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Grupa DTA, jako jedna z największych agencji 
celnych w Polsce, codziennie współpracuje z 
Klientami z całego świata – organizuje odprawy 
celne nie tylko w naszym kraju ale i w Wielkiej 
Brytanii. Jako ekspert celny świadczymy „na 
Wyspach” usługi importu, eksportu oraz tranzy-
tu, jednak pod warunkiem, że to DTA obsługuje 
cały proces w obu tych krajach. Dzięki temu je-
steśmy w stanie czuwać nad jego prawidłowo-
ścią oraz gwarantować szybkość obsługi.

Już w pierwszych dwóch miesiącach od mo-
mentu zmiany przepisów związanych z opusz-
czeniem przez Wielką Brytanię struktur Unii 
Europejskiej dokonaliśmy ponad dwóch tysięcy 
odpraw „brexitowych” i liczba ta nieustannie 
rośnie. W tym krótkim czasie zdobyliśmy do-
świadczenie na tyle bogate, że mamy opraco-
wany skuteczny, kompletny i bezpieczny proces 
wysyłek do i z Anglii.

Sprzedaż towarów do Wielkiej Brytanii

Jeśli Państwa biznes oparty jest na wysyłce to-
warów z Polski do Wielkiej Brytanii zrealizujemy 
dla Was odprawę eksportową w Polsce oraz od-
prawę importową w Wielkiej Brytanii.

Odprawa importowa zwykle realizowana jest na rzecz 
podmiotu brytyjskiego, zatem jeśli Państwa Klient na 
Wyspach ma kłopot w zorganizowaniu formalności 
celnych, dokonany odprawy importowej w jego imie-
niu.
Alternatywnie polski eksporter może sam występo-
wać w roli importera w WB – tu także pomagamy za-
łatwić niezbędne formalności.

Kupno towarów z Wielkiej Brytanii

Jeśli natomiast Państwa biznes polega na sprowa-
dzaniu towarów z Anglii do Polski, również oferujemy 
pełne wsparcie w tym procesie. Zapewniamy odprawę 
eksportową w Królestwie Brytyjskim, tranzyt na trasie 
przejazdu oraz dopuszczenie do obrotu w Polsce. 
Powyższe usługi świadczymy zarówno na rzecz pol-
skich nabywców jak i firm sprzedających w Wielkiej 
Brytanii.

Wsparcie dla firm transportowych

Wielu przewoźników stara się pomóc swoim Klien-
tom w dopięciu formalności celnych. Bo to właśnie te 
usługi często warunkują możliwość wysyłki towarów 
na Wyspy lub do Polski. Przewoźnikom zaangażowa-
nym w przygotowanie odpraw celnych pomagamy 
opracować i wdrożyć rozwiązania dla ich Klientów.

Wszystkich Państwa poszukujących wsparcia w za-
kresie przygotowania oraz realizacji odpraw towarów 
wysyłanych do/z Wielkiej Brytanii zapraszamy do 
kontaktu z dedykowanym, polsko i anglojęzycznym 
zespołem Brexit:

Amelia Jagodzińska +48 725 772 877
Monika Kicińska      +48 695 776 277

e-mail: brexit@dta.com.pl



Tranzyt, rozumiany jest jako przewóz, natomiast w 
branży celnej oraz TSL tranzyt rozumiany jest jako 
procedura celna, na czas której, zawiesza się obowią-
zek uiszczenia należności celno- podatkowych, które 
byłyby obowiązkowe z tytułu przywozu towarów ob-
jętych tranzytem. 

Jakiekolwiek przemieszczanie się towa-
ru, zarówno wspólnotowego jak i nie-
wspólnotowego, objętego procedurą 
celną, musi odbywać się w procedurze 
tranzytu.
 
Wspólna procedura tranzytowa ma 
miejsce w urzędzie celnym wyjścia, a 
kończy się wraz z przedstawieniem 
towarów oraz zgłoszenia tranzytowe-
go w urzędzie celnym przeznaczenia. 
Po otrzymaniu komunikatu z urzędu 
przeznaczenia, organy celne państwa 
wyjścia, zamykają procedurę tranzytu, 
a zobowiązanie głównego zobowiąza-
nego (gwaranta) wygasa.

Procedura wspólnotowego tranzytu zewnętrznego T1 
stosowana jest głównie w przypadku przemieszczania 
towarów niewspólnotowych. Powoduje ona zawie-
szenie należności celnych i innych opłat do chwili do-
starczenia towarów do ich miejsca przeznaczenia we 
Wspólnocie (Towary pochodzące z krajów nienależą-
cych do Unii Europejskiej).

Procedura wspólnotowego tranzytu wewnętrznego 
T2 stosowana jest w przypadku przewozu towarów 
wspólnotowych z jednego miejsca na obszarze cel-
nym Wspólnoty do innego, przez obszar jednego pań-
stwa EFTA lub większej ich liczby. 

Procedury tej nie stosuje się, gdy towa-
ry są przewożone w całości transpor-
tem morskim lub lotniczym. (Towary 
pochodzące z krajów należących do 
Unii Europejskiej, przewożone przez 
państwa trzecie).

Zgłoszenie tranzytowe jest przedsta-
wiane w urzędzie wyjścia w formie 
elektronicznej. W szczególnych przy-
padkach (np. awaria systemów celnych) 
dopuszcza się przedstawienie zgłosze-
nia tranzytowego w wersji papierowej. 

Zgłoszenie celne musi zawierać 
wszystkie dane i być zgodne ze specy-

fikacjami systemu celnego. System nada zgłoszeniu 
numer ewidencyjny MRN czyli numer referencyjny w 
systemie celnym. 

Poprzez towary wspólnotowe należy rozumieć, towa-
ry uzyskane lub wytworzone na wspólnym obszarze 
celnym, bez udziału towarów pochodzących z krajów 
trzecich.

Źródło: https://zmpd.pl/
Karolina Kosmalski

PROCEDURA TRANZYTU



ELBLĄG
Elbląg – miasto na prawach powiatu w województwie warmińsko-mazurskim. 
Leży u ujścia rzeki Elbląg do Zalewu Wiślanego. To najniżej położone miasto w 
Polsce.
Najstarsze miasto w województwie, jedno z najstarszych w Polsce  
i Niemczech (rok założenia 1237, prawa miejskie 1246).
Leży w historycznych Prusach Górnych, na obszarze dawnego bałtyckiego  
terytorium plemiennego Pogezanii, był ważnym portem hanzeatyckim. Stano-
wi również część Powiśla. 
Dzięki dotacjom z Unii Europejskiej rozbudowywany jest port morski,  
sieć tramwajowa, a także odbudowywane Stare Miasto.

Agencja Celna DTA Customs Service w Elblągu to nie tylko obsługa towarów przewożonych droga lądową.
Na co dzień oddział obsługuje także całodobowo port w Elblągu, w którym barki oraz statki przewożą ładunki 
głównie pomiędzy Elblągiem, a portami Obwodu Kaliningradzkiego, a także Gdańska, Gdyni oraz Niemiec. 

Aktualnie czekamy na zakończenie inwestycji związanej z rozbudową portu w Elblągu oraz budowy przekopu 
Mierzei Wiślanej, która właśnie jest na półmetku.

Nasza agencja jest już gotowa do obsługi wszelkich towarów masowych, drobnicowych i kontenerów. 
Oferujemy także pomoc w organizacji frachtu, współpracujemy z armatorami i terminalami przeładunkowy-
mi. Nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w obsłudze tego typu transportu. W porcie istnieje 
również możliwość odpraw towarów podlegających kontrolom fitosanitarnym, weterynaryjnym oraz Sanepidu.

Zapraszamy do współpracy!
ul Warszawska 129, 82-300 Elbląg

tel. 55 232 00 01, elblag@dta.com.pl



Na dziś przygotowaliśmy dla Państwa kilka informacji 
na temat procesu decyzyjnego. 
Decyzje towarzyszą nam od najmłodszych lat, jednak 
z biegiem czasu nabierają one zupełnie innego zna-
czenia. 
Jak podaje literatura, podejmowanie decyzji stanowi 
proceduralno-technologiczną cechę procesu zarzą-
dzania o uwarunkowaniach ekonomicznych i psycho-
socjologicznych. 

Podejmowanie decyzji można rozpatrywać w kilku 
aspektach (J. Targalski 1986, s. 194). Proces ten może 
przejawiać charakter myślowy lub sztuczny. Początek 
procesu decyzyjnego to pojawienie się czynnika nie-
rozwiązanego, wobec którego istnieje więcej niż jed-
no rozwiązanie. 
Koniec procesu to decyzja mająca charakter całościo-
wy. 

Podstawowymi składnikami procesu decyzyj-
nego są alternatywy, które mogą występować 
w większej ilości (przynajmniej teoretycznie).
W organizacji proces decyzyjny składa się z 
następujących etapów:
• identyfikacji sytuacji,
• identyfikacji i zaprojektowania wariantów 
decyzji,
• oceny wariantów i wyboru wariantu racjo-
nalnego,
• stworzenia warunków realizacji decyzji,
• kontroli efektów podjętej decyzji.

Kiedy proces decyzyjny jest najbardziej przy-
datny?
W momencie w którym, mamy do czynienia 
z sytuacją trudną, problematyczną, gdzie nie 
do końca jesteśmy w stanie ocenić kosztów 
alternatywnych. 

By zminimalizować  trudności i zwiększyć 
prawdopodobieństwo podjęcia dobrych de-
cyzji, opracowano liczne techniki, między 

innymi Model Profesora Victora Vrooma oraz Philli-
pa Yettona, zmodyfikowany później przez Arthura G. 
Jago. Model ten pomaga określić efektywność pro-
cesu decyzyjnego, charakteryzuje się sytuacyjnym 
podejściem do zarządzania, uwzględniając różne oko-
liczności.

Model zwraca uwagę na trzy istotne kwestie:
- Jakość decyzji - jak ważna jest decyzja oraz jak wpły-
wa na przyszłość organizacji.
- Stopień zaangażowania podwładnych - niektóre z 
decyzji będą miały bardzo silny wpływ na zespół, inne 
natomiast znikomy.
- Ramy czasowe – ograniczenia czasowe często utrud-
niają podjęcie najlepszych decyzji, jednak gdy mamy 
do dyspozycji więcej czasu, warto poświęcić go na ze-
branie informacji oraz skonsultowanie sprawy.

Proces decyzyjny bez wątpienia nie należy do najła-
twiejszych, jednak jest on potrzebny zarówno w orga-
nizacji jak i w życiu codziennym.

Karolina Kosmalski, DTA Broker

JAK PODEJMUJEMY DECYZJE?

Oddział DTA w Elblągu



1991 r. – rozpoczyna działalność nasze Biuro Obsłu-
gi Handlu Zagranicznego „Cooker”. Pierwsza siedziba 
firmy mieści się we Wrocławiu przy Pl. Engelsa 5/7 
(obecnie Plac św. Macieja). Tu również mieści się nasz 
pierwszy skład celny pod nazwą - Skład Celny „Co-
oker”. Zgłoszenia celne (dokumenty SAD) były wtedy 
wypisywane ręcznie.

1993 - Agencja Celna D.T.A. Spółka Cywilna, otrzymu-
je pozwolenie na prowadzenie działalności nr 167 wy-
stawione przez Prezesa GUC (Główny Urząd Celny). 
Nowa siedziba firmy mieści się we Wrocławiu przy ul. 
Racławickiej 15/19. Tutaj sporządzamy dokumenty 
SAD do odpraw celnych i zawozimy do kilku Urzędów 
Celnych we Wrocławiu w celu odprawy Klientów. 
Składy celne obsługiwane były wówczas przez Urząd 
Celny na ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu (urząd ten 
już nie istnieje).

Dużym sukcesem na ówczesne czasy było otwarcie 
oddziału naszej agencji celnej na terenie Wrocław-
skich Zakładów Elektronicznych ELWRO we Wrocła-
wiu, gdzie 2 naszych agentów celnych i jeden celnik 
obsługiwało między innymi takie firmy jak Hutmen, 
FAT i ELWRO. Pracownicy tego oddziału obsługiwali 
także klientów w Urzędzie Celnym przy ul. Białowie-
skiej we Wrocławiu.

Obsługa przez 2 agentów w dwóch Urzędach Celnych 
oddalonych od siebie o ok. 10 km była nie lada wyzwa-
niem logistycznym biorąc pod uwagę zwyczaje, które 
panowały w Urzędach Celnych - kolejki do dyspozy-
tora w celu zarejestrowania zgłoszenia. Zgłoszenia do 
odprawy składało się wyłącznie w formie papierowej. 
Kolejka ta dotyczyła wszystkich przedstawicieli firm 
(także agencji celnych), którzy od świtu koczowali pod 
Urzędem w celu zajęcia jednego z pierwszych miejsc 
w kolejce.

1994 r.- powstaje kolejny oddział we Wrocławiu na 
ul. Pułaskiego i siedziba firmy. Tu znajduje się i Agen-
cja Celna D.T.A S.C. i skład celny Cooker oraz oddział 
Urzędu Celnego.

1995 r.- powstaje oddział naszej agencji przy Urzę-
dzie Celnym we Wrocławiu: ul. Karmelkowa 29.

1996 r.- otwieramy kolejny oddział agencji celnej tym 
razem w Porcie Lotniczym we Wrocławiu.

1998 r.- powstaje kolejny oddział - przy ul. Białowie-
skiej we Wrocławiu.

Na zdjęciach oddziały: Wrocław Białowieska, Wro-
cław Pułaskiego, Oława, Świebodzice - dziś nie ma 
już tych miejsc...

Wracamy znowu w historię lat dziewięćdziesiątych, czyli jak DTA się zaczęło...



Przenieśmy się w czasie do roku 1991. Lata 90. to 
czas wielkich zmian oraz nowych możliwości. 
Z historycznych wydarzeń - na początku lat dziewięć-
dziesiątych następuje rozpad ZSRR oraz zjednoczenie 
Niemiec. 
W drugiej połowie mamy do czynienia z gwałtownym 
rozwojem technicznym - pojawiają się pierwsze tele-
fony komórkowe oraz Internet. 
W sklepach pojawia się coraz więcej towaru, a stare 
złote zastępuje nowy złoty – poprzez denominację, 
która miała miejsce w 1995 roku. 
Co jeszcze wydarzyło się w tym okresie?
-  W życie wchodzi umowa bezwizowa między  Polską, 
Niemcami, Francją, Włochami oraz krajami Beneluksu
-  Oficjalna wizyta Lecha Wałęsy w USA
- Samochód marki Polonez zmienia design, jego nowy 
model nazywa się Polonez Caro 
- Jan Paweł II odwiedza Polskę po raz czwarty
- Polska zostaje przyjęta do Rady Europy 
- Swoją działalność rozpoczyna agencja celna DTA
  Pierwszą dekadę lat 90 kończą miedzy innymi takie 
 wydarzenia jak wprowadzenie waluty EURO.

Dla każdego z nas, końcówka ubiegłego stulecia bę-
dzie jawić się inaczej, niektórzy z Państwa rozpoczy-
nali swoje dorosłe życie, inni stawiali swoje pierwsze 
kroki. 
Czym były lata 90. dla Was drodzy czytelnicy?

Karolina Kosmalski, DTA Broker

Sentymentalna podróż do lat dziewięćdziesiątych, 
czyli co zmieniło się przez trzy dekady 

Wkrótce zmiany w ustawie Prawo celne 

W sejmie trwają prace nad zmianą ustawy Prawo cel-
ne. Mają one przynieść jedną z najbardziej oczekiwa-
nych zmian dotyczących wydawania decyzji. Obecnie 
w przypadku importu towarów prowadzone są dwa 
postępowania: celne i podatkowe. W ich wyniku, w 
niektórych sytuacjach wydawanych jest nawet kilka 
decyzji. Dotyczą one należności celnych i podatko-
wych, opłaty emisyjnej oraz paliwowej. Po zmianach, 
prowadzone będzie tylko jedno postępowanie dla 
wszystkich należności i opłat oraz, co ważne, zostanie 
wydana tylko jedna decyzja obejmująca cło, podatki i 
pozostałe opłaty. 
Z innych zmian warto wspomnieć o rozwiązaniach 
pozwalających na odformalizowanie wpisu do wyka-
zu gwarantów uprawnionych do udzielania gwarancji 
składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwoty długu 
celnego. Podobnie sytuacja będzie wyglądała z wpi-
sem osoby na listę agentów celnych. 
Dodatkowo warto wspomnieć o nowym brzmieniu 
artykułów 76 i 77, które otrzymają następującą treść: 
„Art. 76. Czynności dokonane przez przedstawiciela 
celnego w granicach pełnomocnictwa pociągają za 
sobą skutki bezpośrednio dla osoby, która go ustano-
wiła.” 
„Art. 77. Przedstawiciel celny może udzielić dalszego 
pełnomocnictwa do wykonywania określonych czyn-
ności za zgodą osoby, która ustanowiła przedstawi-
ciela celnego.” 

Ustawa jest obecnie procedowana w sejmie. Zakoń-
czyło się pierwsze czytanie oraz prace w komisji. 
 
Zakończyła się pierwsza oraz rozpoczęła druga 

edycja kursu specjalista celny/agent celny. 

Z końcem stycznia zakończyliśmy pierwszą edycję 
kursu specjalista celny/agent celny. Aktualnie Słucha-
cze odbywają praktyki w agencjach celnych. Przygo-
towują też końcowe prace oraz samodzielnie wypeł-
niają zgłoszenie celne.  
Wszystkim naszym Kursantom serdecznie dziękujemy 
za udział oraz aktywne uczestnictwo w zajęciach. 
Jednocześnie z początkiem lutego rozpoczęliśmy dru-
gą edycję kursu, do którego udziału zgłosiło się dwa 
razy więcej słuchaczy. Obecnie jesteśmy na etapie 
omawiania zagadnień dotyczących elementów kalku-
lacyjnych obliczania należności celnych. Przed nami 
jeszcze 7 tygodni zmagań z wiedzą celną. 
Kurs specjalista celny/agent celny to kurs praktycznej 
nauki zawodu. Prowadzimy go w systemie online. Na 
całość składa się 10 cotygodniowych sesji, indywidu-
alne konsultacje oraz jednodniowa praktyka w wybra-
nej agencji celnej. 
Ze względu na ogromne zainteresowanie kursem już 
dziś planujemy uruchomienie trzeciej edycji. Nabór 
zostanie ogłoszony na przełomie marca i kwietnia. 

Arkadiusz Firlej
DTA Sp. z o.o.



DOŁĄCZ DO ZESPOŁU DTA!
Poszukujemy pracowników na następujące stanowiska:

Praca biurowa:
Asystent/-ka działu Finansowego i Księgowości – Smolec
Specjalista ds. Administracji – Pruszków
Specjalista ds. HR – Smolec
Specjalista ds. obsługi celnej i sprzedaży – Niemcy
Specjalista ds. logistyki i obsługi klienta - Smolec
Referent ds. dokumentacji celnej – Łódź, Szczecin, Świecko, 
Wrocław
Agent celny – Biała Podlaska, Białystok (Złotoria), 
Gdańsk, Łódź, Międzyrzec Podlaski, Pruszków, Świecko, 
Wielka Brytania
Praca magazynowa:
Lider zmiany – Pruszków
Brygadzista – Pruszków
Magazynier – Pruszków, Gdańsk
Magazynier/Operator wózka widłowego – Wrocław
Pracownik magazynowy – Międzyrzec Podlaski

Więcej szczegółów na stronie: 
https://dta.com.pl/praca/

Szukasz pracy? 
Zastanawiasz się, gdzie będzie 

Ci się dobrze pracowało? 
Zobacz, co oferujemy naszym pracownikom!

a Myślimy o Twojej emeryturze - Pracowniczy Pro-
gram Emerytalny PPE – jesteśmy w nielicznej grupie 
firm, która zagwarantowała swoim pracownikom PPE. 
Każdego miesiąca wpłacamy na Twoją przyszłą eme-
ryturę 3,5% wynagrodzenia, Ty nie ponosisz żadnych 
kosztów.
a Myślimy o Twoim odpoczynku - Możliwość ko-
rzystania z mieszkania wypoczynkowego w Gdańsku, 
Krakowie, Warszawie, Wrocławiu lub Lublinie dla na-
szych pracowników i ich rodzin.
a Myślimy o budowaniu więzi w zespole - Krajowe i 
zagraniczne wyjazdy integracyjne. Często jeździmy w 
góry, byliśmy również m.in. w Gruzji, Armenii, Bułgarii, 
Albanii, Rumunii, Mołdawii, na Ukrainie i w wielu in-
nych pięknych miejscach.
a Myślimy o zabezpieczeniu Twojej rodziny - Ubez-
pieczenie na życie w TU ERGO HESTIA.
a Myślimy o Twoim zdrowiu - Prywatna opieka me-
dyczna – dostęp do pełnej prywatnej opieki medycz-
nej w TU Zdrowie w ponad 3.500 placówkach na 
terenie całej Polski. Pracownicy mogą także włączyć 
do swoich pakietów członków rodziny na preferencyj-
nych warunkach.

a Myślimy o zdrowym trybie życia - Karty Multisport 
– dostęp do tysięcy obiektów sportowych w Polsce, 
których lista ciągle się powiększa oraz wewnętrzne 
rywalizacje sportowe z nagrodami.
a Myślimy o Twoim wykształceniu - Profesjonalne 
wewnętrzne szkolenia specjalistyczne dla naszych 
pracowników.
a Myślimy o Twoich finansach - Atrakcyjny system 
wynagrodzenia z systemem premiowym.

Dołącz do naszego zespołu!
https://dta.com.pl/praca/



Newsletter DTA wydawany w formie miesięcznika. 

Kontakt: newsletter@dta.com.pl

Obserwuj nas także w mediach społecznościowych:

https://www.dta.com.pl
Opracowanie: Andrzej Wac

DTA Investment Sp. z o.o. Sp. k. 

BREXIT: MIENIE PRZESIEDLEŃCZE
Departament Ceł Ministerstwa Finansów uprzejmie 
informuje, że w związku z zakończeniem okresu przej-
ściowego dotyczącego wystąpienia Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej, od dnia 1 stycznia 2021 r. do to-
warów przywożonych z Wielkiej Brytanii do Polski w 
ramach tzw. mienia przesiedlenia stosuje się przepisy 
rozporządzenia Rady (WE) nr 1186/2009 z dnia 16 
listopada 2009 r. ustanawiającego wspólnotowy sys-
tem zwolnień celnych (Dz. Urz. L 324 z 10.12.2009, s. 
23 i nast.).
Dla celów stosowania ww. przepisów rozporządze-
nia nr 1186/2009 przyjmuje się, że wymagany co 
najmniej 12-miesięczny okres zamieszkiwania poza 
obszarem UE obejmuje również czas zamieszkiwania, 
przez osobę przenoszącą swoje miejsce zamieszkania, 
w Wielkiej Brytanii przed 1 stycznia 2021 r. (przed za-
kończeniem okresu przejściowego dotyczącego wy-
stąpienia  Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej). 
Mienie przesiedlenia powinno być przywiezione z 
Wielkiej Brytanii do Polski w ramach procedury tran-
zytu, a następnie zgłoszone organowi celnemu na te-
rytorium Polski do procedury dopuszczenia do obrotu.
Podstawowe informacje dotyczące przywozu od 1 
stycznia 2021 r. tzw. mienia przesiedlenia przez oso-
by przenoszące swoje miejsce zamieszkania z Wiel-
kiej Brytanii do Polski znajdują się na stronie: https://
www.podatki.gov.pl/clo/brexit/#informacje-dla-o-
sob-fizycznych; więcej informacji na temat mienia 
przesiedlenia znajduje się na stronie: https://www.
podatki.gov.pl/clo/informacja-dla-osob-fizycznych/
mienie-przesiedlenia/.
Jednocześnie powyższe zasady nie dotyczą towarów 
przywożonych z Irlandii Północnej, która zgodnie z 
Protokołem do Umowy Wyjścia ws. Irlandii i Irlandii 
Północnej jest nadal traktowana jak gdyby była czę-
ścią obszaru celnego UE.

Informacje dla obcokrajowców, 
pragnących podjąć pracę w DTA

Cudzoziemiec, który chce zostać zatrudniony przez 
polskiego pracodawcę, musi posiadać odpowiednią 
wizę (jeśli jest ona wymagana dla kraju, z którego po-
chodzi) lub inny dokument zezwalający na pobyt (np. 
na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy czy stały, 
jeśli jest ono wymagane). DTA jako pracodawca uzy-
skuje dla cudzoziemca stosowne zezwolenie na pracę, 
jeśli i ono jest obowiązkowe.

Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji 
lub Ukrainy, którzy zostają w Polsce zatrudnieni na 
okres do 6 miesięcy w okresie nieprzekraczającym 12 
miesięcy, nie muszą mieć zezwolenia na pracę w Pol-
sce i mogą zostać zatrudnieni na podstawie oświad-
czenia o powierzeniu wykonywania pracy – również 
dla tych obywateli je uzyskujemy.

Po przejściu pozytywnie procesu rekrutacji oraz po 
uzyskaniu stosownych pozwoleń czy oświadczeń, z 
kandydatem podpisywana jest umowa na okres prób-
ny, określony lub nieokreślony. Pracownik zostaje 
zgłoszony do ubezpieczeń społecznych i ubezpiecze-
nia zdrowotnego. Po 6 miesiącach może przystąpić do 
prywatnej opieki medycznej, grupowego ubezpiecze-
nia na życie oraz po przepracowanym roku ma dostęp 
do Pracowniczego Programu Emerytalnego.


