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Belgia 

 

 Informacje ogólne 

 Przed wyjazdem  

 Na miejscu – pierwsze kroki 

 

 

1. Informacje ogólne 

 

Belgia, Królestwo Belgii, to państwo usytuowane w północno - zachodniej 

części Europy, którego powierzchnia całkowita wynosi 30 545 km2. 

Od zachodu graniczy z Francją, od południa z Luksemburgiem, 

od wschodu z Niemcami, a od północy z Holandią i Morzem Północnym. 

Klimat Belgii jest umiarkowany z ciepłym, łagodnym latem 

spowodowanym wpływem prądów oceanicznych i dość chłodną zimą. 

Średnia temperatura wynosi 11.2°C. 

 

Cechy charakterystyczne 

 

Belgia jest monarchią konstytucyjną i państwem federacyjnym. Posiada 

federalny rząd i parlament. Belgia składa się z 3 autonomicznych 

regionów, które posiadają własną władzę wykonawczą i legislacyjną 

(Region Stołeczny Brukseli, Region Flamandzki, Region Waloński ) oraz 

3 wspólnot językowych (francuskiej we Flandrii oraz Brukseli, flamandzkiej 

we Flandrii oraz Brukseli, niemieckiej w prowincji Liège).  

 

Głowa Państwa: Król Albert II  

Stolica: Bruksela  

Inne duże miasta: Antwerpia, Gandawa, Charleroi, Liège, Namur, Brugia  

Liczba ludności: 10 839 905 

 

Belgię zamieszkuje ok. 1 057 666 cudzoziemców tj. 9,7 % ludności. 

Spośród wszystkich obcokrajowców 30 % zamieszkuje Brukselę, 10% 

Walonię, a 5% Flandrię. Najliczniej reprezentowani są Włosi, Francuzi, 

Holendrzy i Marokańczycy. Według danych udostępnionych przez 

belgijskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, w rejestrach gmin 

odnotowano 48 000 polskich obywateli (dane za 2010 r.).  

 

Języki urzędowe: francuski, flamandzki i niemiecki  

Obowiązująca waluta: euro - €  
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Swoboda wyznania jest zapisana w belgijskiej konstytucji. Większość 

Belgów to katolicy, można tu jednak spotkać również protestantów, 

wyznawców islamu, judaizmu oraz prawosławia. Warty podkreślenia jest 

fakt, iż Belgia jest jedynym obok chińskiego muru punktem ziemi 

widzianym z kosmosu. Nosi ona nazwę „belgijskiego okna”. Spowodowane 

jest to tym, iż ilość autostrad i urbanizacji tworzy specyficzna sieć światła 

widziana z przestrzeni kosmicznej. 

 

Telefony alarmowe i informacyjne: 

 

112 - Europejski Numer Alarmowy w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia 

lub mienia  

100 - pogotowie ratunkowe  

100 - straż pożarna  

101 - policja  

 

Adresy polskich placówek dyplomatycznych: 

 

Ambasada RP w Brukseli  

Avenue des Gaulois 29, 1040 Bruxelles - Etterbeek  

Telefon: +32 2 739 01 00  

Faks: +32 2 736 18 81  

E-mail: bebruamb2@msz.gov.pl  

www.bruksela.polemb.net/ 

 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE w Brukseli  

Rue Stevin, 139 1000 Bruxelles  

Telefon: + 32 (0) 2 7804 2 00  

Faks: + 32 (0) 2 777 72 97 (298)  

E-mail: bebrustpe@msz.gov.pl 

www.brukselaeu.polemb.net/ 

 

Stałe Przedstawicielstwo RP przy NATO  

Boulevard Leopold III, 1110 Bruxelles  

Telefon: +32 (0) 2 707 13 88  

Faks: +32 (0) 2 707 13 89  

E-mail: bruksela.nato.sekretariat@msz.gov.pl  

www.brukselanato.polemb.net/ 

 

 

 

http://www.bruksela.polemb.net/
mailto:bebrustpe@msz.gov.pl
http://www.brukselaeu.polemb.net/
http://www.brukselanato.polemb.net/
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2. Przed wyjazdem 

 

Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu (niezależnie 

od jego celu) na terytorium Królestwa Belgii do 90 dni jest paszport bądź 

dowód osobisty. Każda osoba przyjeżdżająca do Belgii jest zobowiązana 

do zameldowania się w urzędzie gminy w ciągu 8 dni od dnia przyjazdu 

(nie dotyczy to osób zamieszkałych w hotelach i pensjonatach). Obywatele 

polscy przebywający na terenie Belgii turystycznie otrzymują tzw. 

„deklarację przybycia”, która jest ważna 3 miesiące i po tym terminie 

należy opuścić terytorium Belgii. 

 

Poszukiwanie pracy 

 

 Z dniem 1 maja 2009 r. zniesione zostały ograniczenia w dostępie do 

belgijskiego rynku pracy w stosunku do obywateli Polski oraz krajów, 

które przystąpiły do Unii Europejskiej w 2004r. Oznacza to, że obywatele 

tych krajów mogą podejmować pracę na terenie Belgii bez konieczności 

ubiegania się o pozwolenie na pracę. 

W Belgii Polacy mogą znaleźć pracę w instytucjach UE; w sektorze 

prywatnym: specjaliści IT, marketing, sprzedaż. Poszukiwane są również 

osoby do prac domowych (opiekunki, gospodynie), architekci, pracownicy 

sektora budowlanego, edukacyjnego, chemii, biologii, farmaceuci, 

pracownicy produkcji, księgowości, służby zdrowia i ubezpieczeń. 

 

Publiczne służby zatrudnienia  

 

Do zadań federalnego Ministerstwa Publicznych Służb Zatrudnienia, Pracy 

i Dialogu Społecznego należy m.in.: przygotowanie, promowanie 

i realizacja polityki w zakresie układów zbiorowych, dialogu społecznego, 

przeciwdziałania oraz pojednania w sytuacji konfliktu społecznego, 

przygotowanie, promowanie i realizacja polityki zatrudnienia, rynku pracy 

oraz zabezpieczenia na wypadek bezrobocia, a także bezpieczeństwa 

w miejscu pracy, przygotowanie, promowanie i realizacja polityki 

równości.  

 

Sernice PublicFédéral Emploi, Travail et Concetration Sociale  

Rue Ernst Blerot 1  

1070 Bruxelles  

Tel.: 0032 (0)2 233 41 11  

Fax: 00 32 (0) 2 233 44 88  

E-mail/WWW: spf@emploi.belgique.be, www.employment.belguiqe.be 

http://www.employment.belguiqe.be/
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Każdy z 3 autonomicznych regionów oraz Wspólnota Niemieckojęzyczna 

posiadają swoje własne Publiczne Służby Zatrudnienia:  

 w Regionie Stołecznym Brukseli - Actris - www.actiris.be  

 

Actris oferuje oferty pracy stałej i tymczasowej, pomoc w aktywnym 

poszukiwaniu pracy, doradztwo zawodowe, możliwość wzięcia udziału 

w kursach podnoszących kwalifikacje językowe oraz programach 

wspierających zatrudnienie osób bezrobotnych. Wszystkie osoby 

poszukujące pracy w Regionie Stołecznym Brukseli mogą skorzystać z 

punktów Les Espaces Ressources Emploi (ERE) wyposażonych we 

wszystkie narzędzia umożliwiające samodzielne poszukiwanie pracy tzn.: 

komputery z dostępem do Internetu oraz edytora tekstu, drukarki, gazety 

z ofertami pracy. 

 

 w Regionie Walonii - Le FOREM www.leforem.be  

Le FOREM również oferuje internetową bazę ofert zatrudnienia, 

możliwość zamieszczenia swojego CV on-line na stronie internetowej 

 

 w Regionie Flandrii - VDAB Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

en Beroepsopleiding http://vdab.be/  

 

Osoby poszukujące pracy mogą zapoznać się ofertami zatrudnienia 

publikowanymi przez VDAB na stronie internetowej, otrzymać 

spersonalizowaną poradę zawodową, w przypadku imigrantów - poradę 

dotyczącą integracji. VDAB oferuje także kursy i szkolenia zawodowe.  

Bazę ofert pracy sezonowej w języku flamandzkim wraz z ogólnymi 

informacjami na jej temat w języku angielskim można znaleźć na stronie: 

http://vdab.be/seizoenarbeid/eng.shtml. 

 

 we Wspólnocie Niemieckojęzycznej - ADG http://www.adg.be/  

 

Arbeisamt der DG oferuje pomoc w znalezieniu zatrudnienia poprzez 

udostępnienie (również osobom niezarejestrowanych w urzędzie) 

internetowej bazy ofert pracy, udziela porad dot. sposobów poszukiwania 

pracy, autoprezentacji, organizuje warsztaty, kursy przygotowawcze, 

ułatwia przekwalifikowanie.  

 

W celu uzyskania dostępu do wszystkich ofert zatrudnienia, programów 

i usług poszczególnych Publicznych Służb Zatrudnienia należy 

zarejestrować się jako osoba poszukująca pracy. Rejestracji można 

http://vdab.be/seizoenarbeid/eng.shtml
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dokonać osobiście odwiedzając najbliższy urząd pracy lub 

za pośrednictwem stron internetowych, na których zostały również 

wyszczególnione jej warunki. Strony internetowe Publicznych Służb 

Zatrudnienia umożliwiają osobom niezarejestrowanym zapoznanie się 

z częścią ofert pracy oraz zamieszczenia swojej aplikacji on-line w bazie 

CV. 

 

Niepubliczne agencje pośrednictwa pracy  

 

Prywatne agencje zatrudnienia specjalizują się w określonych obszarach 

zawodowych. Nazwy i adresy prywatnych agencji zatrudnienia można 

znaleźć na stronie internetowej the Belgian Yellow Pages 

(www.infobel.com/en/belgium). Innym źródłem informacji jest 

stowarzyszenie FEDERON zrzeszające agencje pośrednictwa pracy oraz 

pracy tymczasowej w Belgii (www.federgon.be, zakładka members/leden). 

 

Prasa  

 

Prasa francuskojęzyczna:  

La Libre Belgique: www.lalibre.be  

DH.be: www.dhnet.be  

L’Echo: www.lecho.be  

LaGazette: www.lanouvellegazette.be  

Le Soir: www.lesoir.be  

Le Soir Illustré: www.soirillustre.be  

Le Vif: www.levif.be  

Trends/Tendances: www.trends.be  

La Meuse (Huy): www.lameuse.be  

Prasa niderlandzkojęzyczna:  

Nieuwsbal.be: www.nieuwsblad.be  

De Financiëel-Economische Tijd: www.tijd.be  

De Morgen: www.demorgen.be  

De Standaard: www.standaard.be  

Het Belang van Limburg: www.hbvl.be  

Gazet van Antwerpen: www.gva.be  

Humo: www.humo.be  

Knack: www.knack.be  

Kranten: www.kranten.com  

Prasa niemieckojęzyczna:  

Belgischer Rundfunk: www.brf.be 

 

http://www.infobel.com/en/belgium
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Inne sposoby poszukiwania pracy  

 

Osoby poszukujące pracy w charakterze pomocy domowej w systemie 

Titres - Services mają możliwość zapoznania się z ofertami pracy 

na oficjalnej stronie T-S www.dienstencheques-rva.be (w wersji 

francuskojęzycznej - zakładka Travaillleurs, a następnie Les offers des 

d’emploi) oraz zamieścić swoje CV on-line (w wersji francuskojęzycznej - 

zakładka Travaillleurs, a następnie Ajourter votre CV).  

 

Ofert pracy można poszukiwać poprzez serwisy internetowe poświęcone 

pracy:  

 

www.references.be (j. francuski)  

www.careerjet.be (j. flamandzki)  

www.megajobs.be (j. flamandzki, francuski)  

www.jobscareer.be (j. angielski, flamandzki, francuski)  

www.jobstoday.be (j. angielski, flamandzki, francuski)  

www.moveup.be (j. angielski, flamandzki, francuski)   

www.monster.be (j. angielski, flamandzki, francuski)  

www.stepstone.be (j. angielski, flamandzki, francuski, niemiecki)  

www.jobat.be (j. francuski, flamandzki)  

 

Ubieganie się o pracę 

 

Jednym z najbardziej efektywnych sposobów poszukiwania pracy w Belgii 

jest rozsyłanie dokumentów aplikacyjnych do firm, niezależnie od tego, 

czy w danym momencie prowadzą rekrutację, czy też nie.  

 

Rozmawiając z Walończykami, posługuj się językiem francuskim, 

a do Flamandów zwracaj się w języku holenderskim.  

 

Od belgijskiego pracodawcy możesz oczekiwać, że w trakcie rozmowy 

kwalifikacyjnej największy nacisk położy na Twoje doświadczenia 

zawodowe, motywację oraz zdolności interpersonalne.  
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Jak zatem powinno wyglądać CV? 

 

 najbardziej powszechnym w Belgii formatem CV jest układ 

odwrotnie chronologiczny,  

 CV powinno się zmieścić na 2 stronach formatu A4,  

 podaj tylko takie szczegóły dotyczące Twojego wykształcenia, które 

są związane ze stanowiskiem, o które się ubiegasz.  

 

Kilka rad dotyczących sporządzania listu motywacyjnego: 

  

 użycie właściwego języka jest niesłychanie ważne dla belgijskiego 

pracodawcy (przestrzegaj wskazówek podanych w ofercie pracy),  

 we francuskojęzycznej części Belgii listy motywacyjne pisane 

własnoręcznie (szczególnie dotyczące określonych tradycyjnych 

zawodów) są powszechnie uznawane, podczas gdy 

w flamandzkojęzycznej części kraju częściej pisze się 

je na komputerze,  

 podaj szczegóły dotyczące zajęć pozauczelnianych (dla Belgów 

są one bardzo ważne),  

 referencje zwykle podlegają weryfikacji, więc uprzedź osobę 

udzielającą Ci referencji, że ktoś może się z nim skontaktować.  

 

Podstawowe prawa pracy 

 

Wynagrodzenie  

Minimalne miesięczne wynagrodzenie w Belgii wynosi około 1234 EUR. 

Wypłaty są regulowane co 2 tygodnie (dla pracowników fizycznych) lub 

co miesiąc (dla pracowników umysłowych). Podobnie jak w Holandii, 

wysokość płac ustalana jest w układach zbiorowych (układy zawierane 

między związkami zawodowymi a przedstawicielami pracodawców). Poza 

tym w Belgii istnieje zagwarantowane średnie minimum dochodu 

miesięcznego dla pracowników pełnoetatowych powyżej 21 roku życia. 

Oznacza to, że pracodawca, na koniec roku, sporządza bilans 

wynagrodzeń pobranych przez pracownika w ciągu 12 miesięcy. Jeżeli 

wynik okazuje się mniejszy niż średnie minimum miesięczne, pracodawca 

musi dopłacić pracownikowi brakującą różnicę. Za nadgodziny przysługują 

następujące stawki: 

 150% zwykłej stawki godzinowej 

 200% stawki godzinowej za nadgodziny w niedzielę i święta 
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Umowy o pracę  

W Belgii najczęściej zawieranymi umowami są umowy o pracę w pełnym 

wymiarze godzin oraz na czas nieokreślony. Umowa taka może być 

zawarta w formie pisemnej lub ustnej. Pozostałe rodzaje umów muszą 

mieć charakter pisemny. Od tego czy umowa jest zawarta z pracownikiem 

fizycznym czy umysłowym zależy długość okresu próbnego. Dla 

pracowników fizycznych wynosi on od 7 do 14 dni (w tym okresie umowa 

nie może być wypowiedziana), a dla pracowników umysłowych 

od 1 miesiąca do pół roku (umowa nie może być wypowiedziana przez 

pierwszy miesiąc). 

Czas pracy  

Tydzień pracy obejmuje 38 godzin. Dziennie nie można pracować więcej 

niż 9 godzin. Niedziela jest dniem obowiązkowo wolnym od pracy. Liczba 

nadgodzin za 3 miesiące nie może przekroczyć 65 godzin. Osoba 

pracująca w tygodniu mniej niż 38 godzin pracuje na pół etatu. 

Zakwaterowanie 

 

Hotele w Belgii są drogie, dlatego na początek dobrym rozwiązaniem 

są hostele oraz tzw. Bed & Breakfast oferujące niższe ceny: 

www.jeugdherbergen.be/  

www.bedandbreakfast.com/  

www.casamundo.co.uk/belgium/  

 

Pracownicy lokalnego biura informacji turystycznej mogą również pomóc 

w znalezieniu tymczasowego zakwaterowania.  

 

Informacje nt. temat wynajmu mieszkań umieszczane są w prasie, 

a charakterystyczne pomarańczowo-czarne plakaty wywieszane w oknach 

oferowanych mieszkań mają za zadanie przyciągnąć uwagę potencjalnych 

klientów. Lokum można również szukać za pomocą wyspecjalizowanych 

agencji pośrednictwa nieruchomości. Ważną kwestią jest to, aby nie płacić 

i nie podpisywać umów z agentem. Opłaty te i wiążące dokumenty 

podpisujemy wyłącznie ze wskazaną przez właściciela agencji osobą. 

Standardowo umowy takie podpisuje się na okres: 3, 6, 9 lat bądź 

na nieokreślony czas. Z reguły opłaca się kaucję w wysokości 

3 miesięcznych opłat za mieszkanie. 
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3. Na miejscu. Pierwsze kroki 

Opieka medyczna  

Pacjenci pokrywają całość kosztów leczenia, a później mogą się ubiegać 

o jego częściowy zwrot w miejscowych kasach chorych (część pokrywa 

pacjent). Potrzebne do tego będą dowody zapłaty za świadczenia, kopie 

recept, kopia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego. Za leczenie 

stomatologiczne, porady lekarskie kasa chorych zwraca 25% - 40%, 

za leki - 0%, 25%, 50%, 60%, 80%, w zależności od rodzaju leków. 

Koszty leczenia szpitalnego w większości przejmuje kasa chorych. Jednak 

ryczałt za przyjęcie do szpitala, opłatę za każdy dzień pobytu w szpitalu, 

leki podawane w leczeniu pacjent pokrywa w całości. Koszty przewozu 

medycznego nie podlegają zwrotowi. Receptę na refundowane leki może 

wystawić tylko uprawniony do tego lekarz. W aptece należy okazać 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

Ubezpieczenie społeczne  

Poborem składek na ubezpieczenie społeczne zajmuje się Narodowy Urząd 

Zabezpieczenia Społecznego. 

Dodatkowe informacje 

 

Na poniższych stronach możemy znaleźć wszelkie dodatkowe, aktualne 

informacje, na temat: społeczności polskiej funkcjonującej w Belgii, 

ciekawych nadchodzących wydarzeń, koncertów, a także co możemy 

w wolnych chwilach robić oraz co warto na miejscu zwiedzić: 

 

http://www.polonia.be/ 

http://www.antwerpiapolska.be/ 

http://www.ebelgia.com/ 

http://www.polonia.be/
http://www.antwerpiapolska.be/
http://www.ebelgia.com/

