
Польські компанії створюють робочі місця для
українських громадян, що рятуються від війни.
Працевлаштування пропонується сім'ям
українців, вже працюючих в Польщі, і тим, хто в
останні дні вирішив залишити країну.

Які кроки необхідно зробити для 
легального працевлаштування?

1. Перевірити основу для перебування

Легальність проживання впливає на легальність
роботи. Громадяни України, що перетнули
кордон, можуть знаходитися в Польщі на
законних підставах:
 безвізовий режим (90 днів перебування) –

штамп у біометричному паспорті, що
підтверджує дату в’їзду;

 національна віза (D) або шенгенська віза (C) -
візова наклейка у біометричному паспорті

 дозвіл командира прикордонної служби,
виданий при перетині кордону (15 днів) -
видається іноземцям, що перетинають кордон
на підставі посвідчення особи або
внутрішнього паспорта.

Іноземці, що подали заяву про надання
міжнародного захисту (додаткового
захисту), не можуть влаштовуватися на
роботу впродовж перших 6 місяців після
розгляду заяви.

Іноземці, що перетнули кордон на підставі
дозволу коменданта, повинні будуть
легалізувати своє перебування через 15
днів. Процедура може бути спрощена.

ОНОВЛЕНО: У своєму останньому
повідомленні Управління у справах
іноземців повідомило, що особам, що
перетнули кордон, не треба реєструвати своє
перебування. Управління гарантує, що їх
перебування в країні законне.

2. Зареєструвати заяву про доручення
виконання робіт

Громадяни України, які легально проживають у
Польщі, можуть працювати на підставі
зареєстрованої заяви про доручення
виконання робіт. Це найшвидший спосіб
легалізації працевлаштування, який дозволяє
працювати до 24 місяців. Робота може
виконуватись на підставі трудового договору та
договору доручення.

Заява реєструється роботодавцем у центрі
зайнятості повіту. Заяву можна подати
онлайн на сайті www.praca.gov.pl

Заявки повинні бути оброблені протягом 7 днів, але
очікується, що час обробки буде збільшуватися. До
війни в Україні реєстрація займала від 2 до 3
тижнів.

До заяви мають бути додані такі документи:
 заява роботодавця про відсутність судимості,
 копія всіх сторінок паспорта іноземного

громадянина (сторінки з печатками),
 підтвердження оплати реєстраційного збору за

декларацію – 30 злотих,
 альтернативний варіант: довіреність.

Більше інформації на сайті: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-
/proc/1610
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Іноземець зможе розпочати роботу лише
після того, як заяву буде внесено до
реєстру. Трудовий договір чи договір доручення
не може бути оформлений до отримання
позитивного рішення.

Зареєстрована заява та копія паспорта іноземця
повинні зберігатися в особистій справі працівника
протягом усього періоду роботи.

3. Допомога в отриманні посвідки на
проживання

Роботодавці повинні перевіряти законність
перебування також після отримання рішення, яке
легалізує роботу. Іноземці, які перебувають у
Польщі на підставі безвізового режиму або візи,
повинні не пізніше останнього дня свого
законного перебування в Польщі подати заяву
на отримання посвідки на проживання.
Заяви подаються до відповідних воєводських
управлінь.

Після подання заяви, перебування іноземця у
Польщі є законним протягом усієї процедури.
Штамп у паспорті підтверджує, що заява була
подана вчасно. До цього часу термін розгляду заяв
становив від 3 до 7 місяців, залежно від
воєводства.

Більше інформації на сайті: 
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/00210#6
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