
                      Wrocław, dnia ___.___.20__r. 

 
_________________________________________                             
                                  (imię i nazwisko) 
 

_________________________________________ 
                                                      (data urodzenia) 
 

_________________________________________ 
                                     (paszport) 
 

_________________________________________ 
                                                             (adres) 
 

_________________________________________ 
                                                              (adres) 
 
 

                                                                                        Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
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Oświadczenie dotyczące zwolnienia  

z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na terytorium RP 
 

 

 

 

Ja, ________________________________, urodzony/-a ___.___.______r., legitymujący/-a się 

paszportem __________________, oświadczam, że jako absolwent polskiej szkoły policealnej jestem 

zwolniony/-a z obowiązku posiadania informacji starosty na temat braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy na lokalnym runku pracy oraz zezwolenia na pracę cudzoziemca typ 

A zgodnie z § 1 pkt 15 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 

r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia 

na pracę, a mianowicie: „zezwoleń na pracę uzyskiwać nie muszą cudzoziemcy będący 

absolwentami polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub 

stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach, w instytutach naukowych Polskiej 

Akademii Nauk lub instytutach badawczych działających na podstawie przepisów o instytutach 

badawczych”.  

Nie musi on również posiadać oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 

wpisanego do ewidencji oświadczeń przez powiatowy urząd pracy na podstawie art. 87 ust. 3 i art. 

88z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 



Szkoły policealne są zakwalifikowane do kategorii szkół ponadgimnazjalnych i w konsekwencji 

osoby, które je ukończyły, zwolnione są z obowiązku posiadania w Polsce zezwolenia na pracę. 

Cudzoziemiec będący absolwentem polskiej szkoły policealnej – niezależnie od tego, czy jest to 

szkoła publiczna, czy niepubliczna (wpisana do właściwego rejestru) – jest zwolniony z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Dla obowiązywania tego 

zwolnienia nie ma również znaczenia, czy nauka w szkole policealnej odbywała się w formie 

stacjonarnej, czy zaocznej. 

Na dowód ukończenia polskiej szkoły policealnej załączam kopię świadectwa ukończenia szkoły 

policealnej. 

 

W związku z powyższym uprzejme proszę o nieumieszczenie nazwy pracodawcy, u którego 

jestem obecnie zatrudniony, w treści decyzji orzekającej o udzielenie zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę. 

 

 

 
_____________________________________                                                                 ____________________  
                              (imię i nazwisko)                                                                                                                                                              (data) 


