotyczy zezwolenia na pracę wydanego w 

celu pełnienia funkcji w zarządzie spółki 

(typ B), spółka powinna jednak spełnić 

następujące warunki: 

 w roku podatkowym poprzedzającym 

złożenie wniosku o wydanie zezwolenia 

na pracę osiąga dochód nie niższy niż 

12-krotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia; 

 przez okres co najmniej roku 

poprzedzającego złożenie wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę zatrudnia 

na czas nieokreślony i w pełnym 

wymiarze czasu pracy co najmniej dwóch 

pracowników, którzy nie podlegają 

obowiązkowi posiadania zezwolenia, 

lub wykazuje posiadanie środków, lub 

prowadzenie działań, które pozwolą osiągnąć 

ww. wymogi (tj. uzyskanie dochodu nie 

niższego niż 12-krotność przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia oraz 



 

 

 

 

 

zatrudnienie co najmniej dwóch pracowników, 

którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania 

zezwolenia na pracę i świadczą pracę w 

pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie 

umowy o pracę zawartej na czas 

nieokreślony), w szczególności przez 

prowadzenie działalności przyczyniającej się 

do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzenia korzystnych innowacji lub 

tworzenia miejsc pracy. 

Zezwolenie na pracę wydawane jest, co do 

zasady, maksymalnie na okres 3 lat.  

W przypadku zezwolenia na pracę dla członka 

zarządu, jeśli spółka na dzień złożenia 

wniosku o wydanie takiego zezwolenia 

zatrudnia więcej niż 25 pracowników, możliwe 

jest wydanie zezwolenia na okres 5 lat 

(art. 88e UPZ). 

Decyzję w sprawie udzielenia, bądź braku 

zezwolenia na pracę wydaje wojewoda. 

Z praktyki wynika, że należy na nią czekać 

około 3 miesięcy. 

Pobyt w Polsce 

Po uzyskaniu zezwolenia na pracę przyszły 

pracodawca przesyła je cudzoziemcowi by ten 

mógł starać się o wydanie wizy pracowniczej. 

Uzyskanie wizy pracowniczej (art. 60 ust. 1 

pkt 6 UC) jest wymagane w przypadku, gdy 

cudzoziemiec jeszcze nie przebywa na 

terytorium Polski oraz będzie chciał pracować 

w Polsce przez okres dłuższy niż 90 dni. Jeśli 

planowany okres zatrudnienia ma być krótszy 

niż 90 dni, możliwy jest pobyt w Polsce na 

podstawie wizy Schengen. 

Cudzoziemiec planujący rozpoczęcie pracy w 

Polsce powinien złożyć wniosek o wydanie 

wizy pracowniczej w ambasadzie Polski w 

danym kraju wraz z uzyskanym zezwoleniem 

na pracę. Po otrzymaniu wizy pracowniczej 

może przybyć do Polski i rozpocząć 

świadczenie pracy na podstawie uzyskanego 

zezwolenia na pracę. Należy jednak pamiętać, 

że maksymalny okres przebywania i pracy w 

Polsce na podstawie wizy pracowniczej 

wynosi rok.  

Zezwolenie na pobyt i pracę 

W sytuacji gdy obcokrajowiec przebywa 

legalnie w Polsce i chce dalej pracować 

(przez okres dłuższy niż ważność wizy) 

możliwe jest przedłużenie wizy lub podjęcie 

starań o uzyskanie innej legalnej podstawy 

pobytu.  

Rekomendowanym rozwiązaniem jest 

uzyskanie przez cudzoziemca zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę. 

Uzyskanie jednolitego zezwolenia jest 

korzystne w przypadku, gdy cudzoziemiec 

świadczy i będzie świadczył pracę u tego 

samego pracodawcy, na tym samym 

stanowisku. Wtedy też nie będzie konieczne 

uzyskanie informacji o teście rynku pracy, 

a procedura uzyskania zezwolenia ogranicza 

się jedynie do złożenia wniosku wraz z 

wymaganymi dokumentami. 

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt 

i pracę składa cudzoziemiec osobiście 

najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu 

na terytorium Polski. Do wniosku należy 

dołączyć w szczególności (zgodnie z art. 106 i 

114 UC) dokumenty: 

 potwierdzające posiadanie przez 

cudzoziemca ubezpieczenia 

zdrowotnego, 

 potwierdzające posiadanie przez 

cudzoziemca źródła stabilnego 

i regularnego dochodu, 

 potwierdzające, że cudzoziemiec ma 

zapewnione miejsce zamieszkania 

w Polsce, 

 wskazujące dane pracodawcy, 

 określające warunki zatrudnienia 

cudzoziemca (np. umowa o pracę). 

Decyzja w sprawie jednolitego zezwolenia 

podejmowana jest przez wojewodę 

(właściwego dla miejsca pobytu 

cudzoziemca). Dokumentem wskazującym na 

wydanie zezwolenia jest karta pobytu. 

Jednolite zezwolenie uprawnia do pobytu 



 

 

 

 

 

i świadczenia pracy przez okres nie dłuższy 

niż 3 lata.  

Legalność pobytu 

Istotną kwestią jest legalność pobytu i pracy 

cudzoziemca w Polsce w okresie między 

dniem wygaśnięcia ważności wizy a 

momentem uzyskania jednolitego zezwolenia. 

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę został prawidłowo złożony 

w terminie, to uważa się, że cudzoziemiec 

może legalne pracować i przebywać na 

terytorium Polski do dnia wydania ostatecznej 

decyzji w sprawie ww. zezwolenia. 

Potwierdzeniem legalności pobytu 

i zatrudnienia jest umieszczenie przez 

wojewodę w dokumencie podróży 

cudzoziemca odcisku stempla 

potwierdzającego złożenie wniosku 

o udzielenie jednolitego zezwolenia. 

Uzyskanie zezwolenia na pobyt i pracę może 

trwać nawet 6 miesięcy. Mając jednak na 

uwadze powyższe regulacje, w tym okresie 

cudzoziemiec może dalej legalnie pracować. 

Zmiana warunków pracy 

Zarówno zezwolenie na pracę, jak i jednolite 

zezwolenie określa warunki zatrudnienia jakie 

mają być stosowane wobec cudzoziemcy. 

Oznacza to, że obcokrajowiec nie może 

pracować u innego pracodawcy, na innym 

stanowisku i za niższym wynagrodzeniem niż 

to zostało określone w zezwoleniu. 

W przypadku zmiany pracodawcy lub rodzaju 

czy stanowiska pracy konieczne jest 

uzyskanie nowego/zmienionego zezwolenia 

na pracę (dotyczy to także jednolitego 

zezwolenia). 

Wyjątek dotyczy zmiany wysokości 

wynagrodzenia. Jeśli wynagrodzenie 

uzyskiwane przez cudzoziemca jest wyższe 

niż wskazane w zezwoleniu, to obcokrajowiec 

może dalej pracować na podstawie tego 

zezwolenia. Ustawa wskazuje bowiem, że w 

zezwoleniu jest określona najniższa wysokość 

wynagrodzenia (art. 88f ust. 1 UPZ oraz 

art. 118 ust. 1 UC). Natomiast w przypadku 

zmiany wysokości wynagrodzenia na niższą 

niż wynikająca z zezwolenia należy uzyskać 

nowe/zmienione zezwolenie. 

Zmiany dotyczące danych pracodawcy 

(np. siedziba, forma prawna) nie wymagają 

zmiany lub wydania nowego zezwolenia. 

Cudzoziemiec członkiem zarządu 

W przypadku cudzoziemca będącego 

członkiem zarządu w polskim podmiocie, 

wymóg posiadania zezwolenia na pracę (lub 

jednolitego zezwolenia) zależy od długości 

jego pobytu w Polsce. Jeśli obcokrajowiec jest 

członkiem zarządu spółki, ale nie przebywa 

stale w Polsce lub jego pobyt nie przekracza 

6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, to 

zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Brak 

konieczności uzyskiwania zezwolenia na 

pracę nie zwalnia jednak z wymogu 

posiadania legalnej podstawy pobytu w 

Polsce. 

Jeśli cudzoziemiec jako członek zarządu 

spółki przebywa w Polsce przez okres dłuższy 

niż 6 miesięcy, wtedy należy liczyć się z 

obowiązkiem uzyskania odpowiedniego 

zezwolenia na pracę. Konieczne jest także 

zalegalizowanie pobytu w Polsce. 

Prowadzenie działalności gospodarczej 

W celu prowadzenia w Polsce działalności 

gospodarczej przez cudzoziemca, 

np. w formie spółki, konieczne jest uzyskanie 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu 

prowadzenia działalności gospodarczej 

(art. 142 UC). Do wniosku w tym zakresie 

cudzoziemiec powinien przedłożyć 

analogiczne dokumenty jak w przypadku 

jednolitego zezwolenia. Dodatkowo, 

cudzoziemiec powinien wykazać, że podmiot, 

który prowadzi działalność gospodarczą 

spełnia wymogi związane z wysokością 

osiągniętego dochodu i zatrudnienia osób 

niepodlegających obowiązkowi posiadania 



 

 

 

 

 

zezwolenia na pracę lub wymogi te spełni 

w przyszłości. 

Ten rodzaj zezwolenia jest potrzebny także 

w przypadku, gdy cudzoziemiec pełni funkcje 

w zarządzie spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą 

utworzył lub w której posiada udziały/akcje. 

Planowane zmiany 

Trwają pracę nad wprowadzeniem zmian 

w UPZ w zakresie typów wydawanych 

zezwoleń na pracę. Zmiany wynikają 

z obowiązku implementacji dyrektywy unijnej 

z 2014 r. dotyczącej warunków wjazdu 

i pobytu obywateli trzecich w celu zatrudnienia 

w charakterze pracownika sezonowego. 

Zgodnie z przedstawionymi propozycjami 

mają zostać wprowadzone dwa nowe rodzaje 

zezwolenia na pracę, tj. zezwolenie na pracę 

sezonową i zezwolenie na pracę 

krótkoterminową.  

Planowana jest również zmiana przepisów 

dotyczących zatrudnienia cudzoziemców 

w związku z dyrektywą dotyczącą warunków 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich 

w ramach przeniesienia wewnątrz 

przedsiębiorstwa. Nowe przepisy powinny 

ułatwić przenoszenie pracowników w ramach 

grup kapitałowych.  

Obecnie nie jest znany ostateczny kształt 

regulacji. 

 

 

 
 

 

 

Jeśli zainteresował Państwa jakikolwiek temat związany z powyższym zagadnieniem, 

eksperci firmy prawniczej Kochański Zięba i Partnerzy pozostają do Państwa dyspozycji. 

 
   


