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członkowskich Unii Europejskiej1 oraz z tzw. krajów trzecich 
(tj. z państw, które nie są członkami Unii Europejskiej).

Zgodnie z artykułem 45 Traktatu o Funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 326 z 2012 r. s. 1), a także 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, 
obywatele państw UE posiadający status pracowników oraz 
członkowie ich rodzin korzystają ze swobody przepływu pra-
cowników, która obejmuje m.in. zakaz wszelkiej dyskrymina-
cji ze względu na ich przynależność państwową w zakresie 
zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy, przy-
znaje tym pracownikom prawo ubiegania się o rzeczywiście 
oferowane miejsca pracy, a także prawo swobodnego prze-
mieszczania się w tym celu po terytorium państw członkow-
skich oraz przebywania w jednym z państw członkowskich 
w celu podjęcia pracy, zgodnie z przepisami tego państwa 
(Skupień 2013: 109-116).

Jednakże tak daleko idące uprawnienia mają zastoso-
wanie jedynie do obywateli państw członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Cudzoziemcy posiadający obywatelstwo państw 
1 Z uprawnień państw członkowskich UE korzystają także kraje Europej-
skiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz Konfederacja Szwajcarska. 
Umowy stowarzyszeniowe zawierane z krajami kandydującymi mogą 
przyznawać określone przywileje – jednak w o wiele mniejszym stopniu 
uprzywilejowania – obywatelom tych państw. 

Wstęp

Możliwość świadczenia pracy, a także dostępność kra-
jowego rynku pracy dla cudzoziemców stanowi nieodmien-
nie istotny obszar zainteresowania państwa. Regułą w tym 
zakresie jest, że państwa reglamentują wykonywanie pracy 
przez cudzoziemców, ustanawiając przepisy mające na celu 
ochronę rynku i rodzimych pracowników poprzez ogranicza-
nie możliwości świadczenia pracy przez cudzoziemców oraz 
wprowadzanie dla nich różnorakich wymogów szczególnych. 
Obcokrajowiec, przed podjęciem legalnej pracy, musi zatem 
spełnić szereg kryteriów, aby móc w obcym państwie pod-
jąć zatrudnienie. Jednakże należy zauważyć, że istnieją przy-
padki, kiedy państwa przyznają określonym cudzoziemcom 
przywileje, mające ułatwić im podjęcie zatrudnienia, a nawet 
zachęcić ich do wykonywania pracy na swym terytorium. 

Regulacje dotyczące wykonywanie pracy przez cudzo-
ziemców na terenie Rzeczypospolitej Polskiej są złożone 
i nacechowane różnorodnością uwarunkowań politycznych, 
społecznych i gospodarczych. Analizując sytuację cudzoziem-
ców pragnących zatrudnić się na terytorium RP, w pierwszej 
kolejności należy wyróżnić dwie grupy potencjalnych pra-
cowników będących cudzoziemcami: obywateli z państw 
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trzecich nie korzystają z podniesionych powyżej przywilejów. 
Ich sytuacja jest regulowana przez prawo krajowe, a możli-
wość wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej podlega reglamentacji. Podstawowe akty prawa mające 
zastosowanie do cudzoziemców z państw trzecich to Ustawa 
z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 645 
ze zm.; dalej: u.p.z.) oraz Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku 
o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650 ze zm.). 

Artykuł 87 u.p.z. stanowi, w jakich przypadkach cudzo-
ziemiec może wykonywać pracę na terytorium RP. Co do za-
sady, w celu wykonywania pracy w Polsce, cudzoziemiec wi-
nien spełniać dwa warunki: legalnie przebywać na terenie RP, 
w szczególności na podstawie wizy, oraz uzyskać zezwolenie 
na pracę. Zezwolenie na pracę stanowi formę reglamentacji 
dostępu do rynku pracy, która umożliwia organom admini-
stracji publicznej kontrolę nad podejmowaniem pracy przez 
cudzoziemców (Drabek 2011: 505 i następne). Inną podsta-
wą do zatrudnienia na terenie RP jest uzyskanie zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę (artykuł 114 i następne ustawy 
o cudzoziemcach). 

W tym miejscu można zauważyć, że istnieją przypadki, 
w których państwa ustanawiają preferencyjne reguły trak-
towania grup cudzoziemców spełniających określone kryte-
ria, w szczególności dotyczące pochodzenia cudzoziemców 
z określonych państw. Na gruncie porządku prawnego obo-
wiązującego w Polsce wskazać można, na zasadzie przykładu, 
że na podstawie § 1 punkt 20 rozporządzenia Ministra Pracy 
i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 roku w spra-
wie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pra-
cę (Dz.U. poz. 588), zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwo-
lenia na pracę – po spełnieniu określonych w podnoszonym 
unormowaniu wymogów – są obywatele Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy.

Dalej zaś, w płaszczyźnie preferencyjnych reguł trak-
towania cudzoziemców przez państwo polskie, stwierdzić 
należy, że ułatwienia w podejmowaniu zatrudnienia na te-
rytorium RP, w tym także uzyskiwaniu wizy, mogą przewidy-
wać również umowy międzynarodowe. Takie udogodnienia 
przewiduje program „Zwiedzaj i pracuj” („Work and Travel”, 
„Work and Holiday”), na który składają się umowy bilateral-
ne zawierane przez Polskę z państwami trzecimi. Obywatele 
stron umów międzynarodowych uczestniczących w progra-
mie otrzymują w ich wyniku sposobność do uzyskania wizy 
uprawniającej do pobytu w danym państwie w celach waka-
cyjnych i turystycznych, natomiast możliwość podjęcia pracy 
pozwala im na uzupełnienie środków finansowych podczas 
pobytu i przeznaczenie ich na główny cel wyjazdu.

Założenia i cel programu 
„Zwiedzaj i pracuj”

Program „Zwiedzaj i pracuj” jest adresowany do mło-
dych osób posiadających obywatelstwo państw, które za-
warły z Rzeczypospolita Polską odpowiednie umowy mię-
dzynarodowe. Główną ideą programu „Zwiedzaj i pracuj” 
jest połączenie wypoczynku z pracą zarobkową. Program 
ma umożliwić cudzoziemcom legalny pobyt na terytorium 
RP oraz dać możliwość do poznania tradycji, społeczeństwa 
i języka polskiego.

Zasadniczo cel pobytu cudzoziemców w ramach progra-
mu ma charakter turystyczny i wypoczynkowy. Uczestnicy 
programu mogą spędzić w Polsce do 12 miesięcy kalenda-
rzowych w celu lepszego poznania polskiej kultury, a także 
zwiedzania i podróżowania po kraju. 

Możliwość podjęcia pracy zarobkowej ma zasadniczo 
drugorzędny charakter i nie może stanowić nadrzędnego 
celu wizyty. Połączenie zatrudnienia ze zwiedzaniem ma 
przede wszystkim zagwarantować uczestnikom programu 
możliwość do uzupełnienia środków finansowych, które 
będą mogły zostać przeznaczone na podróże, bieżące utrzy-
manie i wypoczynek w kraju przyjmującym. Praca świadczo-
na w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj” na terytorium RP 
podlega ograniczeniom i reglamentacji ze względu na możli-
wość wykorzystywania programu do obchodzenia odpowied-
nich przepisów imigracyjnych. Z drugiej strony, w umowach 
i porozumieniach kształtujących uprawnienia cudzoziemców 
w programie, jasno rysuje się przyznanie przywilejów, mają-
cych za zadanie ułatwienie uczestnikom programu realizację 
zasadniczego – turystycznego i kulturoznawczego – celu ich 
wizyty, jak chociażby omawiane już uprzednio zwolnienie 
z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę. 

W umowach i porozumieniach definiujących program 
„Zwiedzaj i pracuj” znajdują się także klauzule prawne, które 
umożliwiają państwu przyjmującemu kontrolę rzeczywistego 
celu i warunków pobytu. I tak państwo polskie zachowuje 
prawo do odmowy wjazdu uczestnikowi programu, a także 
prawo wydalenia takiej osoby m.in. w przypadku, gdy naru-
sza zasady porozumienia albo przebywa na terenie państwa 
w celu innym niż wypoczynkowy i kulturoznawczy. 

Podstawy prawne funkcjonowania 
programu „Zwiedzaj i pracuj”

Obecnie Rzeczpospolita Polska zawarła umowy między-
narodowe i porozumienia dotyczące programu „Zwiedzaj 
i pracuj” z czterema państwami: Nową Zelandią, Australią, 
Japonią i Tajwanem. Współpraca z Nową Zelandią jest wy-



Rynek – Społeczeństwo – Kultura | nr 2(18)/2016                                                                                                    

82

konywana w oparciu o umowę między Rządem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii w sprawie 
Programu „Zwiedzaj i Pracuj” (ang. „Working Holiday 
Scheme”) podpisaną w Warszawie dnia 9 maja 2008 
roku (Dz.U. z 2010 r. nr 70, poz. 449) oraz porozumienie 
wykonawcze między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Nowej Zelandii dotyczące umowy w sprawie 
Programu „Zwiedzaj i Pracuj” między Rządem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rządem Nowej Zelandii, podpisane 
w Warszawie dnia 18 listopada 2009 roku (Dz.U. z 2010 
r. nr 70, poz. 451). Współpraca z Australią przebiega na 
podstawie porozumienia między Rządem Rzeczypospoli-
tej Polskiej a Rządem Związku Australijskiego w sprawie 
wydawania wiz uczestnikom Programu „Zwiedzaj i Pra-
cuj”, podpisanego w Warszawie dnia 28 marca 2014 roku 
(M.P. z 2014 r. poz. 872), a z Japonią – w oparciu o po-
rozumienie między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Japonii w sprawie Programu „Zwiedzaj i Pra-
cuj”, podpisanym w Tokio dnia 27 lutego 2015 roku (M.P. 
2015 r. poz. 998). Współpraca z Tajwanem odbywa się na 
podstawie porozumienia między Warszawskim Biurem 
Handlowym w Tajpej a Biurem Gospodarczo-Kultural-
nym Tajpej w Warszawie, w sprawie programu wymiany 
kulturalno-edukacyjnej dla osób młodych (dalej: porozu-
mienie z Tajwanem), które to porozumienie obowiązuje 
od 1 grudnia 2014 roku2. 

Warunki uczestnictwa w programie 

Nie istnieją ogólne warunki udziału w programie 
„Zwiedzaj i pracuj”. Program kształtują de facto i de iure 
osobne, jednostkowe umowy, zawarte przez Rzeczpo-
spolitą Polską z czterema różnymi państwami. Każdora-
zowe warunki uczestnictwa w programie, a tym samym 
zasady pobytu w państwie przyjmującym i wykonywania 
w nim pracy zależą od poszczególnych umów lub porozu-
mień, uzupełnionych o przepisy państwa przyjmującego. 
Jednakże ze względu na podobieństwo klauzul umow-
nych i ich struktury można pokusić się o wskazanie ge-
neralnych cech charakteryzujących umowy zawierane 
w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj”.

2 Ze względu na uwarunkowania polityczne i historyczne, tj. konflikt po-
między Chińską Republiką Ludową oraz Republiką Chińską (Tajwanem), 
dane państwo może utrzymywać oficjalne stosunki dyplomatyczne tylko 
z jednym z wymienionych państw (polityka jednych Chin). Uznanie jedne-
go z nich powoduje zerwanie stosunków przez drugie państwo. Dlatego 
państwa tworzą w kraju, z którym nie utrzymują oficjalnych stosunków, 
quasi misje dyplomatyczne. Od 1949 roku Polska utrzymuje oficjalne 
stosunki dyplomatyczne z Chińską Republiką Ludową, natomiast intere-
sy Polski w relacjach z Tajwanem faktycznie realizuje Warszawskie Biuro 
Handlowe w Tajpej. 

Na wstępie należy wskazać, że liczba wiz udzielanych 
w ramach programu jest limitowana. W poszczególnych po-
rozumieniach zostały określone górne granice liczby uczest-
ników, którzy każdego roku mogą wziąć udział w programie. 
Z tego powodu, po wyczerpaniu liczby wiz wynikających 
z umów, dana edycja programu „Zwiedzaj i pracuj” jest za-
mykana, a wszystkie osoby wnoszące o udzielenie wizy w ra-
mach programu, po przekroczeniu przez swój kraj pochodze-
nia określonego limitu, otrzymują decyzję odmowną. Limity 
dla obywateli poszczególnych państw wynoszą: dla obywateli 
Nowej Zelandii – 100 wiz, dla obywateli Australii – 200 wiz, 
dla obywateli Tajwanu – 200 wiz, natomiast górny pułap wiz, 
które mogą zostać przyznane obywatelom Japonii, corocznie 
jest uzgadniany pomiędzy stronami porozumienia.

O udział w programie mogą ubiegać się osoby, które 
w momencie składania wniosku ukończyły 18 lat, ale nie 
ukończyły jeszcze 30 lat (albo 31 lat – obywatele Australii). 
Nie powinny im towarzyszyć osoby pozostające na ich utrzy-
maniu albo od nich zależne (w szczególności dzieci). Powyż-
sze kryteria świadczą o tym, że program „Zwiedzaj i pracuj” 
jest skierowany do ludzi młodych, którzy są zainteresowani 
poznaniem Polski i spędzeniem w niej wakacji. Dodatkowo 
obywatele Australii muszą spełnić przesłankę wykształcenia 
– tzn. powinni posiadać wykształcenie wyższe lub ukończyć 
przynajmniej dwa lata studiów licencjackich. 

Osoby wnioskujące muszą spełnić kryteria określone 
w polskich przepisach imigracyjnych oraz przesłanki wynika-
jące z zawartych umów i porozumień. W pierwszej kolejno-
ści aplikanci powinni posiadać ważny paszport spełniający 
wymagania formalne określone w umowach, a także wnieść 
stosowne opłaty (porozumienie z Japonią zawiera zwolnienie 
dla cudzoziemców z opłaty wizowej). Wnioskujący muszą da-
lej spełnić kryteria zdrowotne, określone w odrębnych prze-
pisach prawnych, a także wykupić ubezpieczenie zdrowotne 
na czas pobytu za granicą. Osoby biorące udział w programie 
powinny również posiadać bilet powrotny lub wystarczające 
środki, aby taki bilet móc nabyć. Wynika to z idei zapobie-
gania sytuacjom pozostania osób objętych preferencyjnymi 
unormowaniami w państwie przyjmującym po wygaśnięciu 
podstaw obowiązywania norm preferencyjnych. Kolejnym 
warunkiem przyznania wizy w ramach programu jest posia-
danie wystarczających środków na przebywanie w Polsce, 
w szczególności na początku pobytu, gdyż w późniejszym 
okresie brakujące środki będzie można uzyskać poprzez wy-
konywanie pracy w państwie przyjmującym. 

Jak zostało wcześniej wskazane, zasadniczym celem 
udziału w programie musi być pobyt wypoczynkowy (bądź 
kulturalno-edukacyjny, jak stanowi porozumienie zawarte 
z Tajwanem). W przypadku innego celu głównego pobytu, 
takiego jak pobieranie nauki, wykonywanie (tylko) pracy, 
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państwo przyjmujące odmówi wydania wizy, a w przypad-
ku jej przyznania może odmówić takiej osobie wjazdu lub 
ją wydalić ze swojego terytorium, jeżeli ta okoliczność stała 
się jawna w okresie późniejszym. Taka sytuacja stanowiłaby 
bowiem „obejście” przepisów imigracyjnych, w szczególności 
zawartych w Ustawie o cudzoziemcach i Ustawie o promo-
cji zatrudnienia. W tych przypadkach cudzoziemcy powinni 
wystąpić o wizy i stosowne pozwolenia na ogólnych warun-
kach, a nie korzystać z ułatwień w ramach programu „Zwie-
dzaj i pracuj”. 

Ostatnim założeniem jest zasada jednokrotności party-
cypacji w programie. Oznacza ona, iż zgodnie z warunkami 
określonymi w umowach i porozumieniach, aplikant nie 
mógł dotychczas brać udziału w programie „Zwiedzaj i pra-
cuj” i uzyskać w jego ramach wizy uprawniającej do przeby-
wania i pracy w określonym państwie. Tym samym jeżeli cu-
dzoziemiec, który już brał udział w programie, będzie chciał 
w przyszłości odwiedzić Polskę, to nie będzie mógł skorzy-
stać z norm preferencyjnych w ramach programu „Zwiedzaj 
i pracuj”, tylko będzie zobligowany o ubieganie się o wizę na 
zasadach ogólnych. 

Warunek jednokrotności partycypacji w programie nie 
został wprost wyartykułowany w umowie łączącej Polskę 
z Nową Zelandią. Jednakże biorąc pod uwagę cel umowy, 
trzeba wskazać, że wielokrotne wnioskowanie o przyznanie 
wizy w ramach wymienionej umowy może, czy wręcz po-
winno, zostać uznane za próbę obejścia przepisów imigracyj-
nych, co powinno skutkować wydaniem decyzji o odmowie 
udzielenia wizy takiemu aplikantowi w ramach programu. 

Zasady pobytu, podejmowania 
zatrudnienia i inne ograniczenia

Cudzoziemcy, którzy uzyskali wizę w ramach programu 
„Zwiedzaj i pracuj”, mogą przebywać na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez okres 12 miesięcy od dnia wjazdu. 
W tym okresie są obowiązani do przestrzegania wszelkich 
norm prawnych określonych w aktach powszechnie obo-
wiązujących, a także wynikających z umów lub porozumień, 
na podstawie których mogą przebywać w Polsce. 

Wiza udzielana w ramach programu „Zwiedzaj i pracuj” 
to wiza krajowa, która upoważnia cudzoziemca do pobytu 
na terenie Polski przez maksymalnie 12 miesięcy. Na pod-
stawie unormowań ogólnych wiza ta upoważnia uczestni-
ków programu również do przebywania w strefie Schengen 
przez 90 dni w każdym okresie 180 dni, bez uzyskiwania 
wizy innego państwa członkowskiego tej strefy.

W związku z głównym celem programu, jakim jest po-
byt wypoczynkowy lub kulturoznawczy, umowy i porozu-

mienia zawarte z poszczególnymi państwami zawierają za-
sady podejmowania zatrudnienia i świadczenia pracy przez 
cudzoziemców, a także inne ograniczenia, w szczególności 
dotyczące możliwości podjęcia nauki. 

Przepisy charakteryzowanych umów i porozumień 
ustanawiają ograniczenie okresu zatrudnienia u danego 
pracodawcy. Świadczenie pracy jest w zasadzie ograni-
czone do kilku miesięcy. Obywatele Nowej Zelandii nie 
mogą pracować u jednego pracodawcy dłużej niż 3 mie-
siące. Natomiast okres pracy obywateli Australii nie może 
przekroczyć 6 miesięcy, z tym że mogą oni wnioskować 
o wydanie zgody na przedłużenie tego okresu. Z kolei, 
zgodnie z treścią porozumienia z Tajwanem, okres pracy 
w ogólności nie może przekroczyć 6 miesięcy. Porozumie-
nie zawarte z Japonią nie zawiera podobnych ograniczeń. 
Jednak artykuł 3 wymienionego porozumienia stanowi, że 
zatrudnienie powinno mieć „charakter dodatkowy w sto-
sunku do pobytu wypoczynkowego”, a także doprecyzo-
wuje, iż zatrudnienie winno być podejmowane „w celu 
uzupełnienia zasobów finansowych przeznaczonych na 
podróż”. 

Umowy i porozumienia w omawianej materii nie 
wskazują formy prawnej, w jakiej powinno następować 
zatrudnienie cudzoziemców. Jednakże, jak zostało wspo-
mniane wcześniej, wykonywanie pracy ma charakter dru-
gorzędny i dodatkowy. W pierwszej kolejności uczestnicy 
programu powinni poświęcać czas spędzony w Polsce na 
wypoczynek, poznawanie kultury, turystykę, itp. Dlatego 
należy w tym miejscu wnioskować, że zatrudnienie w ra-
mach programu „Zwiedzaj i pracuj” nie może mieć cha-
rakteru stałego. Z tego też powodu definitywnie odrzucić 
należy możliwość zatrudnienia cudzoziemca na podstawie 
umowy o pracę na czas nieokreślony, gdyż ta forma za-
trudnienia pozostaje w sprzeczności z celem programu, 
a także z innymi kryteriami, jak m.in. ograniczenie czasu 
świadczenia pracy dla konkretnego pracodawcy.

Co do pozostałych form zatrudnienia raczej nie moż-
na zidentyfikować przeszkód do ich stosowania, jednakże 
ze względu na czasowy i nietrwały charakter świadcze-
nia pracy dla polskiego pracodawcy przez cudzoziemca 
przebywającego w Polsce, w ramach programu „Zwiedzaj 
i pracuj”, najwłaściwsze wydawałoby się skorzystanie 
z form zatrudnienia niepracowniczego, tj. zatrudnienia 
opartego na postawach cywilnoprawnych, np. o umowę 
zlecenie lub umowę o dzieło (Musiała 2011: 16-21). Po-
wyższa forma zatrudnienia umożliwia pracodawcom unik-
nięcia wysokich kosztów i zarazem poddawania stosunku 
prawnego kanonom wynikającym z gwarancji przyzna-
wanych przez prawo pracy pracownikom zatrudnionym 
w oparciu o umowę o pracę (Seweryński 2002: 323-324). 
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Trzeba również zwrócić uwagę, że umowy i porozu-
mienia dopuszczają jedynie możliwość świadczenia pra-
cy przez cudzoziemca na rzecz pracodawcy. Program nie 
zezwala tym samym na wykonywanie działalności gospo-
darczej jako tzw. „samozatrudniony”. W umowach i poro-
zumieniach nie zostały także ustanowione ograniczenia co 
do rodzaju pracy, jednakże należy pamiętać, że cudzozie-
miec musi spełnić przesłanki wynikające z innych przepi-
sów prawa państwa przyjmującego w przypadku zamiaru 
podjęcia pracy wymagającej potwierdzenia posiadanych 
kwalifikacji.

Generalnie praca powinna mieć charakter tymczaso-
wy i stanowić element dodatkowy, który umożliwia cudzo-
ziemcowi uzupełnienie brakujących środków finansowych 
w celu realizacji głównego, tj. turystycznego i wakacyjne-
go celu pobytu. Jeżeli właściwy organ dojdzie do wniosku, 
że udział w programie jest pozorny, a cel pobytu jest inny 
niż wynikający z umowy lub porozumienia albo cudzozie-
miec nie przestrzega przepisów prawa obowiązującego 
w państwie przyjmującym, organ może nawet podjąć de-
cyzję o wydaleniu uczestnika z kraju. 

Zgodnie z artykułem 87 ustęp 2 punkt 9 u.p.z. umowy 
międzynarodowe mogą przewidywać wyłączenia z obo-
wiązku uzyskania zezwolenia na pracę. Stosowne postano-
wienia zawierają umowy i porozumienia zawarte z Nową 
Zelandią, Japonią i Tajwanem. Tym samym uczestnicy pro-
gramu „Zwiedzaj i pracuj” z wymienionych państw zosta-
li zwolnieni z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę 
określonego w u.p.z.

Jednakże tego typu klauzuli brak jest w porozumieniu 
zawartym z Australią. Należy to – najprawdopodobniej – 
uznać za przeoczenie strony polskiej. Nie istnieją żadne 
argumenty, dlaczego sytuacja obywateli Australii miałaby 
zostać uregulowana w odmienny sposób niż cudzoziem-
ców z pozostałych państw. Według założeń programu 
„Zwiedzaj i pracuj” zatrudnienie ma umożliwić cudzoziem-
com uzupełnienie środków finansowych na utrzymanie 
w czasie pobytu w państwie przyjmującym. Zatrudnienie 
w ramach programu ma charakter czasowy i nie jest stałe, 
dlatego państwa ustanawiają przepisy ułatwiające podej-
mowanie zatrudnienia dla uczestników programu. Jednak-
że w konsekwencji braku zwolnienia obywateli Australii 
z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę, cudzoziemiec 
wraz z pracodawcą muszą podjąć środki w celu uzyskania 
stosownej decyzji administracyjnej. Jest to problematycz-
ne ze względu na czas, w którym może trwać właściwe 
postępowanie administracyjne, a także fakt, że obywatel 
Australii przebywający w ramach programu w Polsce nie 
może pracować dłużej u jednego pracodawcy niż 6 mie-
sięcy. Z tego wynika, że podczas swojego pobytu cudzozie-

miec może być zmuszony nawet kilkukrotnie ubiegać się 
o stosowne zezwolenie. Czas poświęcony na regulowanie 
formalności prawnych mógłby zostać przeznaczony na re-
alizację zasadniczego, wypoczynkowego celu pobytu.

Nie tylko zatrudnienie podlega ograniczeniu w ramach 
programu. Doznaje go również możliwość pobierania nauki. 
Obywatele Nowej Zelandii mogą zapisać się jedynie na jedno 
szkolenie lub kurs, trwający nie dłużej niż 3 miesiące. Z kolei 
obywatele Australii nie otrzymają zgody na podjęcie studiów 
lub szkoleń na okres dłuższy niż 4 miesiące. Czas przezna-
czony na naukę uczestników programu z Tajwanu nie może 
przekroczyć 6 miesięcy. Porozumienie zawarte z Japonią nie 
zawiera żadnych klauzul w omawianym zakresie. 

Powyższe ograniczenie ma uniemożliwić sytuację, 
w której cudzoziemcy obchodziliby właściwe przepisy imi-
gracyjne, podejmując studia lub naukę w ramach progra-
mu „Zwiedzaj i pracuj”, zamiast wystąpić o wydanie wizy 
na zasadach ogólnych państwa przyjmującego. Jednakże 
należy zwrócić uwagę, że restrykcje w niektórych przy-
padkach uznać należy za „idące zbyt daleko”. Uczestnik 
zapewne chciałby zapisać się chociażby na kurs językowy, 
a ograniczenia czasu trwania lub liczby kursów lub szko-
leń, które może legalnie odbyć biorąc udział w programie, 
w rzeczywistości stanowią barierę m.in. w poznawaniu 
kultury i języka państwa przyjmującego. Trzeba pamiętać, 
że są to umowy bilateralne i ograniczenia z nich wynika-
jące dotyczą również obywateli polskich wyjeżdżających 
do wymienionych państw uczestniczących w programie. 
Może to skutkować tym, że nie będą oni mogli chociażby 
legalnie podejmować nauki języka angielskiego w Australii 
lub Nowej Zelandii przez pełen czas pobytu. 

Klauzule dotyczące podejmowania nauki w państwie 
przyjmującym tym bardziej można uznać za faktyczne ba-
riery, że na użyte w umowach i porozumieniach terminy 
„szkolenie” i „kurs” składa się bardzo szeroki krąg desy-
gnatów. Wyczerpują one wiele rodzajów aktywności, któ-
re uczestnik programu mógłby podjąć w państwie przyj-
mującym. W tym miejscu należy uznać za pożądane okre-
ślenie przez strony porozumień, jakiego rodzaju „szkoleń” 
i „kursów” dotyczą ograniczenia wynikające z umów. 

Cudzoziemiec nie otrzyma zgody na pozostanie lub 
przedłużenie pobytu w państwie przyjmującym na pod-
stawie wizy wydanej w ramach programu „Zwiedzaj i pra-
cuj” po okresie 12 miesięcy. Ponadto w trakcie pobytu 
cudzoziemcy nie mogą zmienić podstawy legalnego po-
bytu w państwie przyjmującym. Umowy i porozumienia 
zawierają przepisy prawne, które w szczególności mają 
za zadanie ułatwić readmisję cudzoziemców do państwa 
pochodzenia oraz egzekwowanie innych wzajemnych zo-
bowiązań. 
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Dwustronność umów i porozumień
 konstytuujących program

Program „Zwiedzaj i pracuj” jest oparty na umowach 
bilateralnych zawieranych pomiędzy poszczególnymi pań-
stwami. Z tego powodu umowy i porozumienia umożliwia-
ją nie tylko obywatelom Nowej Zelandii, Australii, Japonii 
i Tajwanu pobyt w celach turystycznych i wypoczynkowych 
w Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmowanie pracy na 
warunkach określonych w tych umowach, ale także przy-
znają obywatelom polskim możliwość wyjazdu do wy-
mienionych państw w ramach programu. Jednakże w tym 
zakresie, umowy mogą przewidywać wymóg spełnienia 
dodatkowych kryteriów i przesłanek w stosunku do obywa-
teli polskich, takich jak chociażby znajomość języka angiel-
skiego na poziomie przynajmniej komunikatywnym, co ma 
miejsce w przypadku porozumienia zawartego z Australią. 
Należy również pamiętać o wymogu spełnienia kryteriów 
określonych w innych aktach normatywnych państwa ob-
cego przyjmującego obywatela RP. 

Podsumowanie

Program „Zwiedzaj i pracuj” stanowi szansę dla cudzo-
ziemców spędzenia wakacji w Polsce i przeznaczenia tego 
czasu na zwiedzenie kraju, a także poznanie społeczeństwa 
i kultury. Niewątpliwie największą zaletą w ramach programu 
jest możliwość podjęcia zatrudnienia, które według założeń 
powinno stanowić źródło środków finansowych na realizację 
głównego celu pobytu w państwie przyjmującym. Zatrudnie-
nie, z jednej strony, podlega ograniczeniom, aby program nie 
służył do obchodzenia przepisów „standardowych” w oma-
wianej płaszczyźnie i nie był nadużywany w celu wyłącznego 
pozyskania możliwości wykonywania pracy.

Oparcie programu o umowy bilateralne gwarantuje, że 
nie tylko obywatele Nowej Zelandii, Australii, Japonii i Taj-
wanu otrzymują możliwość pobytu turystycznego z możli-
wością podjęcia pracy w Polsce, ale także obywatele polscy 
uzyskują – po spełnieniu w zasadzie tożsamych warunków 
jak obywatele wymienionych wcześniej państw – jednako-
we uprawnienia, tj. możliwość pobytu w tych państwach na 
preferencyjnych warunkach. 

Program „Zwiedzaj i pracuj” jest wynikiem efektywnej 
współpracy pomiędzy państwami, umożliwiającym gru-
pie jego adresatów spędzenie czasu w innym państwie. 
Poprzez program państwa uzyskują możliwość kreowania 
pozytywnego wizerunku kraju wśród obywateli państw ob-
cych, a sam program ma też szansę wpłynąć pozytywnie na 
rozwój turystyki. 

Program „Zwiedzaj i pracuj” powinien być odbierany 
jako wyraz ustanowienia preferencyjnego sposobu wyra-
żania zgody na czasowy pobyt na terenie Rzeczypospolitej 
Polskiej w celach turystycznych i wypoczynkowych z możli-
wością podjęcia czasowej i niestałej pracy. Ze strony Rzecz-
pospolitej Polskiej stanowi on możliwość poznania kultury 
i zwiedzenia Polski skierowaną do cudzoziemców pocho-
dzących z wybranych państw. Nie należy jednakże zapo-
minać, że przyznaje on taką samą możliwość obywatelom 
polskim, którzy zainteresowani są odwiedzeniem jednego 
z państw, z którymi Polska ma podpisaną umowę lub poro-
zumienie w ramach programu.
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