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1. Як я можу подати заявку на дозвіл на перебування? 

1) Надіслати заявку через Poczta Polska з підтвердженням отримання 

 Враховується дата надіслання заявки. 

2) Подати особисто.  

УВАГА: Для особистої подачі заявки в Управланні або відділення необхідне онлайн-
бронювання! Без онлайн-бронювання чиновники не можуть приймати заявку від іноземця. 

Якщо заявка правильна і не має формальних недоліків - ви можете відразу ж отримати штамп, 
що підтверджує подачу заявки. 

 
Необхідні формуляри можна знайти на сайті: 

www.duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/9948,Legalizacja-pobytu-obywateli-
panstw-trzecich-na-terytorium-Polski.html 

www.cudzoziemcy.gov.pl 

 

2. Яка заявка є необхідною, які я повинен докласти документи і додатки? 

На сторінці www.duw.pl w zakładce Obsługa klienta – Cudzoziemcy – KARTY USŁUG-Legalizacja pobytu 
obywateli państw trzecich na terytorium Polski ви знайдете інформацію про те, які документи потрібно 
підготувати та яку заявку слід заповнити. 

Ви також можете використовувати інтерактивні форми заявок на сайті www.cudzoziemcy.gov.pl: 

 Виберіть формуляр 

 Заповніть онлайн 

 Збережіть, роздрукуйте, перевірте та підпишіть 

 Подайте до управління воєводства (якщо маєте онлайн-бронювання) або надішліть поштою. 
 
 

3. Як я можу отримати штамп у паспорт? 

 1) подати заяву особисто. У разі відсутності формальних недоліків, Ви можете отримати штамп у 
паспорт у той же день. Увага! Щоб подати заявку особисто, необхідно мати онлайн-бронювання на 
конкретну дату та час. 

https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/9948,Legalizacja-pobytu-obywateli-panstw-trzecich-na-terytorium-Polski.html
https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/karty-uslug-legalizacja/9948,Legalizacja-pobytu-obywateli-panstw-trzecich-na-terytorium-Polski.html
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2) Якщо Ви вирішили надіслати заявку поштою, вам слід дочекатися зворотного листа - це виклик щодо 
усунення формальних недоліків, наприклад надання відбитків пальців. Тоді з отриманим Вами листом 
заходьте в управління і візьміть талон «Особиста подача».  Якщо Ви усунули ВСІ офіційні недоліки, 
викладені в повістці, Вам потрібно дочекатися наступного листа, в якому буде написано, що Ви можете 
отримати штамп з цим листом. Тоді з оригіналом листа, слід прийти до управління і взяти талон 
"Штамп". УВАГА! Штамп у паспорті можна ставити лише тоді, коли іноземець приходить із листом 
інспектора, в якому йдеться про те, що він має отримати штамп. В іншому випадку іноземець не 
отримає штамп. 

 

4. Чи можу я зустрітися з інспектором, який веде мою справу? 

Працівники не надають інформацію про інспекторів, які ведуть справу, та про стан справи.  

Зустріч з інспектором може відбутися лише за особистим запитом інспектора або після відправлення 
листа керівнику відділу LP1 або LP2 через директора відділу або після бронювання візиту до керівника 
відділу (реєстрація за адресою www.duw.pl - після налаштування облікового запису ви можете 
забронювати зустріч ). 

 

5. Чи можна змінити мету перебування до винесення рішення? 

Під час провадження - коли рішення ще не винесено, можливо змінити мету перебування.  
Для того, щоб внести зміни, ви повинні надати сторінку з заяви з новою метою перебування та листом, 
що інформує інспектора, що займається справою, про зміну мети. Зміна мети перебування стосується 
дозволу на тимчасове перебування. 
 

 

6. Чи можливо перенести справу в інше воєводство? 

Можливо перенести справу в інше воєводство. У такому випадку напишіть листа із виразом такого 
прохання та подайте його до Управління Воєводства.  

Перенесення справи в інше воєводство виправдано, коли іноземець змінює місце проживання на місце, 
яке знаходиться в іншому воєводстві. 

 

7. Я хочу змінити свого роботодавця, що мені робити? 

Якщо іноземець мав рішення про дозвіл на тимчасове перебування та роботу для конкретного 
роботодавця - на час припинення трудових відносин з цим роботодавцем він має 15 днів, щоб про це 
було повідомлено голові воєводства в письмовій формі. При цьому іноземець має 30 днів з моменту 
закінчення роботи у даного роботодавця, щоб знайти нового роботодавця та подати заяву на тимчасове 
проживання та роботу заново. 
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Якщо іноземець має рішення про т.зв. "Синю карту ЄС" (тобто робота з високою кваліфікацією) і після 
двох років проживання на цій основі на території Польщі має намір змінити роботодавця або посаду, 
він може подавати заяву на зміну цього рішення. Якщо рішення змінено Головою воєводства, не 
потрібно подавати нову заяву. 
 
Якщо іноземець бажає змінити свого роботодавця протягом двох років - він зобов’язаний повідомити 
Голову воєводства про цей факт (15 днів з моменту закінчення трудової діяльності) та повинен подати 
заяву протягом 30 днів про дозвіл на тимчасове проживання з виконанням висококваліфікованої 
роботи. 
Більше інформації на  www.duw.pl Obsługa klienta – Cudzoziemcy – Zezwolenia na pracę. 

 

8. Що робити в разі втрати картки? 

Якщо ви втратите карту перебування, ви повинні подати заявку на нову карту та заповнити роздруківку 
про втрату вашої поточної. Тоді ви можете отримати посвідку про втрату карти. 

Пам’ятайте: Посвідка про втрату карти - це документ-замінник, який є дійсним у Польщі. Однак 
виїжджати за кордон на його основі не рекомендується (навіть у межах Шенгенської зони). 

 

9. Чекаю на рішення щодо перебування. Коли я зможу легально працювати? 

В очікування на рішення можна працювати: 

 Якщо іноземець має дозвіл на роботу або дійсну декларацію про доручення роботи та 
штамп у паспорті. 

Коли під час подання заяви іноземець працює легально на підставі дозволу на роботу чи декларації 
про доручення - він може продовжувати роботу до прийняття рішення, навіть якщо строк дії дозволу 
чи заяви закінчуються.   

УВАГА! Якщо під час періоду очікування на рішення умови працевлаштування змінюються, 
роботодавець повинен зробити для нього нову декларацію про доручення роботи або дозвіл на 
роботу, щоб іноземець міг легально працювати на основі штампу. 

 Якщо строк дії карти закінчується, але роботодавець і умови працевлаштування 
залишаються незмінними, а у паспорті буде штамп, ви можете продовжувати працювати 
без дозволу на роботу. 

 

10.   Питання від роботодавців: 

1) У працівника закінчується віза,  але він все одно хотів би працювати. 

 тоді слід подати заяву на тимчасове перебування 

 

https://duw.pl/pl/obsluga-klienta/cudzoziemcy/zezwolenia-na-prace
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2) Як отримати декларацію про доручення роботи? 

 Декларацію отримують у Повітовому управлінні праці 

 

3) Як я можу подати заяву на отримання дозволу на роботу? 

 ви повинні отримати талон у системі черг, розміщеній у залі A "дозвіл на роботу A-E" 

 


