
Co musisz zrobić, aby pracować 
jako kierowca ciężarówki w Polsce? 

Krótki poradnik 

                      Musisz posiadać jeden 
              z dokumentów uprawniających  
     Cię do legalnego pobytu w Polsce:

- zezwolenie na pobyt stały lub
- zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE    

  lub
- zezwolenie na pobyt czasowy i pracę lub

- wizę.

LAWYERSINFO

Що потрібно зробити, щоб працювати водієм 
вантажівки в Польщі?
Короткий посібник

                      Ви повинні мати один з 
документів, що дозволяють легально 

перебувати в Польщі:

  - дозвіл на постійне проживання або 
  - дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС 
         або 
  - дозвіл на тимчасове перебування і роботу або 
  - візу.
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W tym celu:

1.  złóż wniosek do Urzędu Wojewódzkiego 
właściwego dla miejsca Twojego aktualnego 

zamieszkania o wydanie zezwolenia na pobyt stały 

Koszt 640 zł  / Czas oczekiwania na wydanie - 1 miesiąc 

2. Lub wniosek na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE 

Koszt 640 zł / Czas oczekiwania na wydanie - do 3 miesięcy

3. Lub wniosek na pobyt czasowy i pracę 

Koszt 440 zł / Czas oczekiwania na wydanie - od 1 miesiąca do 2 miesięcy

4. Lub wniosek o wydanie wizy – wówczas wniosek 
składa się do Konsulatu 

Czas oczekiwania na wydanie - około 6 dni 

З цією метою:

1. подайте заяву в воєводське управління за місцем Вашого 
фактичного проживання про видачу дозволу на постійне 

проживання 

Вартість 640 PLN  /  час очікування на видачу - 1 місяць 

2. Або заяву на перебування довготермінового 
резидента ЄС

Вартість 640 PLN  / Час очікування на видачу - 3 місяці

3. Або заяву на тимчасове перебування і роботу

Вартість 440 PLN  / Час очікування на видачу - від 1 до 2 місяців

4. Чи заява на видачу візи – в цьому випадку заява 
подається в Консульство 

Час очікування на видачу - приблизно 6 днів

                      Ви повинні мати один з 
документів, що дозволяють легально 

перебувати в Польщі:

  - дозвіл на постійне проживання або 
  - дозвіл на перебування довготермінового резидента ЄС 
         або 
  - дозвіл на тимчасове перебування і роботу або 
  - візу.



Musisz posiadać 
dokumenty potwierdzające 
Twoje kwalifikacje zawodowe:

- świadectwo kwalifikacji zawodowej
- świadectwo kierowcy

Świadectwo kierowcy wydawane jest natomiast 
na podstawie zgłoszenia pracodawcy, którego należy 
dokonać we właściwym dla siedziby firmy Biurze ds. 
Transportu Międzynarodowego. Świadectwo wydawane 
jest przez Głównego Inspektora Transportu Drogowego na 
okres do pięciu lat. Opłata za wydanie świadectwa liczona 
jest w zależności od wnioskowanego
czasu jego obowiązywania, tj. od 10 
– 40 zł za odpowiednio 
12 miesięcy – 5 lat.

Ви повинні мати документи, що 
підтверджують Вашу кваліфікацію:

 - свідоцтво кваліфікації 
 - свідоцтво водія

Свідоцтво водія видається на підставі заявки роботодавця, яку 
необхідно подати в Офіс з питань міжнародного транспорту за 
місцем знаходження головного офісу компанії. Свідоцтво 
видається Головним інспектором дорожнього транспорту на 
період до п'яти років. Плата за видачу свідоцтва нараховується 
в залежності від періоду, на яке видається, тобто від 10 – 40 
злотих за, відповідно, 12 місяців – 5 років.



Zapytaj przyszłego 
pracodawcę czy:

- zatroszczył się o pozyskania dla Ciebie 
zezwolenia na pracę lub
- złożył właściwe oświadczenia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy zamiast zezwolenia na pracę.

     Wymień ukraińskie prawo  
       jazdy na polskie prawo jazdy. 
      W tym celu złóż wniosek w 
    Starostwie Powiatowym lub Urzędzie 
miasta właściwym dla miejsca Twojego 

aktualnego zamieszkania w Polsce.

Koszt: 100,50 zł**.
** Musisz mieć  polskie prawo jazdy, jeżeli  rozpocząłeś

w Polsce pobyt czasowy i przebywasz w Polsce ponad 6 miesięcy.

Запитайте майбутнього 
роботодавця по те чи:

 - він подбав про отримання для Вас дозволу 
     на роботу або 
 - він подав відповідні заяви у повітове управлінні з питань      
     працевлаштування замість дозволу на роботу.

     Замінити українські водійські 
права на польські водійські права. Для 

цього подайте заяву в районне або міське 
управління за місцем Вашого фактичного 

проживання у Польщі.

Вартість: 100,50 PLN**. 
** Ви повинні мати польські водійські права, якщо Ви знаходитесь в Польщі на тимчасовому 

перебуванні та проживаєте в Польщі більше 6 місяців.



Zapytaj przyszłego 
pracodawcę czy:

- zatroszczył się o pozyskania dla Ciebie 
zezwolenia na pracę lub
- złożył właściwe oświadczenia w Powiatowym 
Urzędzie Pracy zamiast zezwolenia na pracę.

       Uzyskaj zaświadczenie A1. 
        W celu uzyskania takiego zaświadczenia 
należy wypełnić druk A1 i skierować go do ZUS 

właściwego ze względu na miejsce Twojego 
aktualnego zamieszkania w Polsce.

Podpisz umowę z polskim 
Pracodawcą 

POWODZENIA, Szerokiej drogi ! :)

www.translawyers.eu

Запитайте майбутнього 
роботодавця по те чи:

 - він подбав про отримання для Вас дозволу 
     на роботу або 
 - він подав відповідні заяви у повітове управлінні з питань      
     працевлаштування замість дозволу на роботу.

       Отримайте свідоцтво А1.
        Для отримання такого свідоцтва необхідно заповнити 

друк A1 і направити його в Управління соціального 
страхування за місцем Вашого фактичного проживання у 

Польщі.

підпишіть договір з польським 
Працедавцем

 
 УДАЧІ, щасливої дороги ! :)

www.translawyers.eu


