
Warszawa, 22 marca 2011 r. 

 

Sprostowanie 

 

W danych statystycznych dotyczących zezwoleń na pracę wydanych w latach 2006 – 

2009 pojawiło się 12 zezwoleń na pracę  dla obywateli Państw UE, którzy mogli pracować  

w Polsce bez zezwolenia na pracę*.  

W związku z brakiem możliwości poprawy przez Ministerstwo Pracy i Polityki 

Społecznej archiwalnych statystyk, przedstawiamy następujące wyjaśnienia dotyczące 

zaistniałych przypadków, zgodnie z informacjami uzyskanymi z Urzędów Wojewódzkich: 

1. Łódzki Urząd Wojewódzki (zezwolenie dla obywatela Słowenii w 2006 r.): wystąpił 

błąd, ponieważ zezwolenie dotyczyło obywatela Serbii,  

2. Dolnośląski Urząd Wojewódzki (zezwolenie dla obywatela Niemiec w 2008 r.): 

wystąpił błąd; zezwolenie dotyczyło obywatela Turcji, którego krajem zamieszkania 

były Niemcy (błąd w systemie informatycznym, polegający na wczytaniu danych 

cudzoziemca w rubryce „obywatelstwo” zamiast „państwo poprzedniego pobytu”), 

3. Wielkopolski Urząd Wojewódzki (zezwolenie dla obywatela Portugali w 2009 r. oraz 

dwóch obywateli Słowenii w 2009 r.): wystąpił błąd; zezwolenie dotyczyło obywatela 

Brazylii, a nie Portugalczyka oraz obywateli Bośni i Hercegowiny zamiast dwóch 

obywateli Słowenii, 

4. Kujawsko – Pomorski Urząd Wojewódzki (zezwolenie dla obywatela Niemiec  

w 2009 r.) wystąpił błąd; zezwolenie dotyczyło obywatela Gruzji, 

5. Mazowiecki Urząd Wojewódzki (zezwolenie dla obywatela Rumunii w 2007 r., trzech 

obywateli Wielkiej Brytanii w 2008 r. oraz dwóch obywateli Wielkiej Brytanii  

w 2009 r.): w przypadku obywatela Rumunii – zezwolenie zostało wydane na 

początku stycznia 2007 r. i nie zostało uchylone, natomiast w przypadku obywateli 

Wielkiej Brytanii – zezwolenia dotyczą osób będących obywatelami Wielkiej 

Brytanii, którzy nie są uprawnieni do swobód wynikających z przepisów unijnych 

dotyczących zatrudnienia lub ustanawiania przedsiębiorstw.  

 

 

 

 

* Obywatele państw członkowskich UE mogą pracować w Polsce  bez zezwolenia na pracę,  

     według następującej chronologii: 

 Cypr, Czechy, Estonia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Malta, Słowacja,  

Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania (od 1 maja 2004 r.)  

 Finlandia, Grecja, Hiszpania, Portugalia (od 1 maja 2006 r.) 

 Włochy (od 27 lipca 2006 r.) 

 Bułgaria, Rumunia (od 1 stycznia 2007 r.) 

 Austria, Belgia, Dania, Francja, Holandia, Luksemburg, Niemcy  

(od 17 stycznia 2007 r.)  


