Konferedacja Szwajcarska
Stan z kwietnia 2016 r.

Wiza pracownicza (wiza krajowa typu D)
Osoby (nie będące obywatelami krajów członkowskich UE/EFTA), które planują podjęcie pracy w
Szwajcarii, potrzebują specjalnie w tym celu wystawianego pozwolenia na pracę. W tym kontekście
nie ma znaczenia, czy podstawę stosunku pracy stanowi szwajcarska czy zagraniczna umowa o pracę
oraz czy praca będzie opłacana czy nie.
A – Postępowanie
Pracodawca w Szwajcarii składa wniosek o pozwolenie na pracę we właściwych urzędach
kantonalnych (kantonalnym Urzędzie Pracy/Urzędzie ds. Migracji):
http://www.bfn.admin.ch/bfm/de/home/ueberuns/kontakt/kantonale_behoerden/adressen_kanton
e_und.html
Pytania dotyczące etapu wdrożonego postępowania należy kierować wyłącznie do pracodawcy lub
właściwego kantonalnego Urzędu ds. Migracji. Zagraniczne Przedstawicielstwa Szwajcarii nie
udzielają w tym zakresie żadnych informacji.
Jeśli spełnione są warunki dotyczące pobytu, kantonalne Urzędy ds. Migracji wystawiają
wnioskodawcy pozwolenie na wjazd (upoważnienie do wydania wizy). Z kopią wystawioną przez
Kanton wnioskodawca udaje się do właściwego Przedstawicielstwa Szwajcarii (w Warszawie) i składa
tam w celu odebrania wizy następujące dokumenty:
1. Jedno aktualne zdjęcie.
2. Paszport ważny jeszcze przynajmniej przez okres trzech miesięcy po upływie ważności wizy, z
przynajmniej dwoma pustymi stronami wraz z kopią (strony ze zdjęciem, danymi osobowymi,
podpisem itp.) Uwaga: paszport może być wydany maksymalnie 10 lat wcześniej.
3. Jedną kopię „Upoważnienia do wydania wizy” (z numerem ZEMIS) wystawionego przez
kantonalny Urząd ds. Migracji.
4. Opłaty: patrz strona internetowa „Opłaty za wizę krajową”.
Wizę można odebrać w podanych poniżej godzinach pracy Przedstawicielstwa. Ustalanie terminu nie
jest konieczne.


Godziny otwarcia dla osób składających wnioski wizowe w Warszawie: poniedziałek - piątek
w godz. 09:00 – 11.00.

Wiza może być także wysłana wnioskodawcy drogą pocztową lub odebrana przez upoważnioną do
tego osobę. W tym przypadku należy wysłać wymienione wyżej dokumenty na adres Ambasady
listem poleconym. Opłatę wizową oraz koszty przesyłki należy przelać z góry na konto bankowe
Przedstawicielstwa.
Przedstawicielstwa Szwajcarii nie ponoszą odpowiedzialności za utratę paszportu w trakcie przesyłki.
*********

B – przypadki wyjątkowe: niezbędne formalności i dokumenty w przypadku niektórych grup
zawodowych
W przypadku wymienionych poniżej grup zawodowych należy złożyć wniosek o wydanie wizy we
właściwym Przedstawicielstwie PRZED rozpatrzeniem przez Urzędy kantonalne wniosku
składanego przez pracodawcę w Szwajcarii.






Doktoranci, postdoktoranci, goście akademiccy, stypendyści, słuchacze studiów
podyplomowych (Master of Advenced Studies), którzy w ramach procesu kształcenia
podjęli pracę na renomowanej uczelni wyższej.
Muzycy i artyści, których zatrudnienie nie trwa dłużej niż 8 miesięcy (malarze, rzeźbiarze,
pisarze, aktorzy oraz tancerze zatrudnieni w teatrze lub przy produkcjach filmowych i
telewizyjnych, reżyserzy filmowi i teatralni, charakteryzatorzy i scenografowie, a także
suflerzy, aranżerowie, członkowie orkiestry, śpiewacy operowi, kompozytorzy, dyrygenci,
kierownicy chórów, dyskdżokeje, artyści cyrkowi, artyści kabaretowi itd.).
Inni wnioskodawcy na wniosek kantonalnego Urzędu ds. Migracji.

Niezbędne dokumenty (dla kategorii zawodowych i w przypadkach wyjątkowych wymienionych w
punkcie B)
1) Trzy dokładnie wypełnione (w języku niemieckim, francuskim, włoskim lub angielskim) i
podpisane przez wnioskodawcę formularze „Wniosku o wydanie wizy na pobyt
długoterminowy (wiza typu D)” na każdą osobę.
http://www.bfn.admin.ch/bfm/de/home/themen/einreise/visumantragsformular.html
2) Cztery identyczne zdjęcia paszportowe (trzy przyklejone do wniosków wizowych, czwarte
dołączone, format: 3,5 cm x 4,5 cm, tło i wyraz twarzy neutralne).
3) Paszport ważny jeszcze przynajmniej przez okres trzech miesięcy po upływie ważności wizy, z
przynajmniej dwoma pustymi stronami wraz z dwoma kopiami (strony ze zdjęciem, danymi
osobowymi, podpisem itp.).
4) Oryginał oraz dwie kopie pozwolenia na pobyt w Polsce.
5) Umowa o pracę (oryginał i dwie kopie lub dwie kopie, jeśli wnioskodawca nie dysponuje
oryginałem).
6) Dokumenty (każdorazowo w dwóch kopiach) istotne z punktu widzenia pracodawcy i/lub
wnioskodawcy.

Uwagi
Wniosek o wydanie pozwolenia na pracę i pozwolenia na pobyt na terenie Szwajcarii: wnioskodawca
musi się upewnić, że równolegle do wniosku wizowego składanego w Ambasadzie pracodawca w
Szwajcarii w kantonalnym Urzędzie ds. Migracji złoży wniosek o wydanie pozwolenia na pracę i na
pobyt.
Termin rozpatrzenia wniosku: Okres oczekiwania na przesłanie przez kantonalny Urząd ds. Migracji
do właściwego Przedstawicielstwa zgody na wydanie wizy pracowniczej wynosi średnio od 6 do 12
tygodni. Pracodawca będzie odpowiednio informowany. W zależności od przypadku, jeśli kantonalny
Urząd ds. Migracji wymagał będzie dodatkowych wyjaśnień, postepowanie może trwać dłużej. W celu
uzyskania informacji o etapie rozpatrywania wniosku należy kontaktować się bezpośrednio z
właściwym Urzędem ds. Migracji.

W gestii wnioskodawcy leży informowanie się o etapie postępowania i w razie konieczności
nawiązanie kontaktu z właściwym kantonalnym Urzędem ds. Migracji lub Przedstawicielstwem w
Polsce (w zależności od tego, na jakim etapie jest postępowanie wizowe). W korespondencji
związanej z wnioskiem wizowym należy każdorazowo podać nazwisko, imię, datę urodzenia i
obywatelstwo.
Zastrzeżenie: Przedstawicielstwo ma prawo zażądać dodatkowych dokumentów.

