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wymagane dokumenty przy zezwoleniu na pracę typu B

DOKUMENTY DO ZEZWOLENIA NA PRACĘ TYP B
 

Wniosek - poprawnie wypełniony i podpisany przez uprawnioną osobę1.

Oświadczenie  podmiotu  powierzającego  pracę  cudzoziemcowi  dotyczące  karalności-podpisane  wyłącznie  przez2.
pracodawcę

Dowód wpłaty3.

Oryginał pełnomocnictwa – gdy strona działa przez pełnomocnika4.

Umowę  spółki  –  w  przypadku  gdy  podmiotem  powierzającym  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  jest  spółka  z5.
ograniczoną  odpowiedzialnością  w  organizacji  lub  spółka  cywilna,  albo  akty  notarialne  o  zawiązaniu  spółki  –  jeżeli
podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;

Kopia zapisanych stron paszportu cudzoziemca 6.

Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań w zawodzie/działalności regulowanej7.

Kopię zeznania o wysokości  osiągniętego dochodu lub poniesionej  straty przez podmiot  powierzający wykonywanie8.
pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym
złożenie wniosku 

Dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku 9.

Wyciąg z konta firmy  + biznes plan 10.

Informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi – jeżeli11.
strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;

dokument  potwierdzający  ukończenie   przez  cudzoziemca  w  ostatnich  3  latach  poprzedzających  złożenie  wniosku12.
uczelni  w  Polsce  lub  w  innym  państwie  EOG  lub  w  Szwajcarii  albo  dokument  potwierdzający  odbywanie  studiów
doktoranckich w Polsce

 

Informujemy, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy
1, który nie wyznaczył swojego przedstawiciela;

Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we
Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail
in@duw.pl;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium
RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu,
wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest art. 79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.
o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, art. 429 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
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cudzoziemcach, art. 88 f ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;

odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty, którym Administrator danych jest zobowiązany lub
upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;

okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r.;

posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;

ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;

podanie danych jest wymogiem ustawowym;

w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium
RP, dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu na terytorium RP, karty pobytu lub karty stałego pobytu,
wpisanie zaproszeń do ewidencji zaproszeń, wydanie zezwolenia na pracę dla cudzoziemców;

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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