
Projekt z 21.10.2016 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI 

z dnia ..................... 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w 

złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca 

Na podstawie art. 90a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm?\ zwanej dalej 

zarządza się, co następuje: 

§l. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia lO grudnia 201 r. w 

sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o 

zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. poz. 1634) w § 2 w pkt 3 kropkę L.a~•LI;;Liu 

przecinkiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

"4) 30 zł - w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy 

zamierza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową; 

5) 30 zł- w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cucizclzi(~:rn~co\~i 

zamterza powierzyć wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na 

krótkoterminową." 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 20 17 r. 

MINISTER RODZINY, 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

ll Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej- praca, na m,..,, .. u.w 

l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szc:lel!lóło,wee~o 
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz.l905). 

2 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 645 i 691. 



Projekt z 21.10.2016 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZN J 1
) 

z dnia ..................... 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie 

wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej j 

dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę 

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.Z)), zarządza się, co 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 

w sprawie określenia przypadków, w których powierzenie wykonywania 

cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez n..vJu"''"L'ł•v., .... 

uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. z 2015 r. poz. 588), w§ l uchyla się pkt 20. 

§ 2. Cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie przepisu, o którym mowa 

mogą kontynuować pracę bez zezwolenia na pracę w dniu wejścia w 

rozporządzenia na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r. 

MINISTER RODZINY, PRA 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

l) Minister Rodziny, Pracy i Folityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -praca, na ~v'""'<liVV 
l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szc;leg<'>łqvve 
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Folityki Społecznej (Dz. U. poz.l905). 

2 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 645 i 691 



Projekt z 21.10.2016 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI 

z dnia ..................... 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których ze~~wc>łeJnte 

pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki 

zezwoleń na pracę cudzoziemców 

Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.2
)), zwanej dalej " 

zarządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 

w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę 

wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń 

cudzoziemców (Dz. U. z 2015 r. poz. 97) § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) cudzoziemca, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie 

wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące 

tego samego pracodawcę i na tym samym stanowisku zgodnie z zezwoleniem na 

krótkoterminową, o którym mowa w art. 88 ust. 3 ustawy - pod warunkiem or2:ea~~tmMtema 

zezwolenia na pracę krótkoterminową i umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzaj 

opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;" 

§ 2. Przepis § 3 pkt 3 w dotychczasowym brzmieniu stosuje stę w 

wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia zarejestrowane 

powiatowym urzędzie pracy przed dniem wejścia w życie niniejszego rm~pc)rzaO:lerua, 

dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy od dnia rejestracji oświadczenia. 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r. 

MINISTER RODZINY, PRA 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

l) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej- praca, na nnrkHUiiP 

l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szc.zegółcjlwej~o 
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz.1905). 

2 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 645 i 691. 



Projekt z 21.10.2016 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI 

z dnia ..................... 2016 r. 

w sprawie podklas działalności według klasyfikacji PKD, w których wydawane 

zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca 

Na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.2
)), zwanej dalej ' 

zarządza się, co następuje: 

§ l. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88 ust. 2 

wydaje się w określonych podklasach działalności według klasyfikacji PKD 

załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r. 

W porozumieniu: 

MINISTER ROLNICTWA 

I ROZWOJU WSI 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI 

MINISTER RODZINY, 

I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

l) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -praca, na nnrl<>t"''"' 

l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szc;~eg<'>ł<1'vve 
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz.l905). 

2 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 645 i 691. 



ZAŁĄCZNIKI 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

SCHEMAT KLASYFIKACJI 

DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA 

-2-

NAZWA GRUPOWANIA 

SEKCJA A ROLNICTWO, LESNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 

01 UPRAWY ROLNE, CHOW I HODOWLA 
ZWIERZĄT, 

ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ 
USŁUGOWĄ 

01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.11 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin 
oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu 

01.13 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa 
roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 

01.15 01.15.Z Uprawa tytoniu 

01.16 01.16.Z Uprawa roślin włóknistych 

01.19 01.19.Z Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie 

01.2 Uprawa roślin wieloletnich 

01.21 01.21.Z Uprawa winogron 

01.24 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych 
ziarnkowych i pestkowych 

01.25 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów 
owocowych oraz orzechów 

01.28 01.28.Z Uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych 
oraz roślin wykorzystywanych do produkcji 
leków i wyrobów farmaceutycznych 

01.29 01.29.Z Uprawa pozostałych roślin wieloletnich 

01.3 01.30 01.30.Z Rozmnażanie roślin 

01.4 Chów i hodowla zwierząt 

01.42 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów 

01.43 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt 
koniowatych 
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01.45 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz 

01.49 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt 

01.5 01.50 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hod 
zwierząt (działalność mieszana) 

01.6 Działalność usługowa wspomagająca rolni 
następująca po zbiorach 

01.61 01.61.Z Działalność usługowa wspomagająca produ 
roślinną 

01.62 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i 
hodowlę zwierząt gospodarskich 

01.63 01.63.Z Działalność usługowa następująca po zbiora h 

01.64 01.64.Z Obróbka nasion dla celów rozmnażania rośli 

SEKCJA I DZIAŁALN ZWIĄZANA Z ZAKWATEROWANIEM I USŁUGAMI 
GASTRONOMICZNYMI 

55 ZAKWATEROWANIE 

55.3 55.30 55.30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla poja 
kempingowych) i pola namiotowe 

56 DZIAŁALN USŁUGOWA ZWIĄZANA Z 
WYŻYWIENIEM 

56.10.6 Ruchome placówki gastronomiczne 

79 DZIAŁALNO ORGANIZATO 
POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TUR 
ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁU 
ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z 
ZWIĄZANE 

79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodni 
turystycznych 

79.90.6 Działalność w zakresie informacji turystyczn 



-----------------------------

Projekt z 21.10.2016 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZN J 1
) 

z dnia ..................... 2016 r. 

w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotycząc 

zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące zezwolenia na pracę 

krótkoterminową 

Na podstawie art. 90 ust. lO ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudni nia i 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645 z późn. zm.2
)), zwanej dalej "ust wą", 

zarządza się, co następuje: 

§ l. Rozporządzenie określa: 

l) państwa, dla których obywateli wydaje stę zezwolenie na pracę sezo ową 

cudzoziemca bez względu na warunki, o których mowa w art. 88o ust. l pkt 2 ustaw 

którym można powierzyć wykonywanie pracy innego rodzaju niż praca wykonyw 

ramach działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 u tawy 

na podstawie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie dłuższe niż łącznie 14 dni w iągu 

ważności zezwolenia, a także państwa, dla których obywateli dokonuje się wpisu wnio ku o 

wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezo 

na podstawie art. 88q ustawy; 

2) państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę krótkoterminow 

§ 2. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypas litej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę sezonową bez względu na warunki, o kt rych 

mowa w art. 88o ust. l pkt 2 ustawy lub powierzenie wykonywania pracy innego rodza niż 

praca wykonywana w ramach działalności określonych w przepisach wydanych na pods awie 

art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową albo wpis wnio ku o 

wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezo owej 

l) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -praca, na podst wie § 
l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegół wego 
zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz.l905). 

2 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 645 i 691. 
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na podstawie art. 88q ustawy jest dopuszczalne w przypadku cudzoziemców będących 

obywatelami: 

l) Republiki Armenii, 

2) Republiki Białorusi, 

3) Republiki Gruzji, 

4) Republiki Mołdawii, 

5) Federacji Rosyjskiej 

6) Ukrainy. 

§ 3. Powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie zezwolenia na pracę krótkoterminową jest dopuszczalne w przypadku 

cudzoziemców będących obywatelami państw określonych w § 2. 

§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r. 

MINISTER RODZINY, PRACY 

I POLITYKI SPOLECZNEJ 



-------------------------

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRASPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRAC I 1
) 

z dnia .................................... . 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wiz dla cudzoziemców 

Na podstawie art. 80 ust. l ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach .u. 
poz. 1650, z późn. zm?)) zarządza się, co następuje: 

§ l. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia S maja 

sprawie wiz dla cudzoziemców (Dz. U. poz. S92) w§ 2 wprowadza się następujące ~~~,--.~J 

l) pkt S uchyla się; 

2) po pkt S dodaje się pkt Sa i Sb w brzmieniu: 

"Sa) "OSa" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której 

art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 64S, 691 i 868), 

nieprzekraczającym 8 miesięcy w roku kalendarzowym; 

Sb) "05b" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której 

art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w roku 

kalendarzowym;"; 

3) pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

"6) "06" - gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż Vn..Jl'-'"J''f"·"' w 

art. 60 ust. l pkt Sa i Sb ustawy;". 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi dnia l stycznia 2017 r. 

MINISTER SPRA W WE 

I ADMINISTRACJI 

W porozumieniu: 

MINISTER SPRA W ZAGRANICZNYCH 

IJ Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § l 
2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088). 

2
l Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 463 i 1004, z 2015 r. poz. 1274, 1607 i 1767 oraz z 

65 i 904). 



ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI 

z dnia ............................ 2016 r. 

w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 

Na podstawie art. 90 ust. l ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 poz. 645z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 

§ l. Rozporządzenie określa: 

l) typy zezwoleń na pracę; 

2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę; 

3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa wart. 88c ust. l i 2 

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

dalej "ustawą"; 

4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości 

potrzeb kadrowych pracodawcy; 

5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cu<1zo,zte:mt:o 

jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo 

w trakcie postępowania administracyjnego; 

6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę, wzory oś 

podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu 

określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które 

zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudZIOZ1err1tc•wi 

wykonywanie pracy; 

7) wzory zaświadczeń o wplSle do ewidencji wniosków w sprawte pracy se;wr1mwe1 

ewidencji wniosków w sprawie pracy krótkoterminowej. 

§ 2. Określa się następujące typy zezwoleń na pracę: 

l) A- dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Rzeczypospolitej 

na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo 

IJ Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej -praca, na "'"''1 "•~"'' 0 

§ l ust. 2 pkt l rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia l 7 listopada 20 15 r. w 
szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz.l905). 
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oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) B - dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w 

zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką 

kapitałową w organizacji przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy; 

3) C - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest 

delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w 

roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu 

powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 

osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.2
\ z pracodawcą zagranicznym; 

4) D - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 

nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa 

eksportowa); 

5) E - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest 

delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w 

ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż wskazany w pkt 2-4; 

6) S - dotyczy cudzoziemca, który wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę 

w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 90 

ust. 9 na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa); 

7) K - dotyczy cudzoziemca, będącego obywatelem państwa określonego zgodnie z celami 

polskiej polityki migracyjnej wykonującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

pracę inną niż określona w art. 88 ust. 2 ustawy przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy 

w ciągu roku kalendarzowego na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub 

miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności 

znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Z) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 poz. 645 i 691. 
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§ 3. l. Zezwolenie na pracę, zezwolenie na pracę sezonową oraz zezwolenie na 

krótkoterminową jest wydawane na pisemny wniosek podmiotu 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi na okres oznaczony datami. 

2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę jest określony w załączniku 

rozporządzenia. 

3. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest określony w za1rac:l:ntKU 

nr 2 do rozporządzenia. 

4 Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę krótkoterminową jest .. H.._.,...,.,,,..,..~ 

załączniku nr 3 do rozporządzenia. 

5. W przypadku, gdy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca, który będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. l 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach , właściwy starosta wydaje u..,., ..... u,'"' 

powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie 

ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej. 

6. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku o wydanie 7 
... c·'""" 

na pracę krótkoterminową. 

7. Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie 

sezonowej jest określony w załączniku nr 4. 

8. Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w 

krótkoterminowej jest określony w załączniku nr 5. 

9. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 

wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie 

sezonowej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedkłada 

który wpisał wniosek, "oświadczenie podmiotu powierzającego 

cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej" oraz 

kopię dokumentu podróży, z ważną wizą w celu wykonywania pracy 

potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego. 

10. W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 9, podmiot powierzający 

pracy cudzoziemcowi zamieszcza informację o adresie zamieszkania cudzoziemca w 

jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

11. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 

wniosku o wydanie zezwolenia na pracę krótkoterminową do ewidencji wniosków w cn1ł·<>u'' 

pracy krótkoterminowej, podmiot powierzający wykonywanie pracy 
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przedkłada staroście, który wpisał wniosek, "oświadczenie podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania 

pracy krótkoterminowej" oraz kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

12. Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o 

zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej jest określony w 

załączniku nr 6 do rozporządzenia. 

13. Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o 

zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy krótkoterminowej jest określony w 

załączniku nr 7 do rozporządzenia. 

14. Wzór zezwolenia na pracę jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia; 

15. Wzór zezwolenia na pracę sezonową jest określony w załączniku nr 9 do 

rozporządzenia. 

16. Wzór zezwolenia na pracę krótkoterminową jest określony w załączniku nr lO do 

rozporządzenia. 

§ 4. l. Przedłużenie zezwolenia na pracę oraz przedłużenie zezwolenia na pracę 

sezonową jest wydawane na okres oznaczony datami. 

2. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę jest określony w załączniku nr 11 

do rozporządzenia. 

3. Wzór wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest określony w 

załączniku nr 12 do rozporządzenia. 

4. Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę jest określony w załączniku nr 13 do 

rozporządzenia. 

5. Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową jest określony w załączniku nr 14 

do rozporządzenia. 

§ 5. l. Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia jest uzyskanie przez 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 

88c ust. l pkt 2 ustawy, starosta: 

l) przYJmUJe od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę 

pracy; 
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2) niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym 

pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy; 

3) informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów 

wymagania określone w ofercie pracy, w tym o liczbie obywateli 

cudzoziemców, o których mowa wart. 87 ust. l pkt 1-11 ustawy; 

4) w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje do niego 

obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa wart. 87 ust. l pkt 1-11 

spełniających wymagania określone w ofercie pracy; 

5) dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w 

wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub 

pracy; 

6) w terminach określonych w art. 88c ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi oo'wte~rz::nactenm 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości 

potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 

1-11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, 

liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą 

jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych 

stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę 

wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla 

zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy; 

7) w przypadku gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia 

kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, 

kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, 

obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 

ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem. 

2. W ofercie, o której mowa w ust. l pkt l, podmiot powierzający wykonywanie 

cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c 

pkt 2 ustawy. 

3. W toku postępowania, o którym mowa w ust. l, starosta nie. bierze pod 

wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zaniżone lub zawyżone w 

pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. 
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4. Jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy wynika możliwość 

pozyskania co najmniej jednego odpowiedniego kandydata spośród obywateli polskich i 

cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. l pkt 1-11 ustawy, spełniającego wymagania 

określone w ofercie pracy, a podmiot składający ofertę, bez uzasadnionych przyczyn, nie 

wyraził zgody na skierowanie takiego kandydata lub nie przyjął go do pracy, starosta w 

informacji, o której mowa w art. 88c ust. l pkt 2 ustawy, stwierdza możliwość zaspokojenia 

potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

5. Wzór informacji, o której mowa w ust. l, jest określony w załączniku nr 5 do 

rozporządzenia. 

§ 6. l. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o 

wydanie zezwolenia na pracę, przedstawia: 

l) dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter 

działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego - w przypadku wniosku o 

zezwolenie typu C, D lub E; 

2) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu 

nie posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość - w 

przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest 

osoba fizyczna; 

3) umowę spółki- w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez 

cudzoziemca jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka 

cywilna, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki - jeżeli podmiotem powierzającym 

wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spółka akcyjna w organizacji; 

4) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, 

którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego 

dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

5) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 

ustawy; 

6) informację, o której mowa wart. 88c ust. l pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 

dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę- 90 

dni przed dniem złożenia wniosku -jeżeli jest ona wymagana; 

7) kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jako podatnika podatku 
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dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym 

wniosku- w przypadku wniosku o zezwolenie typu B; 

8) dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złc•teme 

wniosku- w przypadku wniosku o zezwolenie typu B; 

9) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 4 pkt 2 

- w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania 

wykazanie tych okoliczności; 

10) informację o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym 

pracy cudzoziemcowi - w przypadku wniosku o zezwolenie 

wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata; 

11) umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej j 

będzie świadczona- w przypadku wniosku o zezwolenie typu D; 

12) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający UZ1Wdnte:I)le 

zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej- w 

podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja; 

13) dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 pkt 3 ustawy; 

14) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań 

powierzającego wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy - w przypadku 

zezwolenie typu A jeżeli informacja starosty była wymagana; 

15) dowód wpłaty, o której mowa w art. 90a ust. l ustawy; 

16) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych 

przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w 

regulowanym .. 

2. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając o 

wydanie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia: 

l) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego me 

posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tozsarnos:q 

przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez 

osoba fizyczna; 

2) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cwaz<>Ztląmca, 

którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada 
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dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego ważnego 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

3) kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej - w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

4) dowód wpłaty, o której mowa wart. 90a ust. l ustawy; 

5) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w 

zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w przypadku gdy 

podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja; 

6) informację, o której mowa w art. 88o ust. l pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 

dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę - 90 

dni przed dniem złożenia wniosku -jeżeli jest ona wymagana; 

7) dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych 

kandydatom przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w 

informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy -

w przypadku gdy informacja starosty była wymagana; 

8) dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek 

zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich 

lat - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji 

wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 

kolejnych lat kalendarzowych; 

9) dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzaJący wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na 

ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez 

danego cudzoziemca - w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku 

do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 

lub 3 kolejnych lat kalendarzowych; 

l O) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 

ustawy; 

3. Podmiot powierzaJący wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o 

wydanie zezwolenia na pracę krótkoterminową, przedstawia: 

l) ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie 

posiada i nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość- w 
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przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy przez cu<lZOIZie:mc::J, jest 

osoba fizyczna; 

2) kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży 

którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada 

dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania - kopię innego 

dokumentu potwierdzającego jego tożsamość; 

3) dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa wart. 88z pkt l lub 3 

4) dowód wpłaty, o której mowa wart. 90a ust. l ustawy; 

5) dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uz:go<:tmeliJle 

zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej - w nrc.I',/T\>ł 

podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja; 

6) dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c 

ustawy; 

7) dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych 

przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w 

regulowanym. 

4. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który ubiega 

wydanie zezwoleń na pracę równocześnie dla więcej niż jednego cudzoziemca, do .,~'LL, .. ~u....,. 

wniosków o wydanie zezwoleń na pracę może dołączyć po jednym 

dokumentów, o których mowa w ust. l pkt 1-3, 7-11 i 13, ust. 2 pkt l lub ust. 3 pkt 

Informacja starosty, o której mowa w ust. l pkt 6 lub ust. 2 pkt 6 , może być aoJt&c:wrta 

jednym egzemplarzu, jeżeli wszyscy cudzoziemcy, 

wykonywać pracę, której ta informacja dotyczy. 

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając 

przedłużenie zezwolenia na pracę, przedstawia: 

l) dokumenty, o których mowa w ust. l; 

2) umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a 

będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę - w 

wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, C, D, lub E 

o 

podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie ze2:wc>1erua: 

3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były 

wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca. 
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6. Podmiot powierzaJący wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o 

przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, przedstawia: 

l) dokumenty, o których mowa w ust. 2; 

2) umowę pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, 

będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową; 

3) dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były 

wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca. 

7. Przepisów ust. 6 pkt 2 i 3 nie stosuje się w przypadku, gdy wniosek o przedłużenie 

zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie powierzał pracy danemu 

cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na prace sezonową w okresie bezpośrednio 

poprzedzającym złożenie wniosku. 

4. W przypadku ubiegania się równocześnie o przedłużenie zezwolenia dla więcej niż 

jednego cudzoziemca ust. 4 stosuje się odpowiednio. 

5. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do wniosku o wydanie 

zezwolenia dołącza kopie dokumentów, o których mowa w ust. l pkt 1-5 i 8-13 i 16, ust. 2 

pkt l lub ust. 3 pkt l i 3, a do wniosku o przedłużenie zezwolenia kopie dokumentów, o 

których mowa w ust. 3 i 6. 

§ 7. l. Wnioskodawca potwierdza w drodze oświadczenia na piśmie wypełnienie 

wymagań, o których mowa w art. 88c ust. l pkt l lub ust. 6, art. 88o ust. l lub w art. 88za 

oraz w art. 88j ust. l pkt 3-7 i 9 ustawy. 

2. W uzasadnionych przypadkach właściwy organ może zażądać w toku postępowania 

administracyjnego w sprawie zezwolenia na pracę przedstawienia dokumentów 

potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. l oraz w art. 88h ustawy lub 

dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 2a oraz art. 88y ust. l 

pkt 5 i 6 ustawy. 

§ 8. Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dowodów osobistych lub 

dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia lub 

przedłużenia zezwolenia na pracę, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, 

dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 

§ 9. l. Do wniosków o wydanie lub przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca 

złożonych i nie rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się 

przepisy dotychczasowe. 
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§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem l stycznia 2017 r. 3
) 

MINISTER 

RODZINY, PRACY I 

SPOŁECZNEJ 

J) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z · l 
kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. z 2015 r. poz. 
utraciło moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. l pkt 17 ustawy 
...... o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych 
u. ....... ). 




