
 

Informacje dotyczące poszukiwania pracy: 
 

 

Centrum pośrednictwa pracy dla obcokrajowców w Tokio: 

http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html 

 

Centrum pośrednictwa pracy dla obcokrajowców w Osace: 

http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/e-toppage.html 

 

Centrum pośrednictwa pracy dla obcokrajowców w Nagoi: 

http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/english.html 

 

Sieć HelloWork (strona w języku japońskim): 

https://www.hellowork.go.jp/ 

 

 

Informacje turystyczne: 

 

Japońska Organizacja Turystyczna (JNTO): 

http://www.jnto.go.jp/ 

 

 

 

Ambasada Japonii w Polsce 

Wydział Informacji i Kultury 

Al. Ujazdowskie 51, 00-536 Warszawa 

www.pl.emb.japan.go.jp, e-mail: info-cul@wr.mofa.go.jp 

Embassy of Japan in Poland  



 

 

 

Podczas wizyty Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w 

Japonii w lutym 2015 r. podpisane zostało porozumienie pomiędzy 

rządem Japonii a rządem Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie 

programu „Zwiedzaj i Pracuj”. Program umożliwia otrzymanie 

specjalnej wizy pozwalającej na podjęcie zatrudnienia o charakterze 

dodatkowym w stosunku do pobytu wypoczynkowego na okres do 

jednego roku.  

Wnioski o wizy do Japonii w ramach programu „Zwiedzaj i Pracuj” 

są przyjmowane od 13 lipca 2015 r.  
  

 

Cele programu: 

Program skierowany jest do Polaków i Japończyków w wieku od 18 

do 30 lat i umożliwia wyjazd do Japonii/Polski na okres do jednego 

roku w celu promowania wzajemnego zrozumienia oraz umacniania 

przyjaznych stosunków pomiędzy naszymi krajami. Opis programu 

w wersji angielskiej można znaleźć na stronie: 

www.mofa.go.jp/j_info/visit/w_holiday/index.html  

 
Główna zaleta programu:  

� możliwość podjęcia pracy zarobkowej celem pokrycia 

kosztów podróży i pobytu 

 

Głównym celem programu jest wyjazd wypoczynkowy, dlatego 

osoby, które chcą wyjechać do Japonii jedynie w celach 

zarobkowych lub aby podjąć naukę, powinny ubiegać się o 

odpowiednią wizę.  

Warunki uczestnictwa w programie: 

Obywatele polscy, którzy chcą ubiegać się o uczestnictwo w 
programie „Zwiedzaj i Pracuj”, muszą spełniać poniższe warunki:  

� w dniu złożenia wniosku mieć od 18 do 30 lat włącznie 

� w momencie składania wniosku zamieszkiwać na terenie 
Polski 

� posiadać ważny polski paszport. 

 

 

O czym należy pamiętać: 

� Niezależnie od możliwości podjęcia pracy na miejscu, przed 
przyjazdem do Japonii należy zgromadzić środki finansowe 
wystarczające na utrzymanie w początkowym okresie pobytu 
i zakup biletu powrotnego do Polski. 

� Przed i po przyjeździe do Japonii należy zwracać szczególną 
uwagę na stan zdrowia. Dobry ogólny stan zdrowia jest 
niezbędny do życia w kraju o odmiennej kulturze, zwyczajach 
i kuchni. 

� Osoby będące na utrzymaniu wnioskodawcy nie mogą 
towarzyszyć mu podczas udziału w programie. 

� Ambasada Japonii nie pośredniczy w poszukiwaniu pracy.  

 
 
 
 

Dodatkowe informacje na stronie: 

www.pl.emb-japan.go.jp/konsulat/wh.html 

Podstawowe informacje na temat programu 
„Zwiedzaj i Pracuj” 

 


