
Zatrudnienie cudzoziemców
- zmiany w przepisach -

Warszawa, 24 października 2017 r. 



Plan prezentacji 

1. Cudzoziemcy na polskim rynku pracy – kontekst i trendy

2. Podstawowe zasady dot. pracy cudzoziemców w Polsce

3. Zmiany od 1 stycznia 2018 r. (dot. powiatowych urzędów pracy) 

 oświadczenia 

 zezwolenia na pracę sezonową 

4. Okres przejściowy



Kontekst :

• Istotny wpływ członkostwa Polski w UE - dyrektywy w zakresie legalnych 
migracji, a zwłaszcza dyrektywa 2014/36/UE;

• Polska staje się coraz bardziej atrakcyjna dla migrantów zarobkowych zwłaszcza 
obywateli Ukrainy także na dłuższy czas;

• Zmiany mają służyć uszczelnieniu, ale nie zasadniczemu ograniczeniu pracy 
cudzoziemców (SOR);

• Usprawnienie monitorowania i zarządzania migracjami.
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Trendy

• W dalszym ciągu rośnie udział obywateli Ukrainy w liczbie wydanych zezwoleń (obecnie to już ok.
85%) i utrzymuje się ich udział w liczbie rejestrowanych oświadczeń (na poziomie ok. 95%).

• Zapotrzebowanie na pracę rośnie w większości branż, szczególnie silny wzrost odnotowywany jest 
w budownictwie, transporcie czy przetwórstwie przemysłowym (głównie przemysł spożywczy). 
Rośnie znaczenie agencji pracy tymczasowej jako podmiotów powierzających pracę cudzoziemcom 
(ok. 1/4 – 1/3 wydawanych zezwoleń i oświadczeń). 

• Wyraźnie z roku na rok maleje znaczenie rolnictwa wśród branż dla który rejestrowane są 
oświadczenia na pracę cudzoziemców. W 2016 udział rolnictwa wyniósł 26 %, podczas, gdy w roku 
2010 tej branży dotyczyło 61%. Obecnie to ok. 21%.

• Największe zapotrzebowanie na pracę cudzoziemców nadal występuje w województwie 
mazowieckim – tego regionu dotyczy ok. 34% wydanych zezwoleń i ok. 25% zarejestrowanych 
oświadczeń (choć jeszcze kilka lat temu wartości te przekraczały 50%). Znaczenie tego województwa 
jednak stopniowo maleje na tle reszty Polski i obserwowany jest stopniowy wzrost 
zapotrzebowania na pracę cudzoziemców jest odnotowywany w innych regionach.

• Cudzoziemcy stanowią marginalną liczbę wśród zarejestrowanych bezrobotnych (ok. 3-4 tys., 
niecałe 0,3% ogółu bezrobotnych) i tylko nieliczni z nich posiadają prawo do zasiłku (ok. 6-7%).

• Wzrasta liczba cudzoziemców zgłoszonych do systemu ubezpieczeń społecznych (obecnie ok. 2-2,5 
% ogółu ubezpieczonych). Szczególnie szybko rośnie liczba ubezpieczonych obywateli Ukrainy (ok. 
270 tys. z 378 tys. – 71%).



Liczba oświadczeń i zezwoleń na pracę w latach 2008 – 2016 i I –VIII 2017
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Najważniejsze przepisy 

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy 

i rozporządzenia na podstawie art. 90 i 90a 

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

• Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej



Warunki wykonywania pracy

Art. 2 ust. 1 pkt 22a ustawy o promocji zatrudnienia 

powierzenie cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy – oznacza to powierzenie wykonywania 

pracy cudzoziemcowi, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 ust. 1 lub 

nie posiada odpowiedniego zezwolenia na pracę, nie będąc zwolnionym na podstawie przepisów 

szczególnych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, lub którego podstawa pobytu nie uprawnia 

do wykonywania pracy, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż 

określone w odpowiednim zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a–1c lub art. 88s ust. 1 i 

2, lub który wykonuje pracę na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu 

na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114, art. 126, art. 127 lub art. 142 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 

119 i art. 135 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub bez zawarcia umowy o 

pracę albo umowy cywilnoprawnej w wymaganej formie;



System obecny

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemiec do Wojewody na okres > 3 miesięcy ≤ 3 lata 

Zezwolenie na pracę

Pracodawca do Wojewody ≤ 3 𝑙𝑎𝑡𝑎

Zwolnienie z zezwolenia na pracę 

Oświadczenie 

Pracodawca do PUP na 6 
miesięcy w 12 miesiącach 

Oświadczenie 

Pracodawca do PUP na 6 
miesięcy w 12 miesiącach 

Oświadczenie

Pracodawca do PUP na 6 
miesięcy w 12 miesiącach  

+ tytuł pobytowy

(cudzoziemiec)

- Zezwolenie na 
pobyt czasowy  

- Ruch 
bezwizowy 

- Wiza  

1 rok 3 lata



System po zmianach

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Cudzoziemiec do Wojewody na okres > 3 miesięcy ≤ 3 lata 

Zezwolenie na pracę

Pracodawca do Wojewody ≤ 3 𝑙𝑎𝑡𝑎

Zwolnienie z zezwolenia na pracę 

Nowe oświadczenie 

(poza pracą w sektorach sezonowych 

Pracodawca do PUP na 6 miesięcy w 
12 

Zezwolenie na pracę 
sezonową 

Nowe oświadczenie 

Pracodawca do PUP na 6 miesięcy w 
12 miesiącach 

Zezwolenie na pracę 
sezonową 

Nowe oświadczenie

Pracodawca do PUP na 6 miesięcy w 
12 miesiącach  

Zezwolenie na pracę 
sezonową 

+ tytuł pobytowy

(cudzoziemiec)

- Zezwolenie na 
pobyt czasowy  

- Ruch bezwizowy 

- Wiza  

1 rok 3 lata



Oświadczenia – co się zmieni

• Umiejscowienie przepisu w ustawie

• Nazwa – oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

• Ograniczony zakres - dotyczy prac, które nie zostały objęte zezwoleniem na pracą 
sezonową

• Wpłata w związku ze złożeniem wniosku 30 zł;

• Termin rejestracji – gdy nie wymaga postępowania 7 dni roboczych i 30 dni gdy 
prowadzone jest postępowanie;

• Przesłanki odmowy: 

 obligatoryjne (ukaranie)

 fakultatywne (rejestracja dla pozoru, w innym celu)

• Odmowa w formie decyzji administracyjnej, z możliwością odwołania się do 
ministra właściwego ds. pracy; 



Oświadczenia – co się zmieni

• Obowiązki informacyjne: 

 o podjęciu pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu podjęcia pracy) 

 o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w terminie 7 dni od daty 
rozpoczęcia pracy określonej w oświadczeniu)

• możliwość poinformowania o wcześniejszym zakończeniu pracy (przez pracodawcę 
i również przez cudzoziemca; 

• Zmiana sposobu liczenia okresów wykonywania pracy na oświadczeniu – okres 
ważności oświadczenia (okresy faktycznie wykonywanej pracy)

 wprowadzenie domniemań,  gdy nie zrealizowano obowiązku 
informacyjnego;

• Możliwość wprowadzenia limitu.



Oświadczenia – co pozostanie 
bez zmian 

1. Organ wpisujący do ewidencji - starosta;

2. Nadal dla obywateli wybranych krajów;

3. Nadal wpis do ewidencji możliwy na okres 6 miesięcy w kolejnych 12 miesiącach;

1. Możliwość przedłużenia pracy i pobytu
wprowadzenie rozwiązań promujących zawieranie umów o pracę

 Zwolnienie z testu rynku pracy gdy praca wykonywana co najmniej przez 3 
miesiące i przedłużenie na tym samym stanowisku, u tego samego 
pracodawcy

 Umożliwienie pracy w procedurze 



Agencje pracy tymczasowej 

• Kwestie związane z systemem oświadczeń: 

a) Odrębny wzór oświadczenia; 

b) Możliwość zmiany pracodawcy użytkownika bez konieczności 
rejestracji nowego oświadczenia jeżeli warunki pracy, z wyjątkiem 
miejsca wykonywania  pracy, nie uległy zmianie. 



Praca sezonowa

• Dotyczy działalności uzależnionych od rytmu pór roku we wskazanych  sektorach (rolnictwo i 
turystyka);

• Działalności określone zgodnie z sekcjami Polskiej Klasyfikacji Działalności; w rozporządzeniu 
MRPiPS przygotowanym we współpracy z MRiRW i MSiT;

• Z zezwolenia mogą korzystać obywatele w wszystkich krajów trzecich, którzy przebywają poza 
granicami RP  i wjadą na podstawie wizy lub w ruchu bezwizowym w celu pracy sezonowej – tzw. 
tryb dyrektywowy z odrębną procedurą wydania zezwolenia, dodatkowymi obowiązkami i 
uprawnieniami; 

• Zezwolenie może być wydane dla obywateli państw trzecich, którzy przebywają legalnie na 
terytorium  Polski i posiadają dokument pobytowy uprawniający do podjęcia pracy w Polsce –
tzw. tryb krajowy z prostszą procedurą, innym sposobem obliczania terminu ważności zezwolenia, 
brak możliwość przedłużenia pobytu w zw. z pracą sezonową;

• Maksymalna długość zezwolenia - 9 miesięcy, rozliczenie w roku kalendarzowym; 

• Wpłata w wysokości 30 zł; 



Praca sezonowa

• Utrzymanie właściwości starostów (powiatowych urzędów pracy) jako adresata wniosków 
pracodawców;

• Objęcie obywateli wszystkich państw trzecich, ułatwienia dla obywateli wybranych 
państwa (6 państw objętych obecnie procedurą oświadczeniową)

• Wprowadzenie procedury administracyjnej dot. pracy sezonowej (zgodnie z dyrektywą) –
zezwolenie to decyzja administracyjna, od której służyć będzie odwołanie do ministra 
właściwego do spraw pracy; 

• Badanie warunków przyjęcia – porównywalność wynagrodzenie, jak w przypadku 
zezwoleń na prace + przesłanki fakultatywne , przesłanki odmowy jak w przypadku 
zezwoleń na pracę; 

• Terminy na wydanie decyzji: w sprawach prostych 7 dni, gdy postępowanie wyjaśniające 
30 dni;



Procedura



Praca sezonowa

Zezwolenia na pracę sezonową - ułatwienia 

• legalna praca po wjeździe i przedstawieniu w PUP odpowiednich dokumentów 
potwierdzających datę wjazdu i adres zakwaterowania cudzoziemca;

• możliwość wykonywania każdej pracy sezonowej; 

• Legalna praca w trakcie procedury przedłużenia zezwolenia; 

Zezwolenia dla obywateli 6 państw „oświadczeniowych”: 

• zwolnienie z tzw. testu rynku pracy;

• możliwość wykonywania innej pracy „nie-sezonowej” w okresie do 30 dni, z 
wyjątkiem APT;

• możliwość uzyskania tzw. wpisu wielosezonowego;



Wpis wielosezonowy

• Dotyczy obywateli wybranych państw; 

• Cudzoziemiec przynajmniej raz w ciągu pięciu lat wykonywał pracę 
sezonową na rzecz danego podmiotu – konieczne udokumentowanie  
wykonywania pracy;

• Weryfikacja wniosku po złożeniu;

• Po pozytywnej decyzji wpis wniosku do ewidencji, wydanie zaświadczenia;  

• Na podstawie zaświadczenia cudzoziemiec w kolejnych latach ubiega się o 
wizę (lub wjeżdża w ruchu bezwizowym);

• W dwóch kolejnych latach podmiot poinformuje o wjeździe cudzoziemca i 
przedstawia informację o jego zakwaterowaniu.  



Obowiązki pracodawcy

• Przedstawienie w urzędzie dowodu wjazdu cudzoziemca i informacji o adresie 
zakwaterowania – warunek legalnej pracy; 

• Przekazanie jednego egzemplarza zezwolenia cudzoziemcowi; 

• Zawarcie umowy pisemnej zgodnie z warunkami określonymi w oświadczeniu, 
przedstawienia jej tłumaczenia na język zrozumiałym dla cudzoziemca ;

• Obowiązek zawarcia z cudzoziemcem pisemnej umowy dotyczącej warunków 
zakwaterowania, jeżeli zapewnia je podmiot powierzający pracę.

 Rozszerzona odpowiedzialność odszkodowawcza, gdy zezwolenie cofnięte z winy 
pracodawcy (w określonych przypadkach). 



Tryb krajowy

Możliwość wykonywania pracy sezonowej gdy cudzoziemiec 
przebywa już na terenie RP 

• Brak wpisu wniosku do ewidencji;

• Dokument pobytowy musi uprawniać do wykonywania pracy; 

• Zezwolenie można wydać na okres ważności posiadanego dokumentu 
pobytowego, ale nie dłużej niż na 9 miesięcy;

• Liczenie okresów na jakie zostały wydane zezwolenia na pracę sezonową;

• Zwolnienie z obowiązków dot. zakwaterowania;

• Brak dodatkowych podstaw do ubiegania się o odszkodowanie; 

• Brak możliwości przedłużenia pobytu wz. z pracą sezonową. 



Przedłużenie zezwolenia

• wyłącznie dla cudzoziemców, którzy wjechali w celu pracy sezonowej (wiza 
„sezonowa”, ruch bezwizowy w zw. z wnioskiem wpisanym do ewidencji);

• Wydawane w celu kontynuacji pracy u tego samego podmiotu, jak również w 
celu podjęcia pracy u innego podmiotu; 

• wydaje się na okres, który łącznie z okresem pobytu w celu wykonywania 
pracy sezonowej nie będzie dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym;

• Możliwość pracy w procedurze;

• W celu przedłużenia pobytu możliwość ubiegania się o „szczególne” 
zezwolenie na pobyt czasowy (wojewoda).



• Pozostali 
cudzoziemcy 
przebywający 
w Polsce

• Obywatele 6 
państw 
przebywający w 
Polsce 

• Pozostali 
cudzoziemcy 
przebywający 
zagranicą

• Obywatele 6 
państw 
przebywający 
zagranicą

Ułatwienia i obowiązki 
dot. zakwaterowania, 

możliwość 
przedłużenia pobytu 

wz. z pracą  sezonową, 
liczenie ważności 

zezwolenia od daty 
pierwszego wjazdu  

Obowiązki dot. 
zakwaterowania, 

możliwość 
przedłużenia pobytu 

wz. z pracą 
sezonową, liczenie

ważności zezwolenia 
od daty pierwszego 

wjazdu  

Nie ma obowiązków 
dot. zakwaterowania 

, brak możliwości 
przedłużenia  pobytu 

wz. z  pracą 
sezonową, zliczanie
okresów wydanych 

zezwoleń 

Ułatwienia, brak 
obowiązków dot. 
zakwaterowania , 
brak możliwości 

przedłużenia  pobytu 
wz. z pracą 

sezonową, zliczanie
okresów wydanych 

zezwoleń 



Agencje pracy tymczasowej 

Kwestie związane z pracą sezonową  

• Odrębny wzór wniosków; 

• Dodatkowe obowiązki informacyjne - gdy nie jest potrzebna zmiana 
zezwolenia.  Niedopełnienie zagrożone karą grzywny;

a) zmiany siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej 
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy; 

b) przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę;

c) przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę;

d) zastąpienia umowy cywilnoprawnej umową o pracę; 

• Brak możliwości powierzania innej pracy niż praca sezonowa przez 
maksymalny okres 30 dni w trakcie trwania zezwolenia.



Systemy IT

• Możliwość składania wniosków elektronicznie; 

• Systemy ewidencji wniosków i zezwoleń na prace sezonową oraz 
ewidencji oświadczeń;

• Dostęp dla PUP do danych SG, PIP, ZUS i KAS (elektronicznie od 1 lipca 
2018 r.); 

• Dostęp do danych zawartych w systemach dla SG, PIP, konsuli, KAS, 
Policji, wojewodów;



Rozwiązania przejściowe 

• Możliwość rejestracji oświadczeń na starych zasadach do 31 grudnia 2017 r.; 

• Możliwość wykonywania pracy na oświadczeniu zarejestrowanym w 2017 r. do 
31 grudnia 2018 r. we wszystkich sektorach gospodarki; 

• Możliwość ubiegania się o wizę wz. z zarejestrowanym starym oświadczeniem 
do 31 października 2018 r. 

• Od 1 stycznia 2018 r. rejestracja oświadczeń na nowych zasadach tj. gdy praca 
nie jest wykonywana w sektorze uznanym za sezonowy; 

• W przypadku działalności uznanej za sezonową wydawane będzie zezwolenie na 
pracę sezonową;  

W 2018 r. można będzie wykonywać pracę na starym i nowym oświadczeniu. 



Agata Dudek 
Departament Rynku Pracy 

Dziękuję za uwagę



OŚWIADCZENIA

• Wszystkie sektory  z wyłączeniem sektorów objętych 
zezwoleniem sezonowym;

• Tylko dla obywateli wybranych krajów;

• 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy; 

• Liczony okres, na który oświadczenie zostało wpisane do 
ewidencji;

• Odmowa w trybie decyzji administracyjnej; 

ZEZWOLENIE NA PRACĘ 
SEZONOWĄ

• Tylko w wybranych sektorach;

• Wszyscy cudzoziemcy, 
ułatwienia dla wybranych;

• Długość zezwolenia 9 miesięcy 
w roku kalendarzowym;

• Okres liczony od dnia 
przekroczenia granicy;

• Zezwolenie wydawane w trybie 
decyzji administracyjnej; 



OŚWIADCZENIA 

• Ograniczone przesłanki odmowy;

• Termin rejestracji/wydania decyzji 7/30 dni;

• Możliwość przedłużenia pracy i pobytu (zachęta do 
zawierania umów o pracę);

• obowiązek informacyjny o podjęciu pracy; 

• Wpłata 30 zł; 

ZEZWOLENIE NA PRACĘ 
SEZONOWĄ

• Sprawdzanie przesłanek zgodnie 
z dyrektywą;

• Termin wydania decyzji 7/30 dni 

• Ograniczenie możliwości 
przedłużenia pobytu wz. z pracą 
sezonową;

• Zezwolenie po przedstawieniu 
dowodu wjazdu i adresu 
cudzoziemca;

• wpłata 30 zł;


