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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 czerwca 2017 r.  

 

o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

oraz niektórych innych ustaw
 

 

(druk nr 535) 

 

 

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

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065) 

 

______________________________ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw: 

- dyrektywy 68/360/EWG z dnia 15 października 1968 r. o zniesieniu restrykcji dotyczących przemieszczania się 

oraz pobytu we Wspólnocie pracowników z państw członkowskich oraz ich rodzin (Dz. Urz. EWG L 257 z 

19.10.1968), 

- dyrektywy 90/364/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu (Dz. Urz. EWG L 180 z 13.07.1990), 

- dyrektywy 90/365/EWG z dnia 28 lipca 1990 r. o prawie pobytu pracowników i osób prowadzących 

działalność na własny rachunek, którzy zakończyli działalność zawodową (Dz. Urz. EWG L 180 z 

13.07.1990), 

- dyrektywy 93/96/WE z dnia 29 października 1993 r. o prawie pobytu studentów (Dz. Urz. EWG L 317 z 

18.12.1993), 

-  dyrektywy Rady 2000/43/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. wprowadzającej w życie zasadę równego traktowania 

osób bez względu na pochodzenie rasowe lub etniczne (Dz. Urz. WE L 180 z 19.07.2000, str. 22; Dz. Urz. 

UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 20, t. 1, str. 23), 

- dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000, str. 16; Dz. Urz. UE Polskie 

wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 4, str. 79), 

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/54/WE z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie wprowadzenia w 

życie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn w dziedzinie zatrudnienia i pracy 

(Dz. Urz. UE L 204 z 26.07.2006, str. 23), 

- dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/54/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie środków 

ułatwiających korzystanie z praw przyznanych pracownikom w kontekście swobodnego przepływu 

pracowników (Dz. Urz. UE L 128 z 30.04.2014, str. 8)[.] 
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<– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie warunków 

wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika 

sezonowego (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375).> 

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem 

uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w 

Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne. 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 

2. Zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz 

aktywizacji zawodowej są realizowane przez instytucje rynku pracy działające w celu: 

1)   pełnego i produktywnego zatrudnienia; 

2)   rozwoju zasobów ludzkich; 

3)   osiągnięcia wysokiej jakości pracy; 

4)   wzmacniania integracji oraz solidarności społecznej; 

5)   zwiększania mobilności na rynku pracy. 

3. Ustawa ma zastosowanie do: 

1)   obywateli polskich poszukujących i podejmujących zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zatrudnienie lub inną pracę 

zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych; 

2)   cudzoziemców zamierzających wykonywać lub wykonujących pracę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, 

b)  obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii 

Europejskiej, 

c)  obywateli państw niebędących stronami umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi, 

d)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 

e)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt stały, 

f)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej, 
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g)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127, art. 151 ust. 1 

lub 2 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), 

h)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy 

udzielone w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 159 ust. 

1, art. 160, art. 161, art. 176, art. 186 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 lub art. 187 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

ha)  posiadających zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 

albo art. 126 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo wizę 

wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

<hb) posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej wizę wydaną w celu, o którym 

mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, lub zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 

185a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, albo przebywających 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego w 

związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 

88p ust. 1 pkt 1,> 

i)  posiadających w Rzeczypospolitej Polskiej zgodę na pobyt ze względów 

humanitarnych lub zgodę na pobyt tolerowany, 

j)  korzystających w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej, 

k)  ubiegających się w Rzeczypospolitej Polskiej o udzielenie ochrony 

międzynarodowej i małżonków, w imieniu których występują z wnioskiem o 

udzielenie ochrony międzynarodowej, którzy posiadają zaświadczenie wydane na 

podstawie art. 35 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom 

ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1836 i 

2003 oraz z 2017 r. poz. 60), 

l)  którym udzielono ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

[3)   cudzoziemców - członków rodzin cudzoziemców, o których mowa w pkt 2 lit. a-c;] 

<3) cudzoziemców towarzyszących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

cudzoziemcowi, o którym mowa w pkt 2 lit. a–c, jako członkowie rodziny w 

rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli 
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państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 900);> 

<3a) cudzoziemców będących członkami rodziny cudzoziemca, o którym mowa 

w pkt 2 lit. d, i, j oraz l;> 

4)   cudzoziemców - członków rodzin obywateli polskich, którzy uzyskali zezwolenie na 

pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo po złożeniu wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w 

dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli 

bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, 

zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej posiadali zezwolenie na pobyt czasowy; 

5)   cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę lub wykonujących pracę na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niewymienionych w pkt 2-4. 

4. Na zasadach określonych w ustawie zasiłki i inne świadczenia z tytułu bezrobocia 

przysługują osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 1, 2 lit. a-g, i, j, l oraz pkt 3 i 4. 

5. Na zasadach określonych w ustawie osobom, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. ha, 

przysługują zasiłki, o których mowa w rozdziale 15. 

6. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, 

mogą korzystać z usług rynku pracy z wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w 

art. 41-42a. 

<7. Na zasadach określonych w ustawie osoby, o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. hb, 

mogą korzystać z usług rynku pracy dotyczących prac uzależnionych od rytmu 

sezonowego, z wyłączeniem prawa do świadczeń określonych w art. 41–42a.> 

 

Art. 2. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   akademickim biurze karier - oznacza to jednostkę działającą na rzecz aktywizacji 

zawodowej studentów i absolwentów szkoły wyższej, prowadzoną przez szkołę wyższą 

lub organizację studencką, do której zadań należy w szczególności: 
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a)  dostarczanie studentom i absolwentom szkoły wyższej informacji o rynku pracy i 

możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 

b)  zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych, 

c)  prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów uczelni zainteresowanych 

znalezieniem pracy, 

d)  pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca 

pracy oraz staże zawodowe, 

e)  pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy; 

2)   bezrobotnym - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1 i 2 lit. a-g, lit. i, j, l 

oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. ha, która bezpośrednio przed rejestracją 

jako bezrobotna była zatrudniona nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przez okres co najmniej 6 miesięcy, oraz osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 3 i 4, 

niezatrudnioną i niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia 

zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub w 

danej służbie albo innej pracy zarobkowej albo jeżeli jest osobą niepełnosprawną, zdolną i 

gotową do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy, 

nieuczącą się w szkole, z wyjątkiem uczącej się w szkole dla dorosłych lub przystępującej 

do egzaminu eksternistycznego z zakresu programu nauczania tej szkoły lub w szkole 

wyższej, gdzie studiuje na studiach niestacjonarnych, zarejestrowaną we właściwym dla 

miejsca zameldowania stałego lub czasowego powiatowym urzędzie pracy oraz 

poszukującą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, jeżeli: 

a)  ukończyła 18 lat, 

b)  nie osiągnęła wieku emerytalnego, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 

ust. 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 887, z późn. zm.), 

c)  nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty 

szkoleniowej, renty socjalnej, renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy 

zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera 

nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, 

świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, 

zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, 
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ca)  nie nabyła prawa do emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, przyznanej 

przez zagraniczny organ emerytalny lub rentowy, w wysokości co najmniej najniższej 

emerytury albo renty z tytułu niezdolności do pracy, o których mowa w ustawie z dnia 

17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, 

d)  nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, 

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 459 i 933), o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha 

przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu 

stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w gospodarstwie rolnym o 

powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe, 

e)  nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z 

działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych 

produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, 

nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych 

gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega 

ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek 

lub domownik w takim gospodarstwie, 

f)  nie złożyła wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej
(2)

 albo po złożeniu 

wniosku o wpis: 

–  zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej
(3)

 wniosek o zawieszenie wykonywania 

działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo 

–  nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności 

gospodarczej
(4)

, dnia podjęcia działalności gospodarczej, 

g)  nie jest osobą tymczasowo aresztowaną lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z 

wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie 

dozoru elektronicznego, 

h)  nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z 

tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na 

rachunkach bankowych, 

i)  nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego, 
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j)  nie pobiera, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia 

pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub dodatku do zasiłku rodzinnego 

z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych 

na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, 

k)  nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego, o którym mowa w art. 

70 ust. 6, 

l)  nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia 

społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników, 

m)  nie pobiera na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 

zasiłku dla opiekuna; 

2a)  (uchylony); 

3)   bezrobotnym do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania 

wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia; 

4)   bezrobotnym powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu 

zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 

rok życia; 

5)   bezrobotnym długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze 

powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 

lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych; 

6)   bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego 

kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, 

świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu; 

7)   cudzoziemcu - oznacza to osobę nieposiadającą obywatelstwa polskiego; 

8)   członku rodziny - oznacza to: 

a)  osobę pozostającą z obywatelem polskim lub cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2, w związku małżeńskim uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

b)  zstępnego, obywatela polskiego lub cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającego 

na jego utrzymaniu; 

9)   dodatku aktywizacyjnym - oznacza to kwotę wypłaconą osobie, która będąc bezrobotnym 

posiadającym prawo do zasiłku, podjęła samodzielnie lub w wyniku skierowania przez 

powiatowy urząd pracy zatrudnienie lub inną pracę zarobkową; 
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9a)  doświadczeniu zawodowym - oznacza to doświadczenie uzyskane w trakcie zatrudnienia, 

wykonywania innej pracy zarobkowej lub prowadzenia działalności gospodarczej przez 

okres co najmniej 6 miesięcy; 

9aa)  działaniach aktywizacyjnych - oznacza to pakiet działań mających na celu podjęcie i 

utrzymanie przez bezrobotnego odpowiedniej pracy lub działalności gospodarczej; 

9b)  EURES - oznacza to europejskie służby zatrudnienia państw, o których mowa w art. 1 

ust. 3 pkt 2 lit. a-c, realizujące działania obejmujące w szczególności pośrednictwo pracy 

wraz z doradztwem w zakresie mobilności na rynku pracy; 

10)  (uchylony); 

10a) indywidualnym planie działania - oznacza to plan działań obejmujący podstawowe 

usługi rynku pracy wspierane instrumentami rynku pracy w celu zatrudnienia 

bezrobotnego lub poszukującego pracy; 

11)  innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na 

podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy 

o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni 

kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych; 

12)  koszcie szkolenia - oznacza to: 

a)  uprzednio uzgodnioną należność przysługującą instytucji szkoleniowej, 

b)  koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku osób 

nieposiadających prawa do stypendium oraz osób posiadających prawo do 

stypendium, o którym mowa w art. 41 ust. 3b, 

c)  koszty przejazdu, a w przypadku gdy szkolenie odbywa się w miejscowości innej niż 

miejsce zamieszkania, także koszty zakwaterowania i wyżywienia, 

d)  koszty badań lekarskich i psychologicznych wymaganych w przepisach odrębnych, 

e)  koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, 

określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania 

licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; 

  12a)  minimalnym wynagrodzeniu za pracę - oznacza to kwotę minimalnego wynagrodzenia 

za pracę pracowników przysługującą za pracę w pełnym miesięcznym wymiarze czasu 

pracy ogłaszaną na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847); 

13)  nielegalnym zatrudnieniu lub nielegalnej innej pracy zarobkowej - oznacza to: 
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a)  zatrudnienie przez pracodawcę osoby bez potwierdzenia na piśmie w wymaganym 

terminie rodzaju zawartej umowy i jej warunków, 

b)  niezgłoszenie osoby zatrudnionej lub wykonującej inną pracę zarobkową do 

ubezpieczenia społecznego, 

c)  podjęcie przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności bez 

powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 

d)  (uchylona), 

e)  (uchylona), 

f)  (uchylona); 

[14)  nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to wykonywanie pracy 

przez cudzoziemca, który nie jest uprawniony do wykonywania pracy w rozumieniu art. 87 

ust. 1 lub nie posiada 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 zezwoleniu na pracę, z zastrzeżeniem art. 88f ust. 

1a-1c, 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;] 

<14) nielegalnym wykonywaniu pracy przez cudzoziemca – oznacza to wykonywanie 

pracy przez cudzoziemca, 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;> 

15)  (uchylony); 

16)  odpowiedniej pracy - oznacza to zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają 

ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające 

kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim 

szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich 

wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami 

transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga 
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miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia 

za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy; 

16a)  ofercie pracy - oznacza to wolne od wymagań naruszających zasadę równego 

traktowania w zatrudnieniu, w rozumieniu przepisów prawa pracy, zgłoszenie przez 

pracodawcę do powiatowego urzędu pracy co najmniej jednego wolnego miejsca 

zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w określonym zawodzie lub specjalności w celu 

uzyskania pomocy w znalezieniu odpowiedniego pracownika; 

17)  organach zatrudnienia - oznacza to ministra właściwego do spraw pracy oraz 

wojewodów, marszałków województw i starostów; 

18)  organizacji pozarządowej - oznacza to niebędące jednostkami sektora finansów 

publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, 

utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, z wyjątkiem 

partii politycznych i utworzonych przez nie fundacji; 

19)  osobie samotnie wychowującej dzieci - oznacza to osobę samotnie wychowującą co 

najmniej jedno dziecko w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób 

fizycznych; 

20)  osobie współpracującej - oznacza to osobę współpracującą z osobami prowadzącymi 

pozarolniczą działalność oraz zleceniobiorcami w rozumieniu przepisów o systemie 

ubezpieczeń społecznych; 

21)  osobie zależnej - oznacza to osobę wymagającą ze względu na stan zdrowia lub wiek 

stałej opieki, połączoną więzami rodzinnymi lub powinowactwem z osobą objętą 

usługami lub instrumentami rynku pracy lub pozostającą z nią we wspólnym 

gospodarstwie domowym; 

21a)  partnerstwie transgranicznym EURES - oznacza to działania sieci EURES w regionach 

przygranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, realizowane przez służby zatrudnienia oraz 

inne podmioty z państw, o których mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. a-c, uprawnione do 

realizacji działań sieci EURES; 

21b)  [podmiocie powierzającym wykonywanie pracy przez cudzoziemca] <podmiocie 

powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi> - oznacza to jednostkę 

organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej lub osobę fizyczną, która na 

podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi; 
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22)  poszukującym pracy - oznacza to osobę, o której mowa w art. 1 ust. 3 pkt 1-3, lub 

cudzoziemca - członka rodziny obywatela polskiego, poszukujących zatrudnienia, innej 

pracy zarobkowej lub innej formy pomocy określonej w ustawie, zarejestrowanych w 

powiatowym urzędzie pracy; 

[22a)  powierzeniu 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 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 zezwoleniu na pracę, z 

zastrzeżeniem art. 88f ust. 1a-1c, 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;] 

<22a) powierzeniu 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;> 

23)  pozarolniczej działalności - oznacza to pozarolniczą działalność w rozumieniu przepisów 

o systemie ubezpieczeń społecznych; 

23a)  pracach społecznie użytecznych - oznacza to prace wykonywane przez bezrobotnych 

bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w 
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jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach 

statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej; 

24)  przychodach - oznacza to przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca 

zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu 

Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od 

osób fizycznych; 

25)  pracodawcy - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości 

prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika; 

26)  pracach interwencyjnych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, 

które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie 

bezrobotnych; 

26a)  projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego - oznacza to 

projekty realizowane przez powiatowe urzędy pracy na podstawie umowy zawartej 

pomiędzy zarządem województwa a ministrem właściwym do spraw rozwoju 

regionalnego, prefinansowane w całości ze środków Funduszu Pracy przeznaczonych w 

roku budżetowym na realizację przez samorządy powiatowe programów na rzecz 

promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej; 

27)  pożyczce szkoleniowej - oznacza to pożyczkę udzieloną z Funduszu Pracy na 

sfinansowanie kosztów szkolenia podejmowanego bez skierowania powiatowego urzędu 

pracy na to szkolenie; 

27a)  praktycznej nauce zawodu dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych umożliwiającą uzyskanie: 

a)  świadectwa czeladniczego, 

b)  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie, 

c)  dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów 

potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie przez 

osoby posiadające: 

–  wykształcenie zasadnicze zawodowe albo 

–  zdany egzamin eksternistyczny z zakresu wymagań określonych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej, albo 

–  wykształcenie średnie; 
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  27b)  programach specjalnych - oznacza to zespół działań mających na celu dostosowanie 

posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz wsparcie 

zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy; 

  27c)  projektach pilotażowych - oznacza to przedsięwzięcia inicjowane i realizowane przez 

publiczne służby zatrudnienia samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami 

rynku pracy, polegające na wdrażaniu nowych metod, narzędzi i sposobów pomocy 

bezrobotnym, poszukującym pracy lub pracodawcom w celu przygotowywania rozwiązań 

o charakterze systemowym; 

28)  przeciętnym wynagrodzeniu - oznacza to przeciętne wynagrodzenie w poprzednim 

kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor 

Polski", na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; 

29)  przyczynach dotyczących zakładu pracy - oznacza to: 

a)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących 

pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z 

pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60 i 962), w przypadku rozwiązania stosunku 

pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej 

niż 20 pracowników, 

b)  rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego z powodu ogłoszenia upadłości 

pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn 

ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych albo technologicznych, 

c)  wygaśnięcie stosunku pracy lub stosunku służbowego w przypadku śmierci 

pracodawcy lub gdy odrębne przepisy przewidują wygaśnięcie stosunku pracy lub 

stosunku służbowego w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego 

pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i 

płacy, 

d)  rozwiązanie stosunku pracy przez pracownika na podstawie art. 55 § 1
1
 ustawy z dnia 

26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy z uwagi na ciężkie naruszenie podstawowych 

obowiązków wobec pracownika; 
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29a)  przygotowaniu zawodowym dorosłych - oznacza to instrument aktywizacji w formie 

praktycznej nauki zawodu dorosłych lub przyuczenia do pracy dorosłych, realizowany bez 

nawiązania stosunku pracy z pracodawcą, według programu obejmującego nabywanie 

umiejętności praktycznych i wiedzy teoretycznej, zakończonego egzaminem; 

  29b)  przyuczeniu do pracy dorosłych - oznacza to formę przygotowania zawodowego 

dorosłych, umożliwiającą uzyskanie wybranych umiejętności lub kwalifikacji 

zawodowych potwierdzonych zaświadczeniem lub świadectwem; 

30)  (uchylony); 

31)  (uchylony); 

32)  robotach publicznych - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 

12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez powiaty - z wyłączeniem prac 

organizowanych w urzędach pracy - gminy, organizacje pozarządowe statutowo 

zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i 

turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i 

ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu 

terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek 

wodnych i ich związków; 

33)  (uchylony); 

34)  stażu - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do 

wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku 

pracy z pracodawcą; 

35)  stypendium - oznacza to kwotę wypłacaną z Funduszu Pracy bezrobotnemu lub innej 

uprawnionej osobie w okresie odbywania szkolenia, przygotowania zawodowego 

dorosłych, studiów podyplomowych, stażu oraz w okresie nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów 

niestacjonarnych; 

36)  staroście - oznacza to starostę powiatu lub prezydenta miasta na prawach powiatu, 

sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy; 

36a)  specyficznych elementach wspierających zatrudnienie - oznacza to finansowanie z 

Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy, 

niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników 

programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy; 
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37)  szkoleniu - oznacza to pozaszkolne zajęcia mające na celu uzyskanie, uzupełnienie lub 

doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do 

wykonywania pracy, w tym umiejętności poszukiwania zatrudnienia; 

38)  składkach na ubezpieczenia społeczne - oznacza to składki na ubezpieczenia emerytalne, 

rentowe i wypadkowe, finansowane z własnych środków płatnika tych składek; 

39)  (uchylony); 

[40)  wykonywaniu pracy przez cudzoziemca - oznacza to zatrudnienie, wykonywanie innej 

pracy zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis 

do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub 

są spółkami kapitałowymi w organizacji;] 

<40) wykonywaniu pracy przez cudzoziemca – oznacza to zatrudnienie, wykonywanie 

innej pracy zarobkowej, pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które 

uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym 

Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w organizacji, lub prowadzenie 

spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, 

lub działanie w charakterze prokurenta;> 

41)  zasiłku - oznacza to zasiłek dla bezrobotnych; 

42)  (uchylony); 

43)  zatrudnieniu - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku 

służbowego oraz umowy o pracę nakładczą; 

43a)  zezwoleniu na pracę - oznacza to decyzję właściwego organu, uprawniającą 

cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

warunkach określonych w ustawie oraz w tej decyzji; 

44)  zwolnieniu monitorowanym - oznacza to rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku 

służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w związku z którym są świadczone 

usługi rynku pracy dla pracowników będących w okresie wypowiedzenia stosunku pracy 

lub stosunku służbowego, a także zagrożonych wypowiedzeniem; 

45)  żołnierzach rezerwy - oznacza to osoby zwolnione z zawodowej służby wojskowej Sił 

Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym status żołnierza rezerwy przysługuje 

przez okres 36 miesięcy od dnia zwolnienia żołnierza z zawodowej służby wojskowej. 

2. Nie stanowi przeszkody do nabycia oraz posiadania statusu bezrobotnego: 

1)   wykonywanie przez wolontariuszy świadczeń odpowiadających świadczeniu pracy na 

zasadach określonych w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 
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jeżeli wolontariusz przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy porozumienie z 

korzystającym; 

2)   odbywanie praktyki absolwenckiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lipca 

2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. poz. 1052 oraz z 2017 r. poz. 60), jeżeli 

praktykant przedstawi właściwemu powiatowemu urzędowi pracy umowę o praktykę 

absolwencką. 

3. Koszty badań lekarskich lub psychologicznych mających na celu: 

1)   stwierdzenie zdolności bezrobotnego do wykonywania pracy, uczestnictwa w 

szkoleniu lub przygotowaniu zawodowym dorosłych, odbywania stażu, wykonywania 

prac społecznie użytecznych, 

2)   określenie szczególnych predyspozycji psychofizycznych wymaganych do 

wykonywania zawodu 

- przeprowadzanych na wniosek powiatowego urzędu pracy, są finansowane z Funduszu 

Pracy. 

Art. 5. 

 Minister właściwy do spraw pracy pełni funkcję koordynatora publicznych służb 

zatrudnienia. 

<Art. 5a. 

W sprawach dotyczących zezwoleń na pracę oraz oświadczeń o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi organem wyższego stopnia w rozumieniu 

przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego jest minister właściwy do 

spraw pracy.> 

Art. 10. 

 1. Do zadań wojewody w zakresie polityki rynku pracy należy sprawowanie nadzoru nad 

realizacją zadań wykonywanych przez marszałka województwa lub starostę, wojewódzkie 

lub powiatowe urzędy pracy, oraz inne podmioty, zwane dalej "jednostkami 

kontrolowanymi", w szczególności w zakresie: 

1)  sposobu prowadzenia przez urzędy pracy usług rynku pracy, o których mowa w art. 

35; 

1a)  realizowania przez podmioty, którym udzielono akredytacji, zobowiązań 

wynikających z ustawy oraz umowy akredytacyjnej; 

2)   spełniania wymogów kwalifikacyjnych określonych dla dyrektorów i pracowników 

urzędów pracy; 
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3)   przestrzegania zasad i trybu wydatkowania środków Funduszu Pracy; 

4)   prawidłowości zlecania realizacji zadań i usług rynku pracy lub zlecania działań 

aktywizacyjnych; 

5)   kontroli realizacji innych zadań, wynikających z ustawy, wykonywanych przez 

samorząd terytorialny lub inne podmioty. 

2. Do zadań wojewody należy również: 

1)   organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników urzędu wojewódzkiego oraz 

wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy; 

2)   (uchylony); 

[3)   wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców;] 

<3) wydawanie zezwoleń na pracę, o których mowa w art. 88 ust. 1;> 

4)   realizacja zadań organu wyższego stopnia w postępowaniu administracyjnym w sprawach 

dotyczących świadczeń z tytułu bezrobocia. 

3. Wojewoda, po zasięgnięciu opinii marszałka województwa oraz wojewódzkiej rady rynku 

pracy, ustala kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

4. W kryteriach, o których mowa w ust. 3, wojewoda: 

1)   określa wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie 

zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, kierując się 

sytuacją na lokalnym rynku pracy, w szczególności liczbą zarejestrowanych 

bezrobotnych i poszukujących pracy w poszczególnych zawodach w stosunku do 

liczby ofert zgłoszonych do powiatowych urzędów pracy; 

2)   określa przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy 

niż określony we wniosku, biorąc pod uwagę w szczególności poprzednie okresy 

pobytu i pracy cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej, charakter lub rodzaj pracy 

wykonywanej przez cudzoziemca oraz znaczenie [podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy przez cudzoziemca] <podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi> dla gospodarki. 

5. Kryteria, o których mowa w ust. 3, nie mogą zawierać wymagań dyskryminujących ze 

względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, 

orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne, ani ze względu na 

przynależność związkową lub do organizacji pracodawców. 
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5a. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, stosuje się 

odpowiednio w postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa 

w art. 114 i art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

6. Kryteria, o których mowa w ust. 3, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku 

urzędowym. 

7. W postępowaniu administracyjnym w sprawach związanych z wykonywaniem zadań 

wynikających z ustawy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: 

1)   organem właściwym jest starosta; 

2)   organem wyższego stopnia jest wojewoda. 

 

Art. 43. 

 1. Do poszukującego pracy, który: 

1)   jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn 

dotyczących zakładu pracy, 

2)   jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w 

stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji, 

3)   otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy 

zasiłek socjalny, określone w odrębnych przepisach, 

4)   uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym 

programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej, 

5)   jest żołnierzem rezerwy, 

6)   pobiera rentę szkoleniową, 

7)   pobiera świadczenie szkoleniowe, o którym mowa w art. 70 ust. 6, 

8)   podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie 

przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek 

rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą poza rolnictwem, 

[9)   jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h oraz ha, z zastrzeżeniem 

art. 1 ust. 6] 

<9) jest cudzoziemcem, o którym mowa w art. 1 ust. 3 pkt 2 lit. h, ha lub hb, 

z zastrzeżeniem art. 1 ust. 6 i 7> 

- przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 
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2. Osobie, o której mowa w ust. 1, w okresie odbywania szkolenia i studiów podyplomowych 

stypendium nie przysługuje. 

3. Do pracowników oraz osób wykonujących inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą w wieku 45 lat i powyżej, zainteresowanych pomocą w rozwoju 

zawodowym, po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy, przepisy art. 40, art. 41 ust. 4-7, 

art. 42 i art. 42a ust. 1-4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 87. 

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli: 

1)   posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   udzielono mu ochrony uzupełniającej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

3)   posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

4a)  posiada zgodę na pobyt ze względów humanitarnych; 

5)   posiada zgodę na pobyt tolerowany w Rzeczypospolitej Polskiej; 

6)   korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej; 

<6a) posiada ważne zaświadczenie wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;> 

7)   jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

8)   jest obywatelem państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, nienależącego do 

Unii Europejskiej; 

9)   jest obywatelem państwa niebędącego stroną umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym, który może korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie 

umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami 

członkowskimi; 

[10)  jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa w pkt 7-9, lub jest zstępnym 

małżonka tego cudzoziemca, w wieku do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu tego 

cudzoziemca lub jego małżonka lub jest wstępnym tego cudzoziemca lub jego 

małżonka, pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca lub jego małżonka;] 
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<10) towarzyszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi, o którym 

mowa w pkt 7–9, jako członek rodziny w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 2006 

r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z 

tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków 

ich rodzin;> 

11)  jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2-3 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium 

obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. z 

2017 r. poz. 900); 

11a)  posiada zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, 

art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach - na 

warunkach określonych w tym zezwoleniu; 

12)  posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 

a)  na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 

ust. 1 pkt 1, 22 lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

b)  na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczonego w dokumencie podróży 

odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na 

pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed 

złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

c)  na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego 

w związku z okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub 

<ca) na podstawie dokumentu, o którym mowa w art. 61 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, potwierdzającego status członka rodziny 

członka misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa obcego albo 

innej osoby zrównanej z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie 

ustalonych zwyczajów międzynarodowych, pozostającego z tą osobą we 

wspólnocie domowej, jeżeli pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwem 

obcym zostały zawarte umowa lub porozumienie międzynarodowe w sprawie 

wykonywania działalności zarobkowej przez członków rodzin członków 

personelu misji dyplomatycznych lub urzędów konsularnych, lub> 
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d)  na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, lub 

e)  na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru 

Schengen, lub 

f)  w ramach ruchu bezwizowego. 

2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę jest zwolniony cudzoziemiec: 

1)   posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w 

związku z okolicznościami, o których mowa w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 

ust. 2 pkt 1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

2)   będący małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 

ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej udzielone w związku z zawarciem związku małżeńskiego; 

3)   będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub 

cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i 2 oraz ust. 1 pkt 1-6, posiadający zezwolenie 

na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

udzielone na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach; 

5)   przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 

2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub na 

podstawie umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza 

złożenie wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, jeżeli bezpośrednio przed złożeniem wniosku był zwolniony z 

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawie pkt 1-4; 

6)   posiadający ważną Kartę Polaka; 

[7)   ubiegający się o udzielenie ochrony międzynarodowej lub będący małżonkiem, w 

imieniu którego został złożony wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, pod 

warunkiem posiadania zaświadczenia wydanego na podstawie art. 35 ustawy z dnia 

13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej;] 

8)   uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego nienależącego do Unii Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
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który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium tego 

państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę w celu świadczenia usług 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

9)   w stosunku do którego umowy międzynarodowe lub odrębne przepisy dopuszczają 

wykonywanie pracy bez konieczności posiadania zezwolenia. 

<3. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca, będącego 

obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 

10 pkt 2, który wykonuje pracę poza zakresem działalności określonych w 

przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 przez okres nie dłuższy niż 

6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed 

rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, a praca jest 

wykonywana na warunkach określonych w tym oświadczeniu. 

4. Zezwolenie na pracę nie jest wymagane w przypadku cudzoziemca będącego 

obywatelem państwa innego, niż określone w przepisach wydanych na podstawie art. 

90 ust. 10 pkt 2, wykonującego pracę w zawodach określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy, jeżeli powiatowy urząd pracy przed rozpoczęciem pracy przez 

cudzoziemca wpisał oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

do ewidencji oświadczeń, a praca jest wykonywana na warunkach określonych w 

tym oświadczeniu.> 

Art. 88. 

<1.> Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec: 

1)   wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z 

podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna 

forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

[2)   w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu 

kolejnych 12 miesięcy;] 

<2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru 

przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo w związku z 
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prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako 

komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 

miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;> 

3)   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, z pracodawcą zagranicznym; 

4)   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)   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. 

<2. Zezwolenie na pracę sezonową, o którym mowa w art. 88n–88y, jest wymagane, 

jeżeli cudzoziemiec wykonuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracę w 

zakresie działalności określonych w przepisach wydanych 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).> 

 

Art. 88a. 

1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi. 

1a. Przedłużenie zezwolenia następuje na pisemny wniosek podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie 

później niż w terminie 30 dni przed upływem okresu ważności zezwolenia. 

<1aa. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę obejmuje: 

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi oraz odpowiednio pracodawcy użytkownika lub podmiotu, do 

którego pracownik jest delegowany: 
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a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania, 

c) numer telefonu oraz numer faksu lub adres poczty elektronicznej o charakterze 

służbowym, 

d) nazwę rejestru właściwego do prowadzenia działalności gospodarczej lub 

statutowej i numer wpisu w rejestrze – w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą lub statutową, albo nazwę, serię, numer, datę wydania i 

datę ważności dokumentu tożsamości oraz nazwę organu, który wydał ten 

dokument – w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności 

gospodarczej, 

e) numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, 

f) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – 

w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, 

który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 

g) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z wnioskiem 

o wydanie zezwolenia na pracę, 

h) liczbę osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi, w tym osób zatrudnionych przez ten podmiot, 

i) oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7; 

2) dane osoby przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającej 

dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w art. 88c ust. 6 

pkt 1 i 2 i upoważnionej do reprezentowania pracodawcy wobec wojewody 

i organów, o których mowa w art. 88f ust. 3: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) obywatelstwo, 

c) nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu tożsamości oraz 

nazwę organu, który wydał ten dokument, 

d) adres do korespondencji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

e) numer telefonu oraz numer faksu lub adres poczty elektronicznej o charakterze 

służbowym 

– w przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3–5; 
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3) dane osobowe cudzoziemca: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) płeć, 

c) datę urodzenia, 

d) obywatelstwo, 

e) nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży; 

4) informacje dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi: 

a) okres lub okresy pracy oznaczone datami, 

b) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, 

c) miejsce wykonywania pracy, 

d) podstawę prawną wykonywania pracy, 

e) wymiar czasu pracy lub przewidywaną liczbę godzin pracy w ciągu miesiąca lub 

tygodnia, 

f) wysokość wynagrodzenia określoną stawką godzinową lub miesięczną, 

g) zakres podstawowych obowiązków w związku z powierzeniem pracy 

cudzoziemcowi. 

1ab. Jeżeli cudzoziemiec będzie wykonywał pracę w okresie krótszym niż miesiąc, we 

wniosku o wydanie zezwolenia na pracę podaje się przewidywaną liczbę godzin 

pracy i wynagrodzenie za cały okres pracy. 

1ac. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku 

dokumenty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 1 pkt 5, 

niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności 

uzasadniających wydanie zezwolenia na pracę.> 

2. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca 

stroną postępowania jest wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi. 

Art. 88b. 

1. Zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę: 

1)   w przypadku, o którym mowa w [art. 88 pkt 1 i 2] <art. 88 ust. 1 pkt 1 i 2>, 

właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi; 

2)   w przypadku, o którym mowa w [art. 88 pkt 3] <art. 88 ust. 1 pkt 3>, właściwego ze 

względu na siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany; 



- 26 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3)   w przypadku, o którym mowa w [art. 88 pkt 4] <art. 88 ust. 1 pkt 4>, właściwego ze 

względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest 

świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania za 

granicą - ze względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   w przypadku, o którym mowa w [art. 88 pkt 5] <art. 88 ust. 1 pkt 5>, właściwego ze 

względu na główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. W przypadku zmiany właściwości wojewody ze względu na zmianę siedziby lub miejsca 

zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do 

którego cudzoziemiec jest delegowany albo głównego miejsca wykonywania pracy, 

właściwość wojewody do prowadzenia postępowania o przedłużenie zezwolenia określa 

się na dzień złożenia wniosku. 

3. W przypadku gdy specyfika wykonywanej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na 

wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, zezwolenie wydaje wojewoda 

mazowiecki. 

Art. 88c. 

1. [W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:] 

 <W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 1, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli:> 

1)   wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem nie 

będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego 

rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

<1a) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1, nie 

będzie niższa niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę;> 

2)   podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę informację starosty właściwego ze względu na główne 

miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszukujących 

pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla pracodawcy, 

sporządzoną z uwzględnieniem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla obywateli 

polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-11. 
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1a. W przypadku gdy specyfika pracy wykonywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 

wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 

wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

<1b. W przypadku gdy specyfika pracy tymczasowej wykonywanej przez cudzoziemca 

nie pozwala na wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, informację, o której 

mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania pracodawcy użytkownika.> 

2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, starosta wydaje na wniosek podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi w terminie: 

1)   nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty pracy w powiatowym urzędzie pracy, 

jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy nie wynika, że istnieje 

możliwość zorganizowania rekrutacji; 

2)   nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty pracy w przypadku organizowania 

rekrutacji wśród bezrobotnych i poszukujących pracy. 

3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczności uzyskania informacji, o której mowa w 

ust. 1 pkt 2, jeżeli: 

[1)   zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być 

mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, 

określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce wykonywania 

pracy;] 

<1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykonywać pracę, lub rodzaj pracy, która ma 

być mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 

1, określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce 

wykonywania pracy, siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi albo pracodawcy użytkownika, odpowiednio 

do właściwości miejscowej starosty, określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b;> 

2)   wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym 

samym stanowisku; 

3)   brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 

4. [W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli 

podmiot, którego członkiem zarządu ma być cudzoziemiec:] 
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 <W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2, wojewoda wydaje zezwolenie, 

jeżeli podmiot, którego członkiem zarządu, komplementariuszem lub prokurentem 

ma być cudzoziemiec:> 

[1)   w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-

krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim kwartale 

roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym 

wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co 

najmniej dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia 

na pracę lub] 

<1) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy 

niż 12-krotność aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 

79), oraz zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez 

okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch 

pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę, 

lub> 

2)   wykaże posiadanie środków, lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie w 

przyszłości warunków określonych w pkt 1, w szczególności przez prowadzenie 

działalności przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, transferu technologii, 

wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

5. Wojewoda może, w przypadkach uzasadnionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć w 

zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych przez cudzoziemca zadań do czynności 

zarządzających i reprezentacji podmiotu. 

6. [W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:] 

 <W przypadku, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3–5, wojewoda wydaje 

zezwolenie, jeżeli:> 

1)   wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z 

art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4-8 oraz art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o 

delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868); 
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[2)   wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie 

pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7;] 

<2) wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za 

wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od wysokości aktualnego w 

dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego;> 

3)   pracodawca zagraniczny wskazał osobę przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w 

pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego reprezentowania 

wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3. 

7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 

wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia 

wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem 

proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego okresu wykonywania 

zobowiązań wynikających z umowy. 

8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez uwzględnienia warunków, o których mowa w 

ust. 1-5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który: 

1)   w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

ukończył uczelnię z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa 

Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest 

uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub 

2)   przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał 

legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu 

art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę w związku z realizacją umowy, której 

przedmiotem jest udostępnienie lub wynajem pracowników przez podmiot z siedzibą w 

państwie innym niż państwa członkowskie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 

pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
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prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez oddział, 

który zgodnie z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów prowadzących agencje 

zatrudnienia. 

10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzoziemcowi wykonywanie pracy jest agencja pracy 

tymczasowej, a zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, stosuje się przesłanki określone w ust. 1-3. 

11. Przepisy ust. 1-3 stosuje się do podmiotów powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25. 

 

Art. 88f. 

[1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę 

określa podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca, stanowisko lub 

rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe wynagrodzenie, które może 

otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, wymiar czasu pracy oraz okres ważności 

zezwolenia. W przypadkach, o których mowa w art. 88 pkt 3 i 4, w zezwoleniu na pracę 

określany jest podmiot, do którego cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwolenie 

dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na 

pracę określany jest pracodawca użytkownik. 

1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy lub jego 

części przez innego pracodawcę nie wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę.] 

<1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie na 

pracę określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, stanowisko 

lub rodzaj pracy wykonywanej przez cudzoziemca, najniższe miesięczne 

wynagrodzenie cudzoziemca na danym stanowisku, wymiar czasu pracy albo liczbę 

godzin pracy w tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą 

wykonywania pracy oraz okres ważności zezwolenia. Przepis art. 88a ust. 1ab stosuje 

się odpowiednio. W przypadkach, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 i 4, w 

zezwoleniu na pracę jest określany podmiot, do którego cudzoziemiec jest 

delegowany. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 

tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany pracodawca użytkownik. 

1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie zakładu pracy lub 
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jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na 

innego pracodawcę lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie 

wymagają wydania nowego zezwolenia na pracę.> 

1b. Podmiot powierzający cudzoziemcowi wykonywanie pracy może powierzyć mu na okresy 

łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym wykonywanie pracy o innym 

charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli zostały 

spełnione pozostałe warunki określone w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, o których 

mowa w art. 88d. W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na pracę określającego nowe 

okoliczności nie jest wymagane. 

1c. Jeżeli cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę zostaje objęty obniżonym 

wymiarem czasu pracy na zasadach określonych ustawą z dnia 11 października 2013 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 

842), uzyskanie nowego zezwolenia na pracę nie jest wymagane. 

[2. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi.] 

<2. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech egzemplarzach, z których dwa 

otrzymuje podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Jeżeli 

zezwolenie wydaje się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, dodatkowo wydaje się jeden egzemplarz zezwolenia 

w formie pisemnej.> 

3. Na wniosek innego wojewody, terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, konsula, organu Państwowej Inspekcji Pracy, organu Krajowej 

Administracji Skarbowej, Straży Granicznej lub Policji wojewoda przekazuje kopie 

wydanych decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz informacji, o których mowa w art. 

88i. 

[4. Minister właściwy do spraw pracy, wojewodowie oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy 

pracy gromadzą i przetwarzają dane dotyczące cudzoziemców, zezwoleń na pracę, 

kontroli przestrzegania przepisów ustawy i toczących się w tych sprawach postępowań, w 

zakresie niezbędnym do realizacji przepisów ustawy.] 
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Art. 88g. 

1. Zobowiązanie do wykonywania czynności wynikających z umowy cywilnoprawnej lub 

obowiązek świadczenia pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w 

przypadku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki określone w art. 87. 

[1a. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego 

samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera 

braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku do 

dnia, w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia zezwolenia na pracę stanie się 

ostateczna. 

1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w 

art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez 

siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy stosuje się przepis ust. 

1a.] 

<1a. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u 

tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie 

zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, 

pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się za legalną od 

dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia 

na pracę stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów 

zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym 

mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt 

rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, w celu kontynuowania pracy 

wykonywanej zgodnie z posiadanym przez siebie zezwoleniem na pracę lub 

zezwoleniem na pobyt czasowy, stosuje się przepis ust. 1a.> 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony zachowują prawo do odszkodowania, jeżeli 

odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było wynikiem niezachowania należytej 

staranności, o ile przepisy szczególne albo treść umowy nie stanowią inaczej. 
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Art. 88h. 

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, od którego jest wymagane 

posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiązany do: 

1)   uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem warunków, o których mowa w art. 88c, 

zawartych w zezwoleniu na pracę; 

[2)   dostosowywania, w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości 

wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości miesięcznego wynagrodzenia, o 

którym mowa w art. 90 ust. 7, co najmniej raz w roku;] 

<2) dostosowywania, w przypadku, o którym mowa w art. 88c ust. 6, wysokości 

wynagrodzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o 

niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, co najmniej raz w 

roku;> 

3)   zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej oraz przedstawienia 

cudzoziemcowi przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na język zrozumiały dla 

cudzoziemca; 

[4)   przekazania cudzoziemcowi jednego egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to 

zezwolenie dotyczy;] 

<4) przekazania jednego egzemplarza zezwolenia na pracę cudzoziemcowi, którego 

dotyczy zezwolenie, w formie pisemnej;> 

5)   informowania cudzoziemca o działaniach podejmowanych w związku z 

postępowaniem o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na pracę oraz decyzjach o 

wydaniu, odmowie wydania lub uchyleniu zezwolenia; 

[6)   zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie i przedłużenie 

zezwolenia na pracę cudzoziemca;] 

<6) zachowania należytej staranności w postępowaniach o zezwolenie, przedłużenie i 

uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca;> 

7)   (uchylony); 

8)   udostępnienia podmiotom, o których mowa w art. 88f ust. 3, na ich wniosek 

dokumentów potwierdzających wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1-6, 

sporządzonych w języku polskim lub przetłumaczonych na język polski. 
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[2. W stosunku do cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej do 

rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji, przepisów ust. 1 

pkt 1-3 nie stosuje się.] 

<2. W stosunku do cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej 

do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo 

prowadzącego sprawy spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako 

komplementariusz, albo będącego prokurentem przepisów ust. 1 pkt 1–3 nie stosuje 

się.> 

3. W przypadkach, o których mowa w [art. 88 pkt 3-5] <art. 88 ust. 1 pkt 3–5>, w sytuacji 

odmowy udzielenia, uchylenia zezwolenia na pracę lub gdy cudzoziemiec przestał 

spełniać warunki określone w art. 87, podmiot powierzający wykonywanie pracy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany niezwłocznie odwołać cudzoziemca 

z delegacji. 

4. [W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ust. 1-3, podmiot powierzający 

wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest obowiązany do:] 

<W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ust. 1–3, niewypłacenia należnego 

wynagrodzenia lub nieopłacenia należnych składek na ubezpieczenia społeczne 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do:> 

1)   niezwłocznego dokonania czynności, o których mowa w ust. 1-3; 

[2)   wypłacenia cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia za okres wykonywanej pracy w 

wysokości zgodnej z zawartą we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę oraz 

opłacenia związanych z nim składek na ubezpieczenie społeczne i zaliczek na podatek 

dochodowy.] 

<2) wypłacenia cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia za okres wykonywanej 

pracy w wysokości zgodnej z zezwoleniem na pracę oraz opłacenia związanych z 

nim składek na ubezpieczenia społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.> 

 

Art. 88j. 

1. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, gdy 

podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

1)   w toku postępowania: 

a)  złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje lub 

dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 
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b)  zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo w celu użycia jako autentyczny podrobił lub 

przerobił dokument albo takiego dokumentu jako autentycznego używał; 

[2)   nie spełnił wymogów określonych w art. 88c i 88d;] 

<2) nie spełnił wymogów określonych w art. 88c;> 

3)   został prawomocnie ukarany za wykroczenie określone w art. 120 ust. 3-5; 

4)   w ciągu dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 

ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany za podobne wykroczenie; 

5)   jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie czynu z art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny; 

6)   jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie 

zezwolenia na pracę, czynu z art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; 

7)   jest osobą fizyczną karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu 

o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności kobietami i 

dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 

międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządzanym lub 

kontrolowanym przez taką osobę; 

8)   nie dopełnia obowiązków wynikających z art. 88h ust. 4; 

9)   wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku do cudzoziemca, który: 

a)  nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru 

powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, 

<aa) nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych pracodawcy,> 

b)  w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę został ukarany za czyn 

określony w art. 270-275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny. 

<1a. Przepisy ust. 1 pkt 3–7 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy osobą ukaraną 

jest osoba fizyczna, która działała w imieniu podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi.> 

2. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę również w przypadku 

gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, 

których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany. 
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<2a. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli w danym 

roku nastąpiło przekroczenie obowiązującego go limitu zezwoleń na pracę, o którym 

mowa w art. 90b ust. 1. 

2b. Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z 

okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla 

pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż 

wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem 

działalności lub powierzaniem pracy innym osobom, w szczególności: 

1) nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia 

zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub 

2) nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej 

powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił 

działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w 

okresie likwidacji, lub 

3) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, lub 

4) nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych 

obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub 

5) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.> 

[3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia 

na pracę dla cudzoziemca, który nie jest osobą odpowiedzialną lub współodpowiedzialną 

za działania lub zaniechania, stanowiące przesłanki odmowy wydania zezwolenia na 

pracę.] 

<4. Organy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy są obowiązane nieodpłatnie 

udostępniać wojewodom posiadane informacje o okolicznościach, o których mowa w 

ust. 1 pkt 3‒7, dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi. 

5. Wojewoda może pozyskać od organów Krajowej Administracji Skarbowej informacje 

o: 
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1) przychodzie lub dochodzie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych, 

2) zaległościach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi z 

tytułu podatków lub innych należności publicznoprawnych 

‒ w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 2b pkt 1, 2 i 5. 

6. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 5, następuje za pomocą systemów 

teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. 

7. Wojewoda może pozyskać z systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw pracy, informacje w celu ustalenia okoliczności, 

o których mowa w ust. 2b pkt 3 i 4. 

8. Uprawnienia określone w ust. 5 i 7 przysługują organowi wyższego stopnia w 

postępowaniu odwoławczym.> 

Art. 88k. 

1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli: 

1)   uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji; 

2)   ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy nie dopełnił obowiązków, o których mowa w 

art. 88h ust. 4; 

4)   cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, o których mowa w art. 88d; 

5)   zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88i pkt 5 lub 6; 

6)   otrzymał informację, że w stosunku do cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu 

cudzoziemców, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

niepożądany[.] <;> 

<7) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności 

gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został 

wykreślony z właściwego rejestru lub jest w likwidacji; 

8) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7.> 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 88f ust. 1a i 1b. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o którym 

mowa w art. 88i pkt 4. 
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4. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, gdy wojewoda otrzymał powiadomienie, o którym 

mowa w art. 88i pkt 5 lub 6, określające okoliczności wskazujące, że zezwolenie będzie 

wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz: 

1)   przyczynę niepodjęcia pracy lub 

2)   przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy. 

 

[Art. 88m. 

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem pracy u tego samego 

pracodawcy i na tym samym stanowisku.] 

<Art. 88m. 

Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na 

pobyt stały albo zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku z wykonywaniem 

pracy u tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi i 

na tym samym stanowisku.> 

<Art. 88n. 

1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub 

miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 

2. W przypadku zmiany właściwości starosty ze względu na zmianę siedziby lub miejsca 

zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

właściwość starosty do prowadzenia postępowania w sprawie wydania przedłużenia 

zezwolenia na pracę sezonową określa się na dzień złożenia wniosku o wydanie 

przedłużenia zezwolenia. 

Art. 88o. 

1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli: 

1) wysokość wynagrodzenia, która będzie określona w umowie z cudzoziemcem, nie 

będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących w tym samym 

wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku; 

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku 

o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informację starosty, o której mowa 

w art. 88c ust. 1 pkt 2. 
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2. Przepisu ust. 1 pkt 2 nie stosuje się w przypadku powierzenia wykonywania pracy 

cudzoziemcowi będącemu obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych 

na podstawie art. 90 ust. 10. 

Art. 88p. 

1. Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

będzie ubiegał się o wydanie wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, lub zamierza wjechać na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi spełnia warunki, o których mowa w art. 88o, i 

nie zachodzą okoliczności, z powodu których odmawia się wydania zezwolenia na 

pracę sezonową, właściwy starosta: 

1) wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej; 

2) wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

zaświadczenie o wpisie, o którym mowa w pkt 1. 

2. Starosta rozpatruje wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

z uwzględnieniem pierwszeństwa cudzoziemców, którzy co najmniej raz w okresie 5 

lat poprzedzających złożenie wniosku wykonywali pracę na rzecz danego podmiotu 

na podstawie zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli praca będzie wykonywana na 

podstawie umowy o pracę. 

3. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje 

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o odmowie 

wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. 

4. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje 

czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, albo wydaje decyzję o odmowie 

wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 30 dni od dnia złożenia 

kompletnego wniosku. 

5. Terminy określone w ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio w sprawach dotyczących 

wydania zezwolenia na pracę sezonową, w których wpis do ewidencji wniosków 

w sprawie pracy sezonowej nie jest wymagany. 

6. Zaświadczenie o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do 

ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi przekazuje temu cudzoziemcowi. 
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7. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji 

wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, zezwolenie na pracę sezonową wydaje się po 

wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 

wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, 

jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił 

właściwemu staroście: 

1) kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej 

uważa się za legalną od dnia, w którym podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi przedstawił dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2, do dnia 

doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową. Do okresów 

legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

9. Jeżeli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca przypada na dzień wolny od pracy 

urzędu, pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy 

sezonowej uważa się za legalną również wówczas, gdy w pierwszym dniu pracy 

urzędu podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedstawił 

właściwemu staroście dokumenty, o których mowa w ust. 7 pkt 1 i 2. 

10. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową został wpisany do ewidencji 

wniosków, o której mowa w ust. 1 pkt 1, a podmiot powierzający wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi w terminie 120 dni od dnia dokonania wpisu nie przedstawił 

kopii ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, postępowanie w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na 

pracę sezonową umarza się. 

11. Przepisu ust. 10 nie stosuje się, jeżeli okoliczności wskazują, że zezwolenie na pracę 

sezonową zostanie wykorzystane zgodnie z celem w późniejszym terminie. 
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Art. 88q. 

Na wniosek podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi starosta może 

dokonać wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okresy nie 

dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przypadające odpowiednio w 

ciągu nie więcej niż 3 kolejnych lat kalendarzowych do ewidencji wniosków, o której 

mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, jeżeli cudzoziemiec jest obywatelem państwa 

określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 10, a podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi: 

1) powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z 

zezwoleniem na pracę sezonową co najmniej raz w okresie 5 lat poprzedzających 

dzień złożenia wniosku; 

2) nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia 

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

cudzoziemca, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

 

Art. 88r. 

Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla określonego cudzoziemca. Zezwolenie 

określa podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, najniższe 

wynagrodzenie cudzoziemca, wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w 

tygodniu lub miesiącu, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy oraz 

okres ważności zezwolenia. Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca 

w charakterze pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na pracę jest określany 

także pracodawca użytkownik. 

Art. 88s. 

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia 

na pracę sezonową może powierzyć mu pracę innego rodzaju niż praca wykonywana 

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

9 na okresy nie dłuższe niż łącznie 30 dni w ciągu ważności zezwolenia, jeżeli zostały 

spełnione łącznie następujące warunki: 

1) cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 10; 
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2) cudzoziemiec otrzymuje wynagrodzenie nie niższe niż określone w posiadanym 

zezwoleniu na pracę sezonową; 

3) cudzoziemiec nie wykonuje pracy w charakterze pracownika tymczasowego. 

2. Wydanie nowego zezwolenia na pracę sezonową nie jest wymagane, jeżeli: 

1) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu 

pracy lub jego części przez innego pracodawcę; 

2) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli 

umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej; 

4) zaistniały okoliczności, o których mowa w ust. 1. 

3. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest agencja 

pracy tymczasowej, podmiot ten pisemnie powiadamia starostę, który wydał 

zezwolenie na pracę sezonową, o okolicznościach, o których mowa w ust. 2 pkt 1‒3, 

w terminie 7 dni od dnia ich zaistnienia. 

 

Art. 88t. 

1. Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas określony, który nie może być 

dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. 

2. W przypadku cudzoziemca, który wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu 

bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, okres, o 

którym mowa w ust. 1, jest liczony od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na 

terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym. 

3. Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na innej podstawie niż określona 

w ust. 2, z którą może wiązać się uprawnienie do wykonywania pracy, zezwolenie 

może być wydane na okres legalnego pobytu, nie dłużej jednak niż na okres 9 

miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi 

w poprzednio wydanych zezwoleniach na pracę sezonową dla tego cudzoziemca. 
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Art. 88u. 

1. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu 

bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, starosta może wydać 

przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową w celu kontynuacji pracy sezonowej 

przez cudzoziemca na rzecz tego samego podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi lub w celu wykonywania pracy sezonowej na rzecz innego 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Przepis art. 88p ust. 7 

stosuje się odpowiednio. 

2. Jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

innego dokumentu niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w 

ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem wpisanym do ewidencji, 

o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, starosta odmawia wszczęcia postępowania 

w sprawie udzielenia przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową. 

3. Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową wydaje się na okres, który łącznie 

z okresem pobytu cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej, liczonym od 

dnia pierwszego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku 

kalendarzowym, nie jest dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. 

4. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, na podstawie 

zezwolenia na pracę sezonową, złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę 

sezonową dla tego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki 

formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach 

określonych w zezwoleniu na pracę sezonową uważa się za legalną od dnia złożenia 

wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę 

sezonową staje się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów 

zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

5. Jeżeli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył podmiot, który nie 

powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową 

w okresie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, pracę tego 

cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia 

wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia 

złożenia wniosku, który nie zawiera braków formalnych. 
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Art. 88v. 

Do przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące wydania zezwolenia na pracę sezonową. 

 

Art. 88w. 

1. Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu 

bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

wpisanym do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1, a podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę 

sezonową zapewnia mu zakwaterowanie, podmiot ten jest obowiązany do zawarcia 

z cudzoziemcem odrębnej umowy w formie pisemnej określającej warunki najmu 

lub użyczenia kwatery mieszkalnej. 

2. Czynsz najmu kwatery mieszkalnej, o której mowa w ust. 1, nie może być potrącany z 

wynagrodzenia cudzoziemca. Postanowienia umowy przewidujące możliwość 

automatycznego potrącenia czynszu z wynagrodzenia cudzoziemca są nieważne. 

3. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia 

cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały. 

 

Art. 88x. 

1. Do zezwolenia na pracę sezonową stosuje się odpowiednio przepisy art. 88a ust. 1 i 

1aa–2, art. 88c ust. 1a–2 i 7–11, art. 88d, art. 88f ust. 2 i 3, art. 88g ust. 1 i 2, art. 88h 

ust. 1 i 4, art. 88j oraz art. 88l. 

2. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową zawiera, poza informacjami, o 

których mowa w art. 88a ust. 1aa: 

1) datę wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen oraz dane dotyczące pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu złożenia wniosku, 

w tym podstawy prawnej; 

2) informację, czy cudzoziemiec, którego dotyczy wniosek, wykonywał pracę na 

rzecz wnioskodawcy w okresie 5 lat poprzedzających złożenie wniosku na 

podstawie zezwolenia na pracę sezonową; 
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3) oświadczenie, że według wiedzy podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemiec 

zapewnia sobie zakwaterowanie we własnym zakresie, albo oświadczenie 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zapewnieniu 

cudzoziemcowi zakwaterowania; 

4) informacje dotyczące przewidywanego płatnego urlopu przysługującego 

cudzoziemcowi. 

Art. 88y. 

1. Starosta wydaje decyzję o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową, jeżeli: 

1) uległy zmianie okoliczności lub dowody, odnoszące się do wydanej decyzji; 

2) ustała przyczyna udzielenia zezwolenia na pracę sezonową; 

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w toku postępowania: 

a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe dane osobowe lub fałszywe informacje 

lub dołączył do niego dokumenty zawierające takie dane lub 

b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo w celu użycia jako autentyczny podrobił 

lub przerobił dokument, albo takiego dokumentu jako autentycznego używał; 

4) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnił 

obowiązków, o których mowa w art. 88h ust. 4; 

5) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi 

działalności uzasadniającej powierzenie pracy cudzoziemcowi, w szczególności 

nie prowadzi działalności gospodarczej, statutowej lub rolniczej, jego działalność 

jest w okresie likwidacji lub w okresie zawieszenia; 

6) zaistniały okoliczności, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7. 

2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 88u ust. 4 i 5. 

3. Jeżeli decyzja o uchyleniu zezwolenia na pracę sezonową dotyczy cudzoziemca, który 

wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wnioskiem o wydanie 

zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków, o której mowa w 

art. 88p ust. 1 pkt 1, doręcza się ją dodatkowo temu cudzoziemcowi. 

4. W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę sezonową na podstawie ust. 1 pkt 5 lub 6 

cudzoziemcowi przysługuje prawo do odszkodowania od podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi za niewykonanie zobowiązań, które ten podmiot 

musiałby wykonać, gdyby zezwolenie na pracę sezonową nie zostało uchylone. 
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Art. 88z. 

1. W oświadczeniu o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, podlegającym 

wpisaniu do ewidencji oświadczeń, podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi zamieszcza: 

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi: 

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres stałego pobytu albo adres siedziby, 

c) numer telefonu oraz numer faksu, 

d) numery identyfikacyjne NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej, 

e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – 

w przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, 

który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 

f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą cudzoziemca, 

g) oświadczenie składane pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą 

okoliczności, o których mowa w art. 88z ust. 5 pkt 1–6, 

h) oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami dotyczącymi zasad powierzenia 

wykonywania pracy cudzoziemcom; 

2) informacje dotyczące cudzoziemca: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) płeć, 

c) datę urodzenia, 

d) obywatelstwo, 

e)  nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży, 

f)  numer wizy lub karty pobytu oraz okres ważności tego dokumentu, jeżeli 

przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

g) dane dotyczące podstawy prawnej pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oraz przewidywanego sposobu wykorzystania oświadczenia wpisanego 

do ewidencji oświadczeń; 

3) dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi: 

a) nazwę zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza 

pracę cudzoziemcowi, 
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b) stanowisko lub rodzaj pracy, 

c) miejsce wykonywania pracy, 

d) okres lub okresy pracy oznaczone datami, 

e) rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy, 

f) najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec, określone 

stawką godzinową lub miesięczną, 

g) wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu; 

4) dane dotyczące pracodawcy użytkownika, jeżeli oświadczenie dotyczy pracy 

cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego: 

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres stałego pobytu albo siedziby. 

2. Powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce stałego pobytu 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi wpisuje oświadczenie 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli: 

1) cudzoziemiec jest obywatelem państwa określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 90 ust. 10 pkt 2 lub cudzoziemiec będzie wykonywał pracę 

w zawodzie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 11 oraz 

2) praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością określoną w przepisach 

wydanych na podstawie art. 90 ust. 9, oraz 

3) okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz okresy pracy wykonywanej na 

podstawie oświadczeń wpisanych do ewidencji oświadczeń wynoszą łącznie nie 

dłużej niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy niezależnie od liczby 

podmiotów powierzających temu cudzoziemcowi wykonywanie pracy. 

3. Powiatowy urząd pracy, wpisując oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, może określić późniejszy dzień rozpoczęcia 

pracy, niż określony w oświadczeniu, nie wcześniejszy niż dzień następujący po dniu 

wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń. 

4. W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy urząd pracy 

wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 

ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia 

do ewidencji oświadczeń nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia 
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otrzymania oświadczenia, a w sprawach wymagających postępowania 

wyjaśniającego – nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania oświadczenia. 

5. Starosta wydaje decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli: 

1) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, 

która działała w jego imieniu, zostali co najmniej dwukrotnie prawomocnie 

ukarani za popełnienie czynu, o którym mowa w art. 120 ust. 11, w okresie 12 

miesięcy poprzedzających datę złożenia oświadczenia w powiatowym urzędzie 

pracy; 

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, 

która działała w jego imieniu, zostali prawomocnie ukarani za popełnienie czynu, 

o którym mowa w art. 120 ust. 3–5; 

3) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub osoba fizyczna, 

która działała w jego imieniu, zostali ponownie prawomocnie ukarani w ciągu 

dwóch lat od uznania za winnego popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 

ust. 1, za podobne wykroczenie; 

4) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, 

karaną za popełnienie czynu z art. 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny; 

5) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, 

karaną za popełnienie w związku z postępowaniem o wydanie zezwolenia na 

pracę czynu z art. 270–275 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, albo 

jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; 

6) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osobą fizyczną, 

karaną za czyn, o którym mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks karny, lub karaną w innym państwie na podstawie przepisów Protokołu 

o zapobieganiu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, w szczególności 

kobietami i dziećmi, uzupełniającego Konwencję Narodów Zjednoczonych 

przeciwko międzynarodowej przestępczości zorganizowanej, albo jest podmiotem 

zarządzanym lub kontrolowanym przez taką osobę; 

7) w danym roku kalendarzowym nastąpiło przekroczenie obowiązującego limitu 

oświadczeń, o którym mowa w art. 90b ust. 3. 
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6. Starosta może wydać decyzję o odmowie wpisania oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, jeżeli z okoliczności 

wynika, że oświadczenie zostało złożone dla pozoru, oświadczenie będzie 

wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego 

podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie 

dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem 

pracy innym osobom, w szczególności: 

1) nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia 

zobowiązań wynikających z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub 

2) nie prowadzi działalności gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej 

powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi w danym okresie, w tym zawiesił 

działalność, został wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest 

w okresie likwidacji, lub 

3) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na 

ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych 

Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych, lub 

4) nie zgłasza do ubezpieczenia społecznego pracowników lub innych osób objętych 

obowiązkowym ubezpieczeniem społecznym, lub 

5) zalega z uiszczeniem podatków, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 

7. Organy Straży Granicznej i Państwowej Inspekcji Pracy są obowiązane nieodpłatnie 

udostępniać starostom posiadane informacje o okolicznościach, o których mowa w 

ust. 5 pkt 1‒6, dotyczących podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi. 

8. Starosta może pozyskać od organów Krajowej Administracji Skarbowej informacje o: 

1) przychodzie lub dochodzie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób 

fizycznych albo podatkiem dochodowym od osób prawnych, 

2) zaległościach podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

z tytułu podatków lub innych należności publicznoprawnych 

‒ w celu ustalenia okoliczności, o których mowa w ust. 6 pkt 1, 2 i 5. 
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9. Przekazanie informacji, o których mowa w ust. 8, następuje za pomocą systemów 

teleinformatycznych prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy. 

10. Starosta może pozyskać z systemu teleinformatycznego Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych prowadzonych 

przez ministra właściwego do spraw pracy, informacje w celu ustalenia okoliczności, 

o których mowa w ust. 6 pkt 3 i 4. 

11. Uprawnienia określone w ust. 8 i 10 przysługują organowi wyższego stopnia 

w postępowaniu odwoławczym. 

12. Wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 

ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli: 

1) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca stałego pobytu, nazwy lub formy prawnej 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie zakładu 

pracy lub jego części przez innego pracodawcę; 

2) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę; 

3)  podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemiec zawarli 

umowę o pracę zamiast umowy cywilnoprawnej; 

4) cudzoziemiec jest pracownikiem tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do 

innego pracodawcy użytkownika, niż określony w oświadczeniu, jeżeli dane 

dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu, z wyjątkiem 

miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie. 

13. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, którego oświadczenie o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji 

oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o: 

1) podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy; 

2) niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy 

określonego w ewidencji oświadczeń. 

14. W przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie 

dopełnił obowiązku, o którym mowa w ust. 13, uznaje się na potrzeby ustalenia 

okresu wykonywania pracy przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji 

oświadczeń, że cudzoziemiec wykonywał pracę od dnia określonego w oświadczeniu, 

chyba że z okoliczności wynika, że cudzoziemiec rozpoczął pracę na podstawie 

oświadczenia w późniejszym terminie. 
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15. Domniemywa się, że cudzoziemiec, którego dotyczy oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisane do ewidencji oświadczeń, zakończył 

wykonywanie pracy w dniu określonym w oświadczeniu, chyba że z okoliczności 

wynika, że cudzoziemiec zakończył pracę na podstawie oświadczenia w innym 

terminie. 

16. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do 

ewidencji oświadczeń lub cudzoziemiec wykonujący pracę na podstawie takiego 

oświadczenia mogą powiadomić właściwy powiatowy urząd pracy o zakończeniu tej 

pracy. 

Art. 88za. 

1. Jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który zatrudniał 

cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w związku z oświadczeniem o 

powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, 

złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o 

wydanie zezwolenia na pracę dla tego cudzoziemca na tym samym stanowisku na 

podstawie umowy o pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki 

formalne zostały uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na warunkach nie 

gorszych niż określone w oświadczeniu wpisanym do ewidencji oświadczeń uważa się 

za legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia 

na pracę lub doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zawieszenia postępowania na wniosek 

strony. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wniosku cudzoziemca 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 114 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, w celu kontynuacji zatrudnienia u 

danego pracodawcy.> 

Art. 90. 

1. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   typy zezwoleń na pracę, 

2)   tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę, 

3)   tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2, 
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4)   wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych pracodawcy, 

[5)   wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca 

jest obowiązany przedstawić w trakcie postępowania,] 

<5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę 

albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego,> 

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

podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań 

określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać 

dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie 

pracy<,> 

<7) wzory zaświadczeń o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, 

8) wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, 

9) tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń> 

[- mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 88, pierwszeństwo dostępu do 

rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1-

11, oraz zapewnienie właściwej organizacji postępowania w sprawach wydawania i 

przedłużania zezwoleń na pracę.] 

<– mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których mowa w art. 87 ust. 3 i 4 oraz art. 88, 

pierwszeństwo dostępu do rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziemców, o 

których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11, oraz zapewnienie właściwej organizacji 

postępowania w sprawach wydawania i przedłużania zezwoleń na pracę oraz w 

sprawach wpisu do ewidencji oświadczeń.> 

2. (uchylony). 

3. (uchylony). 

4. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, w których 

powierzenie cudzoziemcowi wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę, uwzględniając 

przypadki określone w umowach i porozumieniach międzynarodowych oraz programach 

szkoleniowych lub doradczych realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub 

innych międzynarodowych programach pomocowych, polską politykę zagraniczną, 
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specyfikę wykonywanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, wymogi dotyczące 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy, a także szczególny status, który był 

podstawą udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, przypadki, w 

których zezwolenie na pracę jest wydawane przez wojewodę bez względu na warunki, o 

których mowa w art. 88c, kierując się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką 

wykonywanego zawodu lub charakterem pracy. 

6. (uchylony). 

[7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza do końca IV kwartału każdego roku, w 

Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", w drodze 

obwieszczenia, wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce 

narodowej w województwach za ubiegły rok.] 

8. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

informatyzacji może określić, w drodze rozporządzenia, tryb i warunki techniczne 

składania i rozpatrywania wniosków w postępowaniach w sprawie udzielenia zezwolenia 

na pracę dla cudzoziemca za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, mając na 

uwadze zapewnienie efektywności prowadzenia postępowań z udziałem podmiotów 

krajowych i zagranicznych oraz spójność z systemami, o których mowa w art. 4 ust. 2. 

<9. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa i ministrem właściwym do spraw turystyki określi, w drodze 

rozporządzenia, podklasy działalności według klasyfikacji PKD, w których wydaje 

się zezwolenia na pracę sezonową, biorąc pod uwagę znacznie wyższe 

zapotrzebowanie na siłę roboczą w niektórych okresach roku ze względu na 

powtarzające się wydarzenia lub typy wydarzeń podlegające uwarunkowaniom 

sezonowym w tych podklasach działalności. 

10. Minister właściwy do spraw pracy, kierując się celami polskiej polityki migracyjnej, 

określi, w drodze rozporządzenia: 

1) państwa, dla których obywateli wydaje się zezwolenie na pracę sezonową bez 

względu na spełnienie warunku, o którym mowa w art. 88o ust. 1 pkt 2, oraz 

dokonuje się wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do 

ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na podstawie art. 88q; 
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2) państwa, których obywatele mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na 

podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

wpisanego do ewidencji oświadczeń. 

11. Minister właściwy do spraw pracy, kierując się potrzebami rynku pracy, może 

określić, w drodze rozporządzenia, zawody, w których cudzoziemcy będący 

obywatelami państw innych, niż określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 

10 pkt 2, mogą wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę na podstawie 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do 

ewidencji oświadczeń.> 

Art. 90a. 

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie 

zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po dokonaniu jednorazowej wpłaty w 

wysokości nie większej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę za każdego 

cudzoziemca. 

<1a. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi składa: 

1) wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub jego przedłużenie, 

2) oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu 

dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń 

– po dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości nie większej niż 10% minimalnego 

wynagrodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.> 

[2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa.] 

<2. Wpłaty, o których mowa w ust. 1 i 1a, stanowią dochód budżetu państwa, z 

zastrzeżeniem ust. 2a.> 

<2a. W przypadku wpłaty dokonywanej w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia 

na pracę sezonową lub oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, 50% tej wpłaty stanowi dochód powiatu.> 

3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, [wysokość wpłaty, o 

której mowa w ust. 1] <wysokość wpłat, o których mowa w ust. 1 i 1a>, biorąc pod 

uwagę: 

1)   rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje posiadane przez cudzoziemca oraz ich 

zależność od podaży i popytu na rynku pracy lub 

2)   umowy i porozumienia międzynarodowe w zakresie zatrudnienia, lub 

3)   okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, lub 
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4)   liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na pracę lub wniosków o przedłużenie 

zezwolenia na pracę składanych przez pracodawcę[.] <lub> 

<5) liczbę oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanych 

przez podmioty powierzające wykonywanie pracy cudzoziemcowi.> 

 

<Art. 90b. 

1. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może określić, w 

drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę zezwoleń na pracę, która w danym roku 

kalendarzowym może zostać wydana przez wojewodów, uwzględniając potrzeby 

rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego oraz zasadę 

komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. 

Limity mogą dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, rodzajów umów, na 

podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone wykonywanie pracy, lub 

rodzajów działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

według klasyfikacji PKD. 

2. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

rolnictwa, ministrem właściwym do spraw gospodarki oraz ministrem właściwym do 

spraw wewnętrznych może określić, w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę 

zezwoleń na pracę sezonową, która w danym roku kalendarzowym może zostać 

wydana, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy bezpieczeństwa państwa i 

porządku publicznego oraz zasadę komplementarności zatrudnienia cudzoziemców 

w stosunku do obywateli polskich. Limity mogą dotyczyć poszczególnych 

województw, zawodów, rodzajów umów, na podstawie których cudzoziemcowi może 

zostać powierzone wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD. 

3. Minister właściwy do spraw pracy w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

gospodarki oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych może określić, 

w drodze rozporządzenia, maksymalną liczbę oświadczeń, o których mowa w art. 

88z ust. 1, która w danym roku kalendarzowym może zostać wpisana do ewidencji 

oświadczeń przez starostów, uwzględniając potrzeby rynku pracy, względy 

bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, zasadę komplementarności 

zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich oraz obciążenia 
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i możliwości starostów wynikające z realizacji zadań, o których mowa w art. 88z, 

w latach poprzednich. Limity mogą dotyczyć poszczególnych województw, zawodów, 

rodzajów umów, na podstawie których cudzoziemcowi może zostać powierzone 

wykonywanie pracy, lub rodzajów działalności podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi według klasyfikacji PKD. 

4. Minister właściwy do spraw pracy umieszcza informacje o stanie wykorzystania 

limitów, o których mowa w ust. 1, 2 lub 3, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 

ogłasza ich wyczerpanie w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej 

„Monitor Polski”, w drodze obwieszczenia. 

 

Art. 90c. 

1. W sprawach z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi się w systemach teleinformatycznych rejestry 

spraw dotyczących: 

1) zezwoleń na pracę; 

2) zezwoleń na pracę sezonową; 

3) oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 

2. W ramach rejestrów spraw dotyczących zezwoleń na pracę sezonową prowadzi się 

ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej. W ramach rejestrów spraw 

dotyczących oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi prowadzi 

się ewidencje oświadczeń. Ewidencje wniosków w sprawie pracy sezonowej i 

ewidencje oświadczeń mogą być prowadzone w systemie kartotecznym. 

3. Rejestry w sprawach z zakresu wykonywania pracy przez cudzoziemców prowadzą w 

zakresie swojej właściwości: 

1) wojewoda – w przypadku rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 1; 

2) starosta – w przypadku rejestrów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3; 

3) minister właściwy do spraw pracy – w przypadku rejestrów, o których mowa 

w ust. 1. 

4. Minister właściwy do spraw pracy tworzy i prowadzi w systemie teleinformatycznym 

rejestr centralny obejmujący dane przetwarzane w rejestrach, o których mowa w 

ust. 1. 

5. Publiczne służby zatrudnienia przekazują dane do rejestru centralnego utworzonego 

na podstawie ust. 4 oraz mogą z nich korzystać w zakresie niezbędnym do realizacji 
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zadań określonych w ustawie, wykorzystując oprogramowanie, o którym mowa w 

art. 4 ust. 3, lub narzędzia określone w art. 4 ust. 1 pkt 2 lit. c. 

6. W rejestrach, o których mowa w ust. 1, przechowuje się informacje o wnioskach, 

postanowieniach, decyzjach administracyjnych i orzeczeniach sądu w zakresie 

niezbędnym do stosowania przepisów ustawy, w tym o podmiotach powierzających 

wykonywanie pracy cudzoziemcom, cudzoziemcach, którym powierza się 

wykonywanie pracy, oraz pracy, którą mają wykonywać cudzoziemcy. 

7. Informacje przechowywane w rejestrach, o których mowa w ust. 1, dotyczące 

podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, obejmują następujące 

dane: 

1) nazwę lub imię (imiona) i nazwisko; 

2) adres siedziby lub miejsca zamieszkania; 

3) nazwę rejestru właściwego do prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej 

i numer, pod którym jest zarejestrowany podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi; 

4) numer identyfikacji podatkowej NIP; 

5) numer identyfikacyjny REGON; 

6) numer PESEL; 

7) liczbę osób wykonujących pracę na rzecz podmiotu powierzającego wykonywanie 

pracy cudzoziemcowi, w tym osób zatrudnionych przez ten podmiot; 

8) formę prawną prowadzonej działalności; 

9) symbol PKD i opis działalności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi związanej z pracą cudzoziemca; 

10) numer telefonu oraz numer faksu lub adres poczty elektronicznej o charakterze 

służbowym; 

11) imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu powierzającego 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz dane dotyczące dokumentu tożsamości tej 

osoby; 

12) informacje o ukaraniu za popełnienie czynu z art. 189a, art. 218–222, art. 270–275 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny lub czynu z art. 120 ust. 1, 3–6 i 8–

10. 

8. Informacje przechowywane w rejestrach, o których mowa w ust. 1, dotyczące 

cudzoziemca, obejmują następujące dane: 



- 58 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) płeć; 

4) obywatelstwo; 

5) numer PESEL, jeżeli został nadany; 

6) nazwę, serię, numer, datę wydania i datę ważności dokumentu podróży; 

7) państwo poprzedniego lub dotychczasowego pobytu; 

8) dane dotyczące podstawy prawnej pobytu cudzoziemca na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (rodzaj, numer, nazwę organu wydającego, datę wydania i 

ważności dokumentu); 

9) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub państw obszaru Schengen; 

10) adres pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

9. Informacje przechowywane w rejestrach, o których mowa w ust. 1, dotyczące pracy, 

którą ma wykonywać cudzoziemiec, obejmują następujące dane: 

1) stanowisko lub rodzaj pracy; 

2) zakres podstawowych obowiązków na stanowisku pracy; 

3) miejsce wykonywania pracy; 

4) podstawę prawną wykonywania pracy (rodzaj umowy, którą podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi ma zamiar zawrzeć z cudzoziemcem); 

5) wymiar czasu pracy lub liczbę godzin pracy w tygodniu lub miesiącu; 

6) proponowaną wysokość miesięcznego wynagrodzenia lub stawki godzinowej; 

7) okres, w którym praca ma być wykonywana; 

8) dane dotyczące podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, lub podmiotu będącego pracodawcą użytkownikiem; 

9) informację starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

pracodawcy; 

10) informacje, o których mowa w art. 88i; 

11) informacje, o których mowa w art. 88z ust. 13 i 16. 

10. W ewidencjach, o których mowa w ust. 2, przechowuje się: 

1) dane, o których mowa w ust. 7 pkt 1–6; 

2) dane, o których mowa w ust. 8 pkt 1–6; 

3) dane, o których mowa w ust. 9 pkt 1–8; 

4) datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji; 
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5) numer identyfikacyjny wpisu do ewidencji; 

6) okres, na jaki ma być wydane zezwolenie na pracę sezonową, lub okres 

wykonywania pracy wpisany do ewidencji oświadczeń. 

11. Dane z rejestru centralnego, o którym mowa w ust. 4, udostępnia się na wniosek, za 

pomocą odpowiednio zabezpieczonych urządzeń telekomunikacyjnych lub systemów 

teleinformatycznych przeznaczonych do komunikowania się z tym rejestrem: 

1) wojewodom w celu prowadzenia postępowań w sprawie zezwoleń na pracę 

cudzoziemców, zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii Europejskiej oraz przedłużenia wizy; 

2) starostom w celu prowadzenia postępowań w sprawie zezwoleń na pracę sezonową i 

oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi; 

3) konsulom w celu prowadzenia postępowań w sprawie wydania wizy; 

4) Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w celu prowadzenia postępowań w sprawie 

zezwoleń na pobyt czasowy, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, udzielenia ochrony międzynarodowej, zobowiązania cudzoziemca do 

powrotu oraz przedłużenia wizy i prowadzenia konsultacji zgodnie z art. 67–69 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach; 

5) Państwowej Inspekcji Pracy w celu prowadzenia kontroli legalności zatrudnienia, 

innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców, oraz kontroli 

przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu 

pracowników w ramach świadczenia usług; 

6) Straży Granicznej w celu dokonywania kontroli ruchu granicznego zgodnie z art. 1 

ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2016 

r. poz. 1643, z późn. zm.) oraz prowadzenia kontroli legalności wykonywania pracy 

przez cudzoziemców, prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców, 

powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom oraz pobytu cudzoziemców; 

7) Policji w celu prowadzenia kontroli legalności pobytu cudzoziemców; 

8) naczelnikowi urzędu celno-skarbowego w celu prowadzenia kontroli legalności 

pobytu cudzoziemców. 

12. Przepis ust. 11 stosuje się wobec podmiotów wymienionych w tym przepisie, które 

spełniają łącznie następujące warunki: 

1) posiadają możliwość identyfikacji osoby uzyskującej informacje oraz zakresu, daty i 

celu ich uzyskania; 
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2) posiadają zabezpieczenia uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie 

z celem ich uzyskania; 

3) zapewniają, że dostęp do danych osobowych jest nadzorowany i rejestrowany 

zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. 

13. Podmioty, o których mowa w ust. 11, mogą przetwarzać dane uzyskane z rejestru 

centralnego, o którym mowa w ust. 4, nie dłużej, niż jest to niezbędne do 

prowadzenia postępowania, w związku z którym uzyskały te dane. 

14. Po upływie 10 lat od dnia wydania postanowienia lub decyzji ostatecznej w sprawie 

wydania zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę, uchylenia 

zezwolenia na pracę lub pozostawienia wniosku w sprawie zezwolenia na pracę lub 

przedłużenia zezwolenia na pracę bez rozpoznania organy prowadzące rejestry, o 

których mowa w ust. 1, usuwają z nich dane osobowe cudzoziemca, dane podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz dane pracodawcy 

użytkownika lub podmiotu, do którego cudzoziemiec został delegowany na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 90d. 

1. W przypadku powierzenia pracy cudzoziemcowi zwolnionemu z obowiązku 

posiadania zezwolenia na pracę, podmiot powierzający wykonywanie pracy 

cudzoziemcowi, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub 

inna forma zorganizowanej działalności znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jest obowiązany do zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie pisemnej. 

2. Przed podpisaniem umowy, o której mowa w ust. 1, podmiot powierzający 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do przedstawienia 

cudzoziemcowi tłumaczenia umowy na język dla niego zrozumiały. 

 

Art. 90e. 

Minister właściwy do spraw pracy, wojewoda oraz starosta w celu realizacji zadań 

określonych w niniejszym rozdziale mogą pozyskiwać z systemu teleinformatycznego 

Straży Granicznej, przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych 

prowadzonych przez ministra właściwego do spraw pracy, informacje o 

przekroczeniach granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez cudzoziemca.> 
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Art. 120. 

 1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny [nie 

niższej niż 3000 zł] <od 1000 zł do 30 000 zł>. 

2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 

1000 zł. 

3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania 

zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze 

grzywny [do 10 000 zł] <od 3000 zł do 30 000 zł>. 

4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań 

zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego 

do wykonywania pracy, podlega karze grzywny [nie niższej niż 3000 zł] <od 3000 zł do 

30 000 zł>. 

5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia 

cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny [do 10 000 zł] 

<od 3000 zł do 30 000 zł>. 

6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej 

niż 100 zł. 

7. 
(54)

 Kto powierza zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi 

kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie 

niższej niż 3000 zł. 

<8. Agencja pracy tymczasowej, która nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 

88s ust. 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 zł. 

9. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88w ust. 1 lub 3, podlega karze 

grzywny od 200 zł do 2000 zł. 

10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje 

nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez 

cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, podlega karze grzywny. 

11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze 

grzywny od 200 zł do 2000 zł.> 
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USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2016 

r. poz. 963, z późn. zm.) 

Art. 50. 

1. Poczynając od 2006 r., w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku, Zakład jest 

zobowiązany przesłać ubezpieczonemu urodzonemu po dniu 31 grudnia 1948 r. 

informację o zewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego składkach ogółem, o 

których mowa w art. 40 ust. 1, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, 

zwaną dalej "informacją o stanie konta". 

1a. W informacji o stanie konta Zakład podaje dodatkowo wysokość: 

1)   zwaloryzowanego kapitału początkowego według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego 

roku, w przypadku gdy kapitał ten został już ubezpieczonemu obliczony; 

2)   hipotetycznej emerytury, z uwzględnieniem ust. 1b-1f i 2; 

2a)  kwot składek, środków, odsetek za zwłokę i opłaty prolongacyjnej, ogółem, 

zewidencjonowanych na subkoncie, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku; 

3)   składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek podlegających 

odprowadzeniu do otwartego funduszu emerytalnego i zewidencjonowaniu na subkoncie: 

a)  należnych - w przypadku ubezpieczonych niebędących płatnikami składek, 

b)  wpłaconych - w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek oraz osób 

współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność 

- za okres ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku, w wysokości nominalnej w podziale na miesiące; 

4)   składek na otwarte fundusze emerytalne, należnych i odprowadzonych; 

5)   składek należnych i wpłaconych zewidencjonowanych na subkoncie, o których mowa w 

art. 40a ust. 4. 

1b. Wysokość hipotetycznej emerytury podaje się ubezpieczonemu, który na dzień 31 grudnia 

poprzedniego roku ukończył co najmniej 35 lat. 

1c. Ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, podaje się informacje o wysokości: 

1)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku emerytalnym, o którym mowa w art. 24 

ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub w wieku, o którym mowa w ust. 1d 

i 1e, według stanu konta ubezpieczonego oraz 

2)   hipotetycznej emerytury, jaką uzyskałby w wieku, o którym mowa w pkt 1, gdyby za 

każdy pełny miesiąc przypadający do osiągnięcia tego wieku na jego koncie była 

ewidencjonowana hipotetyczna kwota składki obliczona przez podzielenie ogólnej kwoty 
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składek na ubezpieczenie emerytalne, o których mowa w ust. 1, przez wyrażony w 

miesiącach okres podlegania ubezpieczeniu emerytalnemu. 

1d. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku emerytalnego, o 

którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, brakuje nie 

więcej niż 5 lat, podaje się dodatkowo, poczynając od 2009 r., informacje o wysokości 

hipotetycznej emerytury, jaką by uzyskał w wieku przekraczającym ten wiek o rok, a 

także o dwa, trzy, cztery lata i o pięć lat. 

1e. Jeżeli ubezpieczony, o którym mowa w ust. 1b, przekroczył wiek emerytalny, o którym 

mowa w art. 24 ust. 1a i 1b ustawy o emeryturach i rentach z FUS, i nie wystąpił o 

ustalenie emerytury, hipotetyczną emeryturę oblicza się dla jego faktycznego wieku oraz 

kolejnych pięciu lat. 

1f. Hipotetycznej emerytury nie oblicza się ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, 

któremu ustalono wysokość emerytury na zasadach określonych w art. 26 lub 183 ustawy 

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Nie oblicza się 

hipotetycznej emerytury również w roku, w którym jest przesyłana informacja o stanie 

konta, jeżeli w okresie od dnia 1 stycznia tego roku do dnia przesłania tej informacji 

ubezpieczonemu ustalono wysokość emerytury na podstawie tych przepisów. 

1g. Jeżeli ubezpieczonemu, o którym mowa w ust. 1b, do osiągnięcia wieku uprawniającego 

członka otwartego funduszu emerytalnego do okresowej emerytury kapitałowej brakuje 

nie więcej niż 12 miesięcy, podaje się dodatkowo informację o możliwości skorzystania z 

prawa do okresowej emerytury kapitałowej. 

1h. Zakład nie przesyła informacji o stanie konta ubezpieczonym, którzy w systemie 

teleinformatycznym Zakładu utworzyli profil informacyjny. Zakres danych objętych 

informacją o stanie konta Zakład udostępnia tym ubezpieczonym w systemie 

teleinformatycznym w formie elektronicznej, z zastrzeżeniem ust. 1i. 

1i. Informację o stanie konta udostępnia się również w formie pisemnej na żądanie 

ubezpieczonego. 

2. Wysokości hipotetycznej emerytury oblicza się: 

1)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 1 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1 - przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 



- 64 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku; 

2)   w przypadku podawania informacji o wysokości hipotetycznej emerytury według zasad 

określonych w ust. 1c pkt 2 - przez podzielenie sumy składek, o których mowa w ust. 1, i 

kapitału początkowego, o którym mowa w ust. 1a pkt 1, zwiększonej o kwotę 

hipotetycznych składek, o których mowa w ust. 1c pkt 2, przez średnie dalsze trwanie 

życia dla osoby, która osiągnęła wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b 

ustawy o emeryturach i rentach z FUS, lub wiek, o którym mowa w ust. 1d i 1e, a 

wysokość hipotetycznej emerytury, jaką ubezpieczony uzyskałby w wieku 

przekraczającym wiek emerytalny - przez średnie dalsze trwanie życia dla tego wieku. 

2a. Średnie dalsze trwanie życia ustala się według tablicy trwania życia, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującej w dniu 31 grudnia 

ostatniego roku. 

2b. Informację o stanie konta Zakład przesyła listem zwykłym na adres do korespondencji 

podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, o którym mowa w art. 36 ust. 10. 

2c. Jeżeli ubezpieczony został zgłoszony do ubezpieczeń społecznych przez więcej niż 

jednego płatnika składek, informację o stanie konta przesyła się na adres do 

korespondencji podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, które Zakład otrzymał 

jako ostatnie. 

2d. Jeżeli adres do korespondencji jest nieprawidłowy lub niepełny, informację o stanie konta 

Zakład przesyła na podany w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych adres zamieszkania 

lub adres zameldowania albo na adres zameldowania na pobyt stały uzyskany z rejestru 

PESEL. 

2e. Jeżeli po otrzymaniu informacji o stanie konta ubezpieczony niebędący płatnikiem 

składek stwierdzi, że na jego koncie nie zostały zewidencjonowane wszystkie należne 

składki na ubezpieczenie emerytalne lub zostały zewidencjonowane w niewłaściwej 

wysokości, powinien zgłosić do płatnika tych składek, na piśmie lub do protokołu, 

wniosek o sprostowanie danych przekazanych do Zakładu w dokumentach związanych z 

ubezpieczeniami społecznymi określonych w ustawie lub przekazanie brakujących 

dokumentów, zwany dalej "wnioskiem o sprostowanie danych". 

2f. Płatnik składek jest zobowiązany poinformować ubezpieczonego na piśmie o sposobie 

rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych w terminie 60 dni od dnia jego otrzymania. 
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2g. W przypadku uwzględnienia wniosku o sprostowanie danych płatnik składek jest 

zobowiązany skorygować błędny lub uzupełnić brakujący dokument związany z 

ubezpieczeniami społecznymi określony w ustawie, w terminie 30 dni od dnia 

przekazania ubezpieczonemu informacji, o której mowa w ust. 2f. 

2h. W przypadku nieuwzględnienia przez płatnika składek wniosku o sprostowanie danych 

oraz w przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje, ubezpieczony powinien złożyć we 

wskazanej przez Zakład jednostce organizacyjnej Zakładu wniosek o przeprowadzenie 

postępowania wyjaśniającego, przedkładając jednocześnie dokumenty potwierdzające 

wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne oraz kopię informacji, 

o której mowa w ust. 2f. 

2i. Postępowanie wyjaśniające, o którym mowa w ust. 2h, Zakład powinien zakończyć nie 

później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane - nie później 

niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 2h. 

2j. Wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie może być 

udowadniana zeznaniami świadków. 

2k. Jeżeli w wyniku postępowania wyjaśniającego okaże się, że przyczyną 

niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego wszystkich należnych składek na 

ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są: 

1)   błędy w danych podanych w zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu 

wyrejestrowania ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych, w zgłoszeniu płatnika 

składek lub w zgłoszeniu wyrejestrowania płatnika składek albo niezłożenie tych 

dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie 

ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po 

złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących 

dokumentów; 

2)   błędy w danych podanych w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji 

rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów - Zakład dokonuje korekty tych danych 

po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo 

brakujących dokumentów. 

2l. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od otrzymania z Zakładu zawiadomienia o 

stwierdzonych w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego 
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nieprawidłowościach w dokumentach związanych z ubezpieczeniami społecznymi 

określonych w ustawie. 

2m. Płatnik składek jest zobowiązany złożyć korygujące lub brakujące dokumenty, o których 

mowa w ust. 2k, w terminie 30 dni od dnia: 

1)   uprawomocnienia się decyzji - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze 

decyzji; 

2)   otrzymania protokołu kontroli - jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze 

kontroli. 

2n. W przypadku gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub 

brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, Zakład dokonuje korekty 

danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, 

koryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach związanych z ubezpieczeniami 

społecznymi określonych w ustawie lub sporządza z urzędu brakujące dokumenty. 

2o. Przepisy ust. 2e-2m stosuje się odpowiednio do ubezpieczonego będącego płatnikiem 

składek, który po otrzymaniu informacji o stanie konta stwierdzi, że na jego koncie nie 

zostały zewidencjonowane wszystkie wpłacone składki na ubezpieczenie emerytalne lub 

zostały zewidencjonowane w niewłaściwej wysokości. 

3. 
(34)

 Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, i na koncie 

płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom, 

prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, 

komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 17 czerwca 

1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2016 r. poz. 599, z późn. 

zm.), ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym 

służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi właściwemu do spraw 

gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw prowadzonych na podstawie 

art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej 

oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych 

postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem przepisów dotyczących ochrony danych 

osobowych. 

3a. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego będącego uczestnikiem w rozumieniu 

załącznika I lub załącznika II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 

nr 1304/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i 
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uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, 

str. 470), o których mowa w art. 40, i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 

45, mogą być udostępniane ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w 

celu spełnienia wymogów określonych odpowiednio w załączniku I lub w załączniku II 

do tego rozporządzenia i w zakresie do tego niezbędnym. 

4. Dane, o których mowa w ust. 3, udostępnia się także na wniosek osób fizycznych i 

płatników składek, których dotyczą informacje zawarte na kontach, z zastrzeżeniem ust. 5 

i 6. 

4a. 
(35)

 Zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek oraz decyzje o odmowie wydania 

zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek wydane przez Zakład w postaci 

dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

mogą być wykorzystywane w formie wydruku przez płatnika składek, który je uzyskał. 

4b. 
(36)

 Zakład umożliwia weryfikację zaświadczenia lub decyzji, o których mowa w ust. 4a, 

przez udostępnioną przez Zakład stronę internetową, po podaniu: 

1)   danych identyfikujących zaświadczenie albo decyzję; 

2)   typu identyfikatora płatnika składek i jego numeru; 

3)   daty wydania zaświadczenia lub decyzji. 

4c. 
(37)

 Wydruki, o których mowa w ust. 4a, mają moc zrównaną z mocą dokumentów 

wydawanych przez Zakład, jeżeli zawierają dane, o których mowa w ust. 4b, 

umożliwiające ich weryfikację w sposób określony w tym przepisie. 

5. Do czasu otrzymania przez ubezpieczonego pierwszej informacji, o której mowa w ust. 1, 

dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego udostępnia się ustnie na ustny wniosek 

zgłoszony osobiście przez ubezpieczonego, którego dotyczą informacje zawarte na 

koncie, w jednostce organizacyjnej Zakładu. 

6. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, udostępnione ustnie, na wniosek 

ubezpieczonego Zakład potwierdza pisemnie. 

7. W przypadkach, o których mowa w ust. 3-6, wniosek powinien zawierać: 

1)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie ubezpieczonego - imię i nazwisko 

ubezpieczonego oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 1; 

2)   w przypadku danych zgromadzonych na koncie płatnika składek - imię i nazwisko lub 

nazwę skróconą płatnika składek oraz numery, o których mowa w art. 35 ust. 1 pkt 2. 

8. Zakład nie udostępnia danych, jeżeli wniosek nie zawiera informacji określonych w ust. 7. 

W przypadku, gdy z wnioskiem występuje komornik sądowy, dane, o których mowa w 
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ust. 3 udostępnia się w oparciu o informacje zawarte w tym wniosku, chyba że są 

niewystarczające do identyfikacji osoby, której wniosek dotyczy. 

9. 
(38)

 Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się bezpłatnie 

sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży 

Granicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, 

publicznym służbom zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego, ministrowi 

właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania spraw 

prowadzonych na podstawie art. 34 oraz art. 35 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w 

zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ministrowi właściwemu do spraw rozwoju 

regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a, a także - w zakresie niezbędnym do 

realizacji świadczeń rodzinnych - wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. 

10. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się komornikom 

sądowym, w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji, odpłatnie, chyba że przepisy 

odrębne stanowią inaczej. 

10a. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, nie może przekraczać 2% wysokości 

prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia 

kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek, ogłoszonego w trybie art. 19 ust. 

10 na dany rok kalendarzowy. 

10aa. 
(39)

 Opłatę, o której mowa w ust. 10, wnosi się w terminie 14 dni od dnia wystawienia 

przez Zakład rachunku. 

10ab. 
(40)

 Od nieuiszczonej w terminie opłaty, o której mowa w ust. 10, należne są od 

komornika sądowego odsetki w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie 

określonych przepisami prawa cywilnego. Odsetek nie nalicza się, jeżeli ich wysokość nie 

przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1113, 1250, 1823 i 1948) za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. 

10ac. 
(41)

 W sprawach o roszczenia z tytułu opłaty, o której mowa w ust. 10, i odsetek, o 

których mowa w ust. 10ab, stosuje się przepisy prawa cywilnego. 

10b. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze 

rozporządzenia, wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10, oraz sposób jej wnoszenia, 

uzależniając wysokość opłaty od formy złożenia wniosku, udostępnienia danych i 
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wysokości ponoszonych przez Zakład kosztów związanych z udzielaniem informacji, w 

szczególności kosztów wyszukania informacji i sporządzenia zaświadczenia, oraz mając 

na względzie konieczność zapewnienia sprawnego poboru opłaty. 

11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Państwowej 

Inspekcji Pracy: 

1)   wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili do ubezpieczeń 

społecznych co najmniej jednego cudzoziemca - w terminie do końca ostatniego dnia 

roboczego miesiąca następującego po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2)   dane ubezpieczonego cudzoziemca - w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego 

wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1)   numer NIP; 

2)   numer REGON; 

3)   numer PESEL; 

4)   kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD); 

5)   serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi składek nie nadano 

numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6)   nazwę skróconą; 

7)   imię i nazwisko; 

8)   adres siedziby; 

9)   adres do korespondencji; 

10)  adres miejsca prowadzenia działalności; 

11)  liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12)  obywatelstwo cudzoziemca; 

13)  tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1)   rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2)   numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3)   imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4)   obywatelstwo; 

5)   płeć; 

6)   adres zameldowania; 

7)   adres zamieszkania; 
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8)   adres do korespondencji; 

9)   kod tytułu ubezpieczenia; 

10)  datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11)  datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12)  datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowania 

ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13)  wymiar czasu pracy; 

14)  podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz datę 

opłacenia składki - w przypadku danych przekazywanych do Państwowej Inspekcji 

Pracy. 

14. Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, obejmujące: 

1)   imię i nazwisko, 

2)   datę urodzenia, 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

4)   obywatelstwo, 

5)   kod i nazwę tytułu ubezpieczenia, 

6)   nazwę i dane identyfikacyjne płatnika, 

7)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych, 

8)   datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych lub do ubezpieczenia zdrowotnego, 

9)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego, 

10)  rodzaje ubezpieczeń wraz z określeniem, czy dobrowolne, czy obowiązkowe, 

11)  wymiar czasu pracy, 

12)  informację o podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, 

13)  opłacone składki na ubezpieczenia społeczne za osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność i osoby z nimi współpracujące, 

14)  informację o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

15)  wykazane w imiennym raporcie miesięcznym przerwy w opłacaniu składek, 

16)  wypłacone świadczenia z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia 

wypadkowego, 

17)  wypłacane świadczenia z ubezpieczenia emerytalnego i z ubezpieczeń rentowych, 
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18)  imię i nazwisko oraz datę uzyskania lub utraty uprawnień do ubezpieczenia 

zdrowotnego przez członka rodziny 

- w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

14a. 
(42)

 Zakład udostępnia publicznym służbom zatrudnienia, w postaci elektronicznej, dane 

zgromadzone na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, obejmujące: 

1)   numer NIP lub numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów lub 

jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, 

2)   nazwę skróconą lub imię i nazwisko, 

3)   stan rozliczeń należnych składek na: 

a)  ubezpieczenia społeczne, 

b)  ubezpieczenie zdrowotne, 

c)  Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

d)  Fundusz Emerytur Pomostowych<,> 

<4) liczbę ubezpieczonych, 

5) okres rozliczeniowy> 

–   w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w przepisach o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

15. Zakład udostępnia powiatowym urzędom pracy i wojewódzkim urzędom pracy, w postaci 

elektronicznej, wykaz obejmujący dane osób ubezpieczonych, wymienionych w art. 6 ust. 

1 pkt 9-9b, które w poprzednim miesiącu zostały zgłoszone do ubezpieczeń społecznych 

lub ubezpieczenia zdrowotnego, także z innych tytułów - w terminie do 10 dnia roboczego 

następnego miesiąca. 

16. Dane, o których mowa w ust. 15, obejmują: 

1)   imię i nazwisko; 

2)   datę urodzenia; 

3)   numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości oraz datę urodzenia i obywatelstwo; 

4)   datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych lub ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

5)   datę wyrejestrowania z ubezpieczeń społecznych lub z ubezpieczenia zdrowotnego z 

innego tytułu niż wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 9-9b; 

6)   kod tytułu ubezpieczenia. 
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17. 
(43)

 Zakład udostępnia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych oraz 

organom Krajowej Administracji Skarbowej na ich żądanie dane: 

1)   dotyczące ubezpieczonego: 

a)  numer PESEL, a w razie gdy nie nadano numeru PESEL - rodzaj, serię i numer 

dokumentu tożsamości, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zameldowania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

c)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu korespondencji - do najniższego posiadanego 

poziomu, 

d)  
(44)

 numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

e)  numer płatnika w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

f)  ustalone prawo do emerytury lub renty, 

g)  stopień niepełnosprawności, 

h)  kod pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

i)  okres pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  wymiar czasu pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

k)  okres rozliczeniowy, 

l)  kod tytułu ubezpieczenia, 

m)  informacja o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe, 

n)  wymiar czasu pracy, 

o)  kod przyczyny wyrejestrowania ubezpieczonego, 

p)  podstawa wymiaru składki na: 

-  ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

q)  wysokość składki na: 

-  ubezpieczenie emerytalne, 
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-  ubezpieczenia rentowe, 

-  ubezpieczenie chorobowe, 

-  ubezpieczenie wypadkowe, 

-  ubezpieczenie zdrowotne, 

r)  kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu 

opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego, 

s)  kod świadczenia lub kod przerwy wraz z kwotą wypłaty tego świadczenia, 

t)  liczba dni zasiłkowych oraz liczba wypłat; 

2)   dotyczące osób zgłaszanych przez ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego: 

a)  numer PESEL, 

b)  kod stopnia pokrewieństwa albo powinowactwa, 

c)  stopień niepełnosprawności, 

d)  czy pozostaje we wspólnym gospodarstwie z osobą ubezpieczoną; 

3)   dotyczące płatników składek: 

a)  
(45)

 numer NIP i numer identyfikacyjny REGON, a jeżeli płatnikowi składek nie 

nadano tych numerów lub jednego z nich - numer PESEL lub serię i numer dowodu 

osobistego albo paszportu, 

b)  data powstania obowiązku opłacania składek, 

c)  numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

d)  liczba ubezpieczonych, 

e)  stopa procentowa składek na ubezpieczenie wypadkowe, 

f)  kwota należnych składek na Fundusz Pracy, 

g)  kwota należnych składek na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, 

h)  liczba pracowników, za których jest opłacana składka na Fundusz Emerytur 

Pomostowych, 

i)  liczba stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 

j)  suma należnych składek na Fundusz Emerytur Pomostowych; 

4)   dotyczące uprawnionych do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz świadczeń 

wypłacanych przez Zakład na mocy odrębnych przepisów: 

a)  numer PESEL, 

b)  identyfikator miejscowości według krajowego rejestru urzędowego podziału 

terytorialnego kraju (TERYT) adresu zamieszkania - do najniższego posiadanego 

poziomu, 
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c)  stopień niezdolności do pracy, 

d)  symbol świadczenia, 

e)  wysokość świadczenia, 

f)  wysokość dodatków przysługujących do świadczenia 

- 
(46)

 w celu niezbędnym do wykonywania ustawowych zadań zmierzających do 

skutecznego poboru należności podatkowych i weryfikacji danych własnych oraz 

zadań analityczno-sprawozdawczych. 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 1713 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 708, 962 i 966)  

 

Art. 96. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w 

przypadku, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń - do 1000 zł. 

§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach: 

1)   w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy, 

2)   naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego 

wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 

drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), w których oskarżycielem 

publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji<,> 

<3) o czyny określone w art. 120 ust. 2, 6 i 8–10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem 

publicznym jest właściwy organ Straży Granicznej> 

- można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 54-56 i art. 57a 

ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) można nałożyć grzywnę w wysokości 2000 zł. 

§ 1ab. 
(3)

 W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 32 ust. 1 ustawy 

z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 

poz. 708) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł. 
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§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika 

określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie 

wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu 

mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1ba. 
(4)

 Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9 

lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od 

dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy 

może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1bb. 
(5)

 Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę popełnia w ciągu dwóch 

lat od dnia ostatniego ukarania takie wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji 

Pracy może w postępowaniu mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5000 zł. 

§ 1c. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art. 93 pkt 12 ustawy z 

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165 i 1250) 

można nałożyć grzywnę w wysokości do 2000 zł. 

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny za wykroczenia, za które należałoby 

orzec środek karny, a także w wypadku określonym w art. 10 § 1 Kodeksu wykroczeń. W 

sytuacji określonej w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń nałożenie grzywny w drodze mandatu 

karnego jest możliwe jedynie, gdy w zakresie wszystkich naruszonych przepisów 

postępowanie mandatowe jest dopuszczalne. 

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi wzory formularzy mandatu 

karnego oraz szczegółowy sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, mając 

na względzie potrzebę ujednolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy 

uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu karnego, a także pouczenia osób 

ukaranych mandatem o ich prawach i obowiązkach. 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 oraz 

z 2014 r. poz. 1175 i 1682)  

Art. 2. 

Prawo do renty socjalnej przysługuje: 
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1)   osobom posiadającym obywatelstwo polskie zamieszkującym na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   cudzoziemcom zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o 

których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 463 i 1004), lub w związku z 

uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej; 

[3)   cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";] 

<3) cudzoziemcom posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, 

z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na 

terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, 

obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej 

oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 

podstawie wizy;> 

4)   mającym miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom 

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz członkom ich rodzin w rozumieniu 

art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii 

Europejskiej i członków ich rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.), posiadającym 

prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

 

USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1518 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 624 i 777)  

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, 

przyznawania i wypłacania tych świadczeń. 

2. Świadczenia rodzinne przysługują: 
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1)   obywatelom polskim; 

2)   cudzoziemcom: 

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o 

zabezpieczeniu społecznym, 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, 

zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których 

mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w 

Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

[d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", z wyłączeniem 

obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 

trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy 

mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.] 

<d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, z wyłączeniem 

obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium 

państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający 6 miesięcy, obywateli 

państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz 

obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na 

podstawie wizy.> 

3. Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują 

świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia 

społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym 

stanowią inaczej. 
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USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 oraz z 

2017 r. poz. 624) 

 

ZAŁĄCZNIK  

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ 

ZWOLNIENIA 

  

Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 

1 2 3 4 

część I i II (pominięto) 

 

III. 
Wydanie zezwolenia 

(pozwolenia, koncesji) 
    

  

1. Zezwolenie na zawarcie 

małżeństwa, o którym mowa 

w art. 4 Kodeksu rodzinnego i 

opiekuńczego 

39 zł   

  

[2. Zezwolenie na pobyt czasowy, 

z wyłączeniem zezwolenia 

udzielonego na podstawie art. 

181 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach (Dz. U. poz. 

1650, z późn. zm.)] 

<2. Zezwolenie na pobyt 

czasowy, z wyłączeniem 

zezwolenia udzielonego na 

podstawie art. 181 ust. 1 

oraz art. 185a ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. 

o cudzoziemcach (Dz. U. z 

2016 r. poz. 1990, 1948 i 

2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 

858)> 

340 zł 

1) zezwolenie, o którym 

mowa w art. 176 ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

2) zezwolenie udzielane 

cudzoziemcowi 

korzystającemu z ochrony 

czasowej 

  

2a. Zezwolenie, o którym mowa 

w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 

12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, wydane na 

podstawie: 

    

  1) pkt 1 i 3 85 zł   
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  2) pkt 2 340 zł   

  

2b. Zezwolenie, o którym mowa 

w art. 114 ust. 1 i art. 127 

ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach 

440 zł   

 

<2c. Zezwolenie, o którym 

mowa w art. 185a ustawy z 

dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach 

170 zł> 

 
 

  3. Zezwolenie na pobyt stały 640 zł zezwolenie udzielane: 

      
1) członkowi najbliższej 

rodziny repatrianta 

      

2) cudzoziemcowi, któremu 

udzielono azylu 

3) posiadaczowi Karty Polaka, 

zamierzającemu osiedlić 

się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej 

na stałe 

  

4. Zezwolenie na pobyt rezydenta 

długoterminowego Unii 

Europejskiej 

640 zł   

  5. (uchylony)     

    

6. Wiza wydawana przez 

komendanta placówki Straży 

Granicznej: 

  

1) wiza dla członka rodziny 

obywatela państwa 

członkowskiego Unii 

Europejskiej, państwa 

członkowskiego 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - strony 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, który do 

niego dołącza lub z nim 

przebywa 

2) wiza dla cudzoziemca 

korzystającego z ochrony 

czasowej 

3) wiza dla cudzoziemca w 

wieku poniżej 6 lat 

4) wiza dla uczniów szkół, 

studentów, studentów 

podyplomowych oraz 

towarzyszących im 

nauczycieli, którzy 

1) dla dziecka w wieku od 6 do 

12 lat 
równowartość 35 euro

*)
 

2) w pozostałych przypadkach 

równowartość 60 euro
*)

 
*)

 przeliczenia 

równowartości euro 

na złote dokonuje 

się według 

referencyjnego 

kursu euro 

ogłoszonego przez 

Europejski Bank 

Centralny w 

ostatnim dniu 

roboczym 

poprzedzającym 

dzień złożenia 

wniosku o wydanie 

wizy 
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podróżują w celu nauki, 

studiowania lub szkolenia 

5) wiza dla naukowców 

przybywających w celu 

prowadzenia badań 

naukowych 

6) wiza dla przedstawicieli 

organizacji 

niekomercyjnych w wieku 

do 25 lat uczestniczących 

w seminariach, 

konferencjach, imprezach 

sportowych, kulturalnych i 

edukacyjnych 

organizowanych przez 

organizacje niekomercyjne 

   

  7. Przedłużenie wizy:   

przedłużenie wizy Schengen 

w przypadkach, o których 

mowa w art. 33 ust. 1 

rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego 

i Rady (WE) nr 810/2009 

z dnia 13 lipca 2009 r. 

ustanawiającego 

Wspólnotowy Kodeks 

Wizowy (kodeks wizowy) 

(Dz. Urz. UE L 243 z 

15.09.2009, str. 1, z późn. 

zm.) 

    

  1) Schengen równowartość 30 euro
*)

 

  2) krajowej 406 zł 

    

*)
 przeliczenia 

równowartości euro 

na złote dokonuje 

się według 

referencyjnego 

kursu euro 

ogłoszonego przez 

Europejski Bank 

Centralny w 

ostatnim dniu 

roboczym 

poprzedzającym 

dzień złożenia 

wniosku o 

przedłużenie wizy 

  

8. Zezwolenie wydane na nabycie 

przez cudzoziemca 

nieruchomości lub prawa 

użytkowania wieczystego, 

albo na nabycie lub objęcie 

przez cudzoziemca udziałów 

lub akcji w spółce handlowej 

z siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, a 

także na każdą inną czynność 

prawną dotyczącą udziałów 

lub akcji, jeżeli w ich wyniku 

1570 zł   
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spółka handlowa, będąca 

właścicielem lub wieczystym 

użytkownikiem 

nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

stanie się spółką 

kontrolowaną przez 

cudzoziemca lub 

cudzoziemców oraz na 

nabycie lub objęcie przez 

cudzoziemca udziałów lub 

akcji w spółce handlowej z 

siedzibą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

będącej właścicielem lub 

wieczystym użytkownikiem 

nieruchomości na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

jeżeli spółka ta jest spółką 

kontrolowaną, a udziały lub 

akcje nabywa lub obejmuje 

cudzoziemiec niebędący 

udziałowcem lub 

akcjonariuszem spółki 

  

9. Pozwolenie wydawane na 

podstawie przepisów prawa 

budowlanego: 

1) na budowę obiektu 

budowlanego oraz urządzeń 

budowlanych związanych z 

obiektem budowlanym: 

  

1) pozwolenie na budowę lub 

remont obiektów 

budowlanych 

zniszczonych lub 

uszkodzonych wskutek 

działalności 

spowodowanej ruchem 

zakładu górniczego lub 

klęsk żywiołowych 

  

a) budynku przeznaczonego na 

prowadzenie działalności 

gospodarczej innej niż 

rolnicza i leśna: 

  

2) pozwolenie na budowę 

budynków 

przeznaczonych na cele 

naukowe, socjalne i 

kulturalne 

  
- za każdy m

2
 powierzchni 

użytkowej 
1 zł   

  - nie więcej niż 539 zł   

  

b) budynku służącego celom 

gospodarczym w 

gospodarstwie rolnym 

14 zł 

3) pozwolenie na remont 

obiektów budowlanych 

wpisanych do rejestru 

zabytków 

  c) innego budynku 48 zł   

  d) studni oraz urządzeń do 20 zł   
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usuwania nieczystości stałych 

i ścieków 

  
e) budowli związanych z 

produkcją rolną 
112 zł   

  

f) sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, 

gazowych, cieplnych oraz 

dróg, z wyjątkiem dróg 

dojazdowych, dojść do 

budynków i zjazdów z drogi, 

z zastrzeżeniem lit. g 

2143 zł   

  

g) sieci wodociągowych, 

kanalizacyjnych, 

elektroenergetycznych, 

telekomunikacyjnych, 

gazowych, cieplnych oraz 

dróg o długości do 1 

kilometra 

105 zł   

  h) innych budowli 155 zł   

  

i) urządzeń budowlanych 

związanych z obiektem 

budowlanym 

91 zł   

  

W przypadku wydawania 

pozwolenia na budowę 

budynku o funkcji mieszanej, 

przy obliczaniu opłaty 

skarbowej nie uwzględnia się 

powierzchni mieszkalnej tego 

budynku. 

W przypadku wydawania 

pozwolenia na budowę 

obejmującego więcej niż 

jeden obiekt budowlany 

wymieniony w niniejszym 

ustępie, opłatę skarbową 

pobiera się od każdego 

obiektu odrębnie. 

    

  

2) na przebudowę lub remont 

obiektu budowlanego oraz na 

wznowienie robót 

budowlanych 

50% stawek 

określonych w pkt 

1 

  

  
10. Pozwolenie na użytkowanie 

obiektu budowlanego 

25% stawek 

określonych w ust. 

9 pkt 1 

pozwolenie na użytkowanie: 

1) wydawane wskutek podań 

wnoszonych w sprawie 

budowy lub przebudowy 
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obiektów budowlanych 

zniszczonych lub 

uszkodzonych wskutek 

działalności 

spowodowanej ruchem 

zakładu górniczego lub 

klęsk żywiołowych 

      

2) budynków przeznaczonych 

na cele naukowe, socjalne 

i kulturalne 

  
11. Pozwolenie na rozbiórkę 

obiektu budowlanego 
36 zł   

  
12. Pozwolenie na broń 

(świadectwo broni) udzielane: 
  

pozwolenie na broń: 

1) otrzymywaną przez 

żołnierzy w formie 

  1) osobie fizycznej 242 zł 

wyróżnienia przewidzianego 

w przepisach o 

dyscyplinie wojskowej 

  

2) osobie prawnej lub jednostce 

organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości 

prawnej 

1193 zł 2) wydawane szkole 

  

13. Zezwolenia oraz 

upoważnienia wydane na 

podstawie przepisów o ruchu 

drogowym, z zastrzeżeniem 

ust. 13a: 

    

  
1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 
433 zł   

  2) pozostałe 48 zł   

  

13a. Zezwolenie na dopuszczenie 

do ruchu drogowego pojazdu 

z końcowej partii produkcji 

1537 zł   

  
14. Zezwolenie na utworzenie 

banku spółdzielczego 

0,1% funduszu 

udziałowego 
  

  

15. Zezwolenie na utworzenie 

banku w formie spółki 

akcyjnej 

0,1% kapitału 

zakładowego 
  

  

16. Zezwolenie na utworzenie za 

granicą banku z kapitałem 

polskim lub udziałem kapitału 

polskiego 

12 750 zł   

  

17. Zezwolenie na otwarcie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej oddziału 

zagranicznego banku, 

12 750 zł   
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przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków wydanego 

zezwolenia 

  

18. Zezwolenie na otwarcie na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa 

banku zagranicznego, 

przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków wydanego 

zezwolenia 

6713 zł   

  

19. Zezwolenie na wykonywanie 

działalności ubezpieczeniowej 

i zmiana wydanego 

zezwolenia 

12 750 zł   

  

20. Zezwolenie na utworzenie 

przez fundację zagraniczną na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej przedstawicielstwa 

855 zł   

  
21. Licencja połowowa 

wydawana: 
    

  

1) na statek rybacki o długości 

całkowitej mniejszej lub 

równej 10 m 

596 zł   

  
2) na statek rybacki o długości 

całkowitej większej niż 10 m 
1186 zł   

  

21a. Zmiana licencji połowowej 

w związku ze zwiększeniem 

zdolności połowowej statku 

rybackiego lub zmianą 

narzędzi połowowych 

podanych w licencji: 

    

  

1) na statek rybacki o długości 

całkowitej mniejszej lub 

równej 10 m 

298 zł   

  
2) na statek rybacki o długości 

całkowitej większej niż 10 m 
593 zł   

  

22. Pozwolenie na wykonywanie 

rybołówstwa rekreacyjnego 

wydawane: 

    

  1) na okres jednego miesiąca     

  

a) organizatorowi zawodów 

sportowych na prowadzenie 

połowów z brzegu lub ze 

statku 

500 zł 

300 zł 

3000 zł 
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b) armatorowi statku na 

prowadzenie połowów z jego 

statku  

2) na okres kolejnych 12 miesięcy 

dla armatora statku na 

prowadzenie połowów z jego 

statku 

  
23. Pozwolenie albo zezwolenie 

na: 
    

  

1) połowy organizmów morskich 

w celach prowadzenia badań 

naukowych lub prac 

rozwojowych albo w celu 

kształcenia, w zakresie 

rybołówstwa morskiego 

15 zł   

  

2) prowadzenie chowu lub 

hodowli organizmów 

morskich 

419 zł   

  

3) prowadzenie zarybiania 

4) wprowadzanie gatunku obcego 

lub przenoszenie gatunku 

niewystępującego miejscowo 

15 zł 

400 zł 
  

  
23a. Specjalne zezwolenie 

połowowe 
100 zł   

  
23b. Zmiana specjalnego 

zezwolenia połowowego 
50 zł   

  24. Pozwolenie wodnoprawne 217 zł   

  

25. Pozwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

zapobieganiu 

zanieczyszczania morza przez 

statki: 

    

  
1) na usuwanie do morza urobku 

z pogłębiania dna morza 
117 zł   

  

2) na zatapianie w morzu 

odpadów lub innych 

substancji 

229 zł   

  

26. Zezwolenia wydawane na 

podstawie przepisów prawa 

geologicznego i górniczego, 

dopuszczające wyroby do 

stosowania w zakładach 

górniczych: 

    

  

1) dotyczące dopuszczenia 

elementów górniczych 

wyciągów szybowych: 
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a) maszyn wyciągowych, 

wyciągarek wolnobieżnych, 

urządzeń sygnalizacji i 

łączności szybowej 

654 zł   

  

b) naczyń wyciągowych, kół 

linowych, zawieszeń lin 

wyciągowych 

wyrównawczych, 

prowadniczych i odbojowych, 

zawieszeń nośnych naczyń 

wyciągowych lub 

wyodrębnionych zespołów 

elementów wymienionych w 

niniejszym punkcie 

221 zł   

  

2) dotyczące dopuszczenia głowic 

eksploatacyjnych 

(wydobywczych) wraz z 

systemami sterowania, z 

wyłączeniem głowic 

podmorskich, stosowanych w 

zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi 

438 zł   

  

3) dotyczące dopuszczenia 

wyrobów stosowanych w 

wyrobiskach podziemnych 

zakładów górniczych: 

    

  

a) wozów do przewozu osób i 

wozów specjalnych oraz 

pojazdów z napędem 

spalinowym do przewozu 

osób lub maszyn i urządzeń 

elektrycznych oraz aparatury 

łączeniowej na napięcie 

powyżej 1 kV prądu 

przemiennego lub powyżej 

1,5 kV prądu stałego, albo 

systemów łączności, 

bezpieczeństwa i alarmowania 

oraz zintegrowanych 

systemów sterowania 

kompleksów wydobywczych i 

przodkowych oraz od 

dopuszczenia urządzeń do 

mechanicznego wytwarzania i 

ładowania materiałów 

wybuchowych oraz wozów i 

pojazdów do przewożenia lub 

654 zł   
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przechowywania środków 

strzałowych 

  

b) urządzeń transportu linowego, 

kolejek podwieszonych, 

kolejek spągowych oraz ich 

podzespołów 

438 zł   

  c) taśm przenośnikowych 221 zł   

  27. (uchylony)     

  

28. Pozwolenie na wprowadzenie 

do obrotu nawozu lub innego 

środka wspomagającego 

uprawę roślin 

705 zł   

  

29. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

przeciwdziałaniu narkomanii: 

    

  
1) na uprawę maku lub konopi 

włóknistych 
30 zł   

  

2) na skup maku na podstawie 

umowy kontraktacji lub skup 

konopi włóknistych na 

podstawie umowy 

kontraktacji albo umowy 

sprzedaży 

125 zł   

  
30. Pozwolenie na wywóz za 

granicę zabytku: 
  

pozwolenie na wywóz stały 

zabytku za granicę w 

przypadku: 

1) zamiany lub darowizny 

muzealiów oraz innych 

zabytków znajdujących się 

w posiadaniu muzeów 

państwowych i 

samorządowych oraz 

innych instytucji kultury, a 

także muzeów 

prowadzonych przez 

instytuty badawcze, 

instytuty naukowe Polskiej 

Akademii Nauk i 

publiczne szkoły wyższe 

2) zwrotu zabytków 

utraconych w wyniku 

przestępstwa lub 

wywiezionych niezgodnie 

z prawem z terytorium 

państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, 

Konfederacji 

  1) na wywóz czasowy 44 zł 

  2) na wywóz stały 100 zł 
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Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym 

3) zwrotu zabytków 

utraconych w wyniku 

przestępstwa lub 

wywiezionych niezgodnie 

z prawem z terytorium 

państwa niebędącego 

członkiem Unii 

Europejskiej, Konfederacji 

Szwajcarskiej oraz państw 

członkowskich 

Europejskiego 

Porozumienia o Wolnym 

Handlu (EFTA) - stron 

umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym, 

jeżeli zwrot tych zabytków 

wynika z umów 

międzynarodowych 

ratyfikowanych przez 

Rzeczpospolitą Polską 

   

  
31. Indywidualne zezwolenie 

dewizowe 
113 zł   

  

32. Pozwolenie radiowe 

wydawane w związku z 

wykonywaniem działalności 

polegającej na świadczeniu 

usług telekomunikacyjnych, 

dostarczaniu sieci 

telekomunikacyjnych lub 

udogodnień towarzyszących 

1939 zł   

  

33. Zezwolenie na wykonywanie 

działalności brokerskiej w 

zakresie ubezpieczeń albo 

reasekuracji 

1087 zł   

  

34. Koncesja na wykonywanie 

działalności gospodarczej w 

zakresie obrotu z zagranicą 

paliwami i energią 

4244 zł   

  35. Zezwolenie na działalność     
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związaną z narażeniem na 

promieniowanie jonizujące, 

wydawane na podstawie 

przepisów Prawa atomowego: 

  

1) na przechowywanie 

materiałów jądrowych, źródeł 

i odpadów 

promieniotwórczych oraz 

wypalonego paliwa 

jądrowego, łącznie z ich 

transportem na własny użytek 

lub na stosowanie w jednostce 

organizacyjnej źródeł 

promieniotwórczych, 

materiałów jądrowych, 

urządzeń zawierających 

źródła promieniotwórcze lub 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące 

oraz na zamierzone 

podawanie substancji 

promieniotwórczych ludziom 

i zwierzętom w celu 

medycznej lub weterynaryjnej 

diagnostyki, leczenia lub 

badań naukowych, albo na 

uruchamianie pracowni, w 

których mają być stosowane 

źródła promieniowania 

jonizującego, w tym pracowni 

rentgenowskich 

209 zł   

  

2) na stosowanie poza jednostką 

(w terenie) źródeł 

promieniotwórczych i 

materiałów jądrowych oraz 

urządzeń zawierających 

źródła promieniotwórcze lub 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące, 

albo na obrót materiałami 

jądrowymi, źródłami 

promieniotwórczymi lub 

urządzeniami zawierającymi 

źródła promieniotwórcze oraz 

na transport materiałów 

jądrowych, źródeł i odpadów 

promieniotwórczych oraz 

wypalonego paliwa 

514 zł   
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jądrowego (poza transportem 

na własny użytek, o którym 

mowa w pkt 1) oraz na 

instalowanie i obsługę 

urządzeń zawierających 

źródła promieniotwórcze oraz 

uruchamianie urządzeń 

wytwarzających 

promieniowanie jonizujące 

  

3) na wytwarzanie, przetwarzanie 

materiałów jądrowych, źródeł 

i odpadów 

promieniotwórczych, 

wypalonego paliwa 

jądrowego, wzbogacanie 

izotopowe oraz na 

produkowanie urządzeń 

zawierających źródła 

promieniotwórcze, jak 

również na zamierzone 

dodawanie substancji 

promieniotwórczych w 

procesie produkcyjnym 

wyrobów powszechnego 

użytku i wyrobów 

medycznych, wyrobów 

medycznych do diagnostyki 

in vitro, wyposażenia 

wyrobów medycznych, 

wyposażenia wyrobów 

medycznych do diagnostyki 

in vitro oraz aktywnych 

wyrobów medycznych do 

implantacji, na obrót tymi 

wyrobami oraz na przewóz na 

terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej i wywóz z tego 

terytorium wyrobów 

powszechnego użytku, 

wyrobów medycznych, 

wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro, 

wyposażenia wyrobów 

medycznych, wyposażenia 

wyrobów medycznych do 

diagnostyki in vitro oraz 

aktywnych wyrobów 

medycznych do implantacji, 

1023 zł   
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do których dodano substancje 

promieniotwórcze, oraz na 

budowę, rozruch, eksploatację 

(próbną lub stałą) oraz na 

zamknięcie lub likwidację 

obiektów jądrowych, 

składowisk odpadów 

promieniotwórczych, 

przechowalników i 

składowisk wypalonego 

paliwa jądrowego 

  

36. Zgody i zezwolenia 

wydawane na podstawie 

przepisów o 

mikroorganizmach i 

organizmach genetycznie 

zmodyfikowanych: 

  

zgoda i zezwolenie wydawane 

jednostkom naukowym, o 

których mowa w art. 2 pkt 

9 ustawy z dnia 30 

kwietnia 2010 r. o 

zasadach finansowania 

nauki (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1620, z 2015 r. poz. 

249 i 1268 oraz z 2016 r. 

poz. 1020 i 1311) 

      

  

1) zgoda na zamknięte użycie 

mikroorganizmów 

genetycznie 

zmodyfikowanych 

3466 zł 

  

2) zgoda na zamknięte użycie 

organizmów genetycznie 

zmodyfikowanych 

3466 zł 

  

3) zgoda na zamierzone 

uwolnienie organizmów 

genetycznie 

zmodyfikowanych do 

środowiska 

3466 zł 

  
4) zezwolenie na wprowadzenie 

produktu GMO do obrotu 
3466 zł 

  
5) zezwolenie na prowadzenie 

zakładu inżynierii genetycznej 
3466 zł 

  

37. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

ochronie przyrody w zakresie 

przewożenia przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin lub zwierząt, ich części 

i produktów pochodnych 

podlegających ograniczeniom 

wynikającym z przepisów 

prawa Unii Europejskiej 

107 zł 

zezwolenie na przewożenie 

przez granicę 

Rzeczypospolitej Polskiej 

roślin i zwierząt, 

wydawane ogrodom 

botanicznym lub 

zoologicznym 

  
38. Zezwolenie na utworzenie 

ogrodu botanicznego, ogrodu 
76 zł   
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zoologicznego lub ośrodka 

rehabilitacji zwierząt 

  

39. Zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów ustawy 

o międzynarodowym 

przemieszczaniu odpadów: 

    

  

1) na obrót odpadami z zagranicą, 

obejmujący wielokrotne 

przemieszczanie odpadów 

1411 zł   

  

2) na obrót odpadami z zagranicą 

obejmujący jednokrotne 

przemieszczenie odpadów 

708 zł   

  3) od zezwoleń wstępnych 2000 zł   

  

40. Pozwolenie na wprowadzenie 

substancji i energii do 

środowiska wydawane na 

podstawie przepisów o 

ochronie środowiska: 

    

  

1) w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą, z 

zastrzeżeniem pkt 2 

2011 zł   

  

2) w związku z działalnością 

gospodarczą prowadzoną 

przez podmioty prowadzące 

działalność wytwórczą w 

rolnictwie, 

mikroprzedsiębiorców oraz 

małych i średnich 

przedsiębiorców 

506 zł   

  3) pozostałe 506 zł   

  

Opłata skarbowa od wydania 

pozwolenia na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza, 

wydanego w wyniku 

przeprowadzenia 

postępowania 

kompensacyjnego 

150% stawki 

określonej 

odpowiednio w pkt 

1, 2 albo 3 

  

  41. (uchylony)     

  

42. Zezwolenie na wykonywanie 

działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych 

107 zł   

  

43. Pozwolenie na nabywanie, 

przechowywanie, używanie 

materiałów wybuchowych 

505 zł   
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przeznaczonych do użytku 

cywilnego lub wytwarzanie 

materiałów wybuchowych 

metodą in situ, na potrzeby 

działalności regulowanej na 

podstawie przepisów ustawy z 

dnia 9 czerwca 2011 r. - 

Prawo geologiczne i górnicze. 

  43a. (utracił moc)     

  43b. (utracił moc)     

  

43c. Zezwolenie na: 

a) zbieranie odpadów 

b) przetwarzanie odpadów 

c) zbieranie i przetwarzanie 

odpadów 

616 zł   

  

44. Inne niż wymienione w 

niniejszym załączniku 

zezwolenie (pozwolenie, 

koncesja): 

  

1) zezwolenie wydawane na 

podstawie przepisów o 

hodowli zwierząt 

gospodarskich 

  
1) na wykonywanie działalności 

gospodarczej 
616 zł 

2) zezwolenie na ekshumację, 

przewóz i sprowadzenie 

zwłok ludzkich lub ich 

szczątków 

  2) pozostałe 82 zł 

3) zezwolenie dotyczące 

scalania i zamiany 

gruntów, wspólnot 

gruntowych, mienia 

komunalnego i gminnego, 

służebności gruntowej, 

rozgraniczenia 

nieruchomości, sprzedaży 

i dzierżawy nieruchomości 

rolnych Skarbu Państwa, 

uporządkowania własności 

gospodarstw rolnych, 

ochrony gruntów rolnych i 

leśnych, melioracji 

użytków rolnych oraz 

związane z realizacją 

przepisów o reformie 

rolnej i osadnictwie 

      

4) zezwolenie w sprawie 

dotyczącej inwestycji 

jednostek budżetowych 

wydawane na wnioski 

składane przez inwestorów 

zastępczych 



- 94 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

      

5) zezwolenie w sprawach 

należących do właściwości 

organów celnych - 

wydawane na wniosek 

składany przez osobę 

przekraczającą granicę 

państwową i załatwianych 

w toku kontroli celnej, 

dokonywanej u tej osoby 

podczas przekraczania 

granicy 

      
6) zezwolenie na usunięcie 

drzew lub krzewów 

      

7) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

organizacjom 

ekologicznym i 

jednostkom naukowym 

działającym na rzecz 

ochrony przyrody 

      

8) zezwolenie na zajęcie pasa 

drogowego na cele 

niezwiązane z budową, 

przebudową, remontem, 

utrzymaniem i ochroną 

dróg 

      

9) pozwolenie na 

lokalizowanie w pasie 

drogowym obiektów 

budowlanych lub urządzeń 

niezwiązanych z 

potrzebami zarządzania 

drogami lub potrzebami 

ruchu drogowego 

      
10) zezwolenie na przejazd 

pojazdu nienormatywnego 

      

11) pozwolenie na 

prowadzenie prac 

naukowo-badawczych lub 

prac nad tworzeniem 

nowych odmian roślin 

uprawnych, z 

wykorzystaniem 

organizmów 

kwarantannowych lub 

roślin, produktów 
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roślinnych lub 

przedmiotów porażonych 

przez te organizmy lub 

niespełniających wymagań 

specjalnych, lub których 

wprowadzenie i 

przemieszczanie jest 

zabronione 

      

12) zezwolenie na działania 

związane z ochroną 

przyrody, wydawane 

osobom fizycznym 

działającym na rzecz 

ochrony przyrody w 

zakresie czynnej ochrony 

gatunkowej 

      

13) zezwolenie wydawane 

osobom fizycznym na 

działania związane z 

płoszeniem i miejscowym 

ograniczaniem populacji 

gatunków zwierząt 

wyrządzających szkody w 

gospodarstwie rolnym, 

leśnym lub rybackim 

nieobjętych 

odszkodowaniem Skarbu 

Państwa 

      14) (uchylony) 

  

45. W przypadku wydania 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji) na kilka rodzajów 

działalności w jednej decyzji - 

za każdy rodzaj działalności 

100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

  

  

46. Przedłużenie terminu 

ważności lub zmiana 

warunków wydanego 

zezwolenia (pozwolenia, 

koncesji), jeżeli: 

    

  

1) dotyczy przedłużenia terminu 

ważności lub rozszerzenia 

zakresu działalności 

50% stawki określonej 

od zezwolenia 

(pozwolenia, 

koncesji) 

  

  

2) treścią zmiany jest kolejny 

rodzaj działalności 

     

z zastrzeżeniem ust. 17-19 

100% stawki 

określonej od 

zezwolenia 

(pozwolenia, 
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koncesji) 

 

część IV (pominięto) 

 

 

 

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 

2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858) 

 

_____________________________ 

1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

1) dyrektywy Rady 2001/40/WE z dnia 28 maja 2001 r. w sprawie wzajemnego uznawania decyzji o wydalaniu 

obywateli państw trzecich (Dz. Urz. WE L 149 z 02.06.2001, str. 34; Dz. Urz. UE Polskie wydanie 

specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 107); 

2) dyrektywy Rady 2001/51/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. uzupełniającej postanowienia art. 26 Konwencji 

Wykonawczej do Układu z Schengen z dnia 14 czerwca 1985 r. (Dz. Urz. WE L 187 z 10.07.2001, str. 45; 

Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 19, t. 4, str. 160); 

3) dyrektywy Rady 2003/86/WE z dnia 22 września 2003 r. w sprawie prawa do łączenia rodzin (Dz. Urz. UE L 

251 z 03.10.2003, str. 12, z późn. zm.); 

4) dyrektywy Rady 2003/110/UE z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie pomocy w przypadkach tranzytu do 

celów deportacji drogą powietrzną (Dz. Urz. UE L 321 z 06.12.2003, str. 26, z późn. zm.); 

5) dyrektywy Rady 2003/109/WE z dnia 25 listopada 2003 r. dotyczącej statusu obywateli państw trzecich 

będących rezydentami długoterminowymi (Dz. Urz. UE L 16 z 23.01.2004, str. 44, z późn. zm.); 

6) dyrektywy Rady 2004/81/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentu pobytowego wydawanego 

obywatelom państw trzecich, którzy są ofiarami handlu ludźmi lub wcześniej byli przedmiotem działań 

ułatwiających nielegalną imigrację, którzy współpracują z właściwymi organami (Dz. Urz. UE L 261, z 

06.08.2004, str. 19, z późn. zm.); 

7) dyrektywy Rady 2004/114/WE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie warunków przyjmowania obywateli 

państw trzecich w celu odbywania studiów, udziału w wymianie młodzieży szkolnej, szkoleniu bez 

wynagrodzenia lub wolontariacie (Dz. Urz. UE L 375 z 23.12.2004, str. 12, z późn. zm.); 

8) dyrektywy Rady 2005/71/WE z dnia 12 października 2005 r. w sprawie szczególnej procedury przyjmowania 

obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań naukowych (Dz. Urz. UE L 289 z 03.11.2005, str. 15, 

z późn. zm.); 

9) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/115/WE z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie wspólnych 

norm i procedur stosowanych przez państwa członkowskie w odniesieniu do powrotów nielegalnie 

przebywających obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 348 z 24.12.2008, str. 98); 
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10) dyrektywy Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli 

państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz. Urz. UE L 

155 z 18.06.2009, str. 17); 

11) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej 

minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających 

nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24, z późn. 

zm.); 

12) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania 

handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję ramową Rady 

2002/629/WSiSW (Dz. Urz. UE L 101 z 15.04.2011, str. 1, z późn. zm.); 

13) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/51/UE z dnia 11 maja 2011 r. zmieniającej dyrektywę 

Rady 2003/109/WE w celu rozszerzenia jej zakresu na osoby objęte ochroną międzynarodową (Tekst 

mający znaczenie dla EOG) (Dz. Urz. UE L 132 z 19.05.2011, str. 1); 

14) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/95/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie norm 

dotyczących kwalifikowania obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako beneficjentów ochrony 

międzynarodowej, jednolitego statusu uchodźców lub osób kwalifikujących się do otrzymania ochrony 

uzupełniającej oraz zakresu udzielanej ochrony (Dz. Urz. UE L 337 z 20.12.2011, str. 9); 

15) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/98/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie procedury 

jednego wniosku o jedno zezwolenie dla obywateli państw trzecich na pobyt i pracę na terytorium państwa 

członkowskiego oraz w sprawie wspólnego zbioru praw dla pracowników z państw trzecich przebywających 

legalnie w państwie członkowskim (Dz. Urz. UE L 343 z 23.12.2011, str. 1, z późn. zm.)[.]<,> 

<16) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie 

warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika 

sezonowego (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 375).> 

 

Art. 25. 

1. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany: 

1)   uzasadnić cel i warunki planowanego pobytu; 

2)   posiadać oraz okazać na żądanie: 

a)  dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. Nr 581, z późn. zm.) lub posiadanie podróżnego 

ubezpieczenia medycznego o minimalnej kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, 

ważnego przez okres planowanego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć podczas pobytu na tym 

terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z powodów medycznych, 

potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym lub ze śmiercią, w 
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którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów udzielonych 

ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu udzielającego 

takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku - w przypadku 

wjazdu na podstawie wizy krajowej, 

b)  środki finansowe wystarczające na pokrycie kosztów planowanego pobytu oraz podróży 

powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania lub kosztów tranzytu do państwa 

trzeciego, które udzieli pozwolenia na wjazd, albo dokument potwierdzający możliwość 

uzyskania takich środków zgodnie z prawem. 

2. Cudzoziemiec wjeżdżający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w 

celu wykonywania pracy, który nie podlega jeszcze ubezpieczeniu zdrowotnemu w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, obowiązek określony w ust. 1 pkt 2 

lit. a realizuje poprzez okazanie podróżnego ubezpieczenia medycznego o minimalnej 

kwocie ubezpieczenia w wysokości 30 000 euro, ważnego do dnia uzyskania przez niego 

ubezpieczenia zdrowotnego, pokrywającego wszelkie wydatki, które mogą wyniknąć 

podczas pobytu na tym terytorium w związku z koniecznością podróży powrotnej z 

powodów medycznych, potrzebą pilnej pomocy medycznej, nagłym leczeniem szpitalnym 

lub ze śmiercią, w którym ubezpieczyciel zobowiązuje się do pokrycia kosztów 

udzielonych ubezpieczonemu świadczeń zdrowotnych bezpośrednio na rzecz podmiotu 

udzielającego takich świadczeń, na podstawie wystawionego przez ten podmiot rachunku. 

3. Obowiązek okazania środków finansowych lub dokumentów potwierdzających możliwość 

uzyskania takich środków zgodnie z prawem nie dotyczy cudzoziemców przekraczających 

granicę: 

1)   na podstawie: 

a)  umów międzynarodowych, które przewidują zwolnienie cudzoziemca z obowiązku 

posiadania tych środków albo obowiązek pokrycia kosztów jego pobytu przez polskie 

organy państwowe lub instytucje publiczne, lub 

b)  wizy w celu repatriacji, lub 

c)  wizy w celu wykonywania pracy, lub 

<ca) wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, lub 

cb) wizy, o której mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, lub> 

d)  wizy w celu korzystania z ochrony czasowej, lub 

e)  wizy w celu udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, lub 
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f)  karty pobytu, lub 

g)  wizy w celu korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka lub 

2)   w związku z niesieniem pomocy charytatywnej, lub 

3)   w związku z uczestniczeniem w akcji ratunkowej. 

4. Wymóg dotyczący posiadania ubezpieczenia medycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 

lit. a lub ust. 2, można uznać za spełniony, w przypadku gdy cudzoziemiec posiada 

odpowiednie ubezpieczenie w związku ze swoją sytuacją zawodową. 

5. Kontroli dokumentów potwierdzających cel i warunki planowanego pobytu, środków 

finansowych lub dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 4, dokonuje 

funkcjonariusz Straży Granicznej podczas przekraczania przez cudzoziemca granicy. 

 

Art. 60. 

1. Wizę Schengen lub wizę krajową wydaje się w celu: 

1)   turystycznym; 

2)   odwiedzin u rodziny lub przyjaciół; 

3)   udziału w imprezach sportowych; 

4)   prowadzenia działalności gospodarczej; 

[5)   wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy, 

zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;] 

<5) wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 

miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi;> 

<5a) wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie 

nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym;> 

[6)   wykonywania pracy na podstawie dokumentu innego niż określony w pkt 5;] 

<6) wykonywania pracy innej, niż określona w pkt 5 i 5a;> 

7)   prowadzenia działalności kulturalnej lub udziału w konferencjach; 

8)   wykonywania zadań służbowych przez przedstawicieli organu państwa obcego lub 

organizacji międzynarodowej; 

9)   odbycia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów 

magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; 
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10)  szkolenia zawodowego; 

11)  kształcenia się lub szkolenia w innej formie niż określona w pkt 9 lub 10; 

12)  dydaktycznym; 

13)  prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych; 

14)  tranzytu; 

15)  tranzytu lotniczego; 

16)  leczenia; 

17)  dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa 

członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania 

z nim; 

18)  udziału w programie wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, programie pomocy 

humanitarnej lub programie pracy wakacyjnej; 

19)  
(2)

 (uchylony); 

19a)   przybycia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako członek najbliższej rodziny 

osoby przebywającej w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały uzyskanego na 

podstawie Karty Polaka; 

20)  korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka; 

21)  repatriacji; 

22)  korzystania z ochrony czasowej; 

23)  przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania 

międzynarodowe; 

24)  realizacji zezwolenia na pobyt czasowy w celu łączenia rodzin; 

25)  innym niż określone w pkt 1-24. 

2. Wiza w celu, o którym mowa w ust. 1: 

1)   pkt 8 - może być wydana w szczególności jako wiza dyplomatyczna lub służbowa; 

2)   pkt 14 lub 15 - może być wydana tylko jako wiza Schengen; 

3)   
(3)

 pkt 19a-22 - może być wydana tylko jako wiza krajowa. 

 

Art. 64. 

[1. Wiza w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 6, może być wydana cudzoziemcowi, 

który przedstawi zezwolenie na pracę, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 43a ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej albo pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia 

cudzoziemcowi wykonywania pracy, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane.] 

<1. Wiza w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 6, może być wydana 

cudzoziemcowi, który przedstawi zezwolenie na pracę w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 

43a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, chyba że zezwolenie to nie jest wymagane.> 

<1a. Wiza w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, może być wydana 

cudzoziemcowi, który przedstawi wpisane do ewidencji oświadczenie o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z ust. 1 ustawy z dnia 

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

1b. Wiza w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, może być wydana 

cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową 

wpisany do ewidencji, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jeżeli 

cudzoziemiec przedstawi zaświadczenie, o którym mowa w art. 88p ust. 1 pkt 2 tej 

ustawy. Zaświadczenie wydane na okresy, o których mowa w art. 88q ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, jest ważne 

do końca ostatniego okresu pracy wskazanego w tym zaświadczeniu.> 

[2. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 6, wydaje się na okres pobytu, który 

odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub oświadczeniu. Okres ten nie może być 

dłuższy niż przewidziany dla danego typu wizy.] 

<2. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 6, wydaje się na okres pobytu, który 

odpowiada okresowi wskazanemu w zezwoleniu lub innym dokumencie niż 

zaświadczenie, o którym mowa w art. 88p ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 

r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, albo wpisane do ewidencji 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w 

art. 88z ust. 1 tej ustawy. Okres ten nie może być dłuższy niż przewidziany dla 

danego typu wizy.> 

<2a. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, wydaje się na okres pobytu, 

który odpowiada okresowi wskazanemu w oświadczeniu o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 88z ust. 1 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Okres ten 

nie może być dłuższy niż przewidziany dla danego typu wizy. 
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2b. Wizę w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, wydaje się na okres pobytu, 

który odpowiada okresowi wskazanemu w zaświadczeniu, o którym mowa w art. 88p 

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy. Okres ten nie może być dłuższy niż przewidziany dla danego typu 

wizy.> 

3. W przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5, okres pobytu 

na który się ją wydaje, nie może być dłuższy niż 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy 

liczonym od dnia pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej<z uwzględnieniem ograniczeń wynikających dla wiz Schengen>. 

<4. W przypadku wizy wydawanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, okres 

pobytu, na który się ją wydaje, nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku 

kalendarzowym z uwzględnieniem ograniczeń wynikających dla wiz Schengen.> 

 

Art. 66. 

 1. Wizę krajową wydaje albo odmawia jej wydania konsul. 

2. Wizę Schengen wydaje na granicy lub odmawia jej wydania komendant placówki Straży 

Granicznej. 

3. Wizę krajową wydaje się na wniosek cudzoziemca, składany przez niego na formularzu. 

4. Wizę krajową wydaje członkowi misji dyplomatycznej lub urzędu konsularnego państwa 

obcego lub innej osobie zrównanej z nimi pod względem przywilejów i immunitetów na 

podstawie ustaw, umów lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych, a 

także członkom ich rodzin, lub odmawia im jej wydania: 

1)   minister właściwy do spraw zagranicznych albo 

2)   konsul. 

5. Minister właściwy do spraw zagranicznych wydaje wizę krajową, o której mowa w ust. 4, 

na podstawie noty ministerstwa spraw zagranicznych państwa obcego lub jego misji 

dyplomatycznej, a konsul - dodatkowo na podstawie wniosku o wydanie wizy. 

6. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5 lub 6, wydaje lub odmawia jej 

wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania cudzoziemca, a w 

przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium innego państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego 

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze 

Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej - konsul, którego siedziba znajduje się w 
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danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił złożenie wniosku poza państwem stałego 

zamieszkania. 

<7. Wizę krajową w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, wydaje lub odmawia 

jej wydania konsul właściwy ze względu na państwo stałego zamieszkania 

cudzoziemca, a w przypadku cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium 

innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 

Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy 

o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej  ̶  konsul, 

którego siedziba znajduje się w danym państwie, o ile cudzoziemiec uzasadnił 

złożenie wniosku poza państwem stałego zamieszkania.> 

 

Art. 90. 

1. Wizę krajową cofa się z urzędu, jeżeli okoliczności uzasadniające odmowę wydania wizy 

krajowej, o których mowa w art. 65 ust. 1 pkt 1 i 3-9, powstały po jej wydaniu, albo na 

wniosek jej posiadacza. 

2. W przypadku gdy inne państwo obszaru Schengen zasięga opinii, o której mowa w art. 25 

ust. 2 Konwencji Wykonawczej Schengen, organ właściwy do cofnięcia wizy ustala, czy 

zachodzą przesłanki do cofnięcia cudzoziemcowi wizy krajowej i informuje o tym, za 

pośrednictwem Komendanta Głównego Policji, właściwy organ tego państwa. 

<3. Organ, który unieważnił lub cofnął wizę krajową, umieszcza informacje o tej wizie w 

Systemie Informacyjnym Schengen, o ile w dokumencie podróży lub na osobnym 

blankiecie wizowym nie została odnotowana decyzja o unieważnieniu lub cofnięciu 

tej wizy.> 

Art. 114. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie 

następujące warunki: 

1)   cudzoziemiec posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 
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b)  źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania 

siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; 

2)   cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

3)   podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych na lokalnym rynku pracy; 

4)   wysokość wynagrodzenia, która jest określona w posiadanej przez cudzoziemca umowie z 

podmiotem powierzającym wykonywanie pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, 

zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż wysokość wynagrodzenia pracowników 

wykonujących w tym samym wymiarze czasu pracy pracę porównywalnego rodzaju lub 

na porównywalnym stanowisku[.] <,> 

<5) wysokość miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 4, nie jest niższa niż 

wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.> 

2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być 

wyższa niż wysokość dochodu uprawniającego do świadczeń pieniężnych z pomocy 

społecznej określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 

2016 r. poz. 930 i 1583), w odniesieniu do cudzoziemca oraz każdego członka rodziny 

pozostającego na jego utrzymaniu. 

3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy: 

1)   zawód, który cudzoziemiec wykonuje w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj pracy, 

która jest mu powierzona, znajduje się w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 

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

2)   cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub 

zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku, lub 

3)   cudzoziemiec spełnia warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 

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

lub 

4)   cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 

określone odrębnymi przepisami. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, gdy cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia z 

obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami. 
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Art. 116. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99 ust. 1, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, gdy 

cudzoziemiec: 

1)   jest pracownikiem delegowanym do pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

określony czas przez pracodawcę mającego siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej - przez cały okres delegowania lub 

2)   wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w 

umowach międzynarodowych dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu 

niektórych kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub 

inwestycjami, lub 

3)   prowadzi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej[.] <,> <lub> 

<4) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.> 

 

Art. 117. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i 

pracę cudzoziemcowi odmawia się, gdy: 

1)   podmiot powierzający wykonywanie pracy: 

a)  został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z 

dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, i w ciągu 2 

lat od ukarania został ponownie ukarany za podobne wykroczenie lub 

b)  został prawomocnie ukarany za wykroczenia, o których mowa w art. 120 ust. 3-5 ustawy z 

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

c)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016 r. poz. 1137), 

zwanej dalej "Kodeksem karnym", lub 

d)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 270-275 Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie 

wydania zezwolenia na pracę albo jest podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym przez 

taką osobę, lub 
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e)  jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w 

art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, lub 

f)  został prawomocnie ukarany za wykroczenie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 15 

czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   cudzoziemiec: 

a)   nie posiada formalnych kwalifikacji lub nie spełnia innych warunków, które są 

wymagane, w przypadku zamiaru powierzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 

regulowanym w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach 

uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii 

Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65), lub 

b)  został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa w art. 270-275 

Kodeksu karnego, popełnione w związku z postępowaniem w sprawie wydania 

zezwolenia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę[.] <,> <lub> 

<c) nie spełnia wymagań podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 

określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 

kadrowych tego podmiotu.> 

<Art. 117a. 

Udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę można odmówić, jeżeli podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie posiada środków finansowych 

ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających 

z powierzenia pracy cudzoziemcowi lub nie prowadzi rzeczywistej działalności 

gospodarczej, rolniczej lub statutowej uzasadniającej powierzenie pracy 

cudzoziemcowi w danym okresie, w szczególności zawiesił działalność lub został 

wykreślony z właściwego rejestru lub jego działalność jest w okresie likwidacji.> 

 

[Art. 119. 

Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy lub przejęcie pracodawcy lub jego części przez 

innego pracodawcę nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt 

czasowy i pracę.] 



- 107 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

<Art. 119. 

Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub przejęcie pracodawcy lub 

jego części przez innego pracodawcę, lub przejście zakładu pracy lub jego części na 

innego pracodawcę, lub zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę nie 

wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.> 

 

[Art. 122. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, wojewoda cofa zezwolenie na pobyt czasowy i 

pracę, jeżeli stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość 

wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione.] 

 

<Art. 122. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, wojewoda cofa zezwolenie na pobyt 

czasowy i pracę, jeżeli: 

1) stanowisko określone w zezwoleniu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia 

została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione lub 

2) podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie prowadzi działalności 

gospodarczej, rolniczej lub statutowej, w szczególności zawiesił działalność, został 

wykreślony z właściwego rejestru lub jest w okresie likwidacji.> 

 

Art. 125. 

[1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się przepisy art. 88c 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.] 

<1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się 

przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a–2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.> 

2. O udzielenie informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, występuje podmiot 

powierzający wykonywanie pracy. 
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3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku o 

udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt czasowy i pracę. 

 

Art. 126. 

1. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu 

przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby prawnej podlegającej wpisowi do rejestru 

przedsiębiorców, której udziałów lub akcji cudzoziemiec nie posiada, zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę udziela się, jeżeli spełnia on warunki określone w art. 114 ust. 1 pkt 

1 i 2, a podmiot, którym zarządza lub będzie zarządzał, spełnia wymogi, o których mowa 

w art. 142 ust. 1 pkt 3. 

2. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 115, art. 117 i art. 118 

ust. 1 pkt 1 i 2. 

<3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli wykonywanie pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej polega na działaniu przez cudzoziemca w charakterze 

prokurenta.> 

Art. 131. 

Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, odmawia się wszczęcia postępowania w 

sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127, gdy 

cudzoziemiec: 

1)   ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie lub 

2)   jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowadzącego działalność gospodarczą w innym 

państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez 

pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

3)   wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zobowiązań określonych w 

umowie międzynarodowej dotyczącej ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektórych 

kategorii osób fizycznych zajmujących się wymianą handlową lub inwestycjami, lub 

4)   posiada zezwolenie, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a[.] <,> <lub> 

<5) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu wykonywania pracy, 

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

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.> 

 

 



- 109 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Art. 136. 

[1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się przepisy art. 88c 

ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy.] 

<1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie ma 

możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, stosuje się 

przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 1a–2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.> 

2. O udzielenie informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, występuje podmiot 

powierzający wykonywanie pracy. 

3. Informację, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 

promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku o 

udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 127. 

 

Art. 142. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

prowadzenie działalności gospodarczej na podstawie przepisów obowiązujących w tym 

zakresie na tym terytorium oraz spełnione są następujące warunki: 

1)   cudzoziemiec posiada: 

a)  ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 

utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu, 

c)  zgodę właściwego organu na zajmowanie określonego stanowiska lub wykonywanie 

zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika z przepisów odrębnych; 

2)   cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce 

zamieszkania; 

3)   podmiot, który prowadzi działalność gospodarczą: 
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[a)  w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej przez 

cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia w województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce 

zamieszkania, w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 

2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2071 oraz z 2016 r. poz. 195, 615 

i 1250) lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co 

najmniej przez okres 1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 

pracowników będących obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w 

art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy, lub] 

<a) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku o udzielenie 

cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez cudzoziemca osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność 

aktualnego w dniu złożenia wniosku przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w 

województwie, w którym podmiot ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 

ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania 

budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 79), lub zatrudnia na czas 

nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 1 roku 

poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej 2 pracowników będących 

obywatelami polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–

9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, lub> 

b)  wykaże, że posiada środki pozwalające na spełnienie w przyszłości warunków 

określonych w lit. a lub prowadzi działania pozwalające na spełnienie w przyszłości 

tych warunków, w szczególności przyczyniające się do wzrostu inwestycji, transferu 

technologii, wprowadzania korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy. 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworzonej przez cudzoziemca spółki komandytowej, 

komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo 

do spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub której udziały lub akcje objął lub nabył. 
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[3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji w 

zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub 

której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile cudzoziemiec spełnia warunki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a spółka spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3.] 

<3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej udziela 

się cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest wykonywanie pracy poprzez pełnienie 

funkcji w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej, 

którą utworzył lub której udziały lub akcje objął lub nabył, lub prowadzenie spraw 

spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub 

działanie w charakterze prokurenta, o ile cudzoziemiec spełnia warunki, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, a spółka spełnia warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 3.> 

4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się o udzielenie mu zezwolenia, o którym 

mowa w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy 

art. 114 ust. 2. 

5. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, obywatelowi 

Republiki Tureckiej w związku z prowadzeniem lub zamiarem prowadzenia przez niego 

działalności gospodarczej na własny rachunek na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

podstawie przepisów obowiązujących w tym zakresie na tym terytorium, stosuje się 

przepis art. 41 ust. 1 Protokołu dodatkowego do Układu ustanawiającego stowarzyszenie 

między Europejską Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 293 z 29.12.1972, 

str. 4, z późn. zm.). 

<Rozdział 10a 

Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową 

Art. 185a. 

1. Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową udziela się 

cudzoziemcowi w przypadku, gdy celem jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest wykonywanie pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, u podmiotu 

dotychczas powierzającego wykonywanie pracy lub u innego podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy, jeżeli cudzoziemiec spełnia łącznie następujące 

warunki: 
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1) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu, 

o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 5a, albo w ramach ruchu bezwizowego, w 

związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do 

ewidencji wniosków, o której mowa w art. 88p ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; 

2) posiada zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę 

sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo 

okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego; 

3) posiada źródło stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania; 

4) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 

o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

5) ma zapewnione zakwaterowanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, udziela się na okres posiadanego przez 

cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę 

sezonową, nie dłuższy niż 9 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 1, następującego w danym roku kalendarzowym. 

3. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, można także udzielić w przypadku, gdy 

okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. 

4. W postępowaniu w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w 

ust. 1, przepisy art. 183 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 185b. 

Zezwolenia, o którym mowa w art. 185a ust. 1, odmawia się cudzoziemcowi, gdy nie 

spełnia on wymogów udzielenia mu tego zezwolenia lub wystąpiła przynajmniej 

jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2–9. 

 

Art. 185c. 

Zezwolenie, o którym mowa w art. 185a ust. 1, cofa się cudzoziemcowi, gdy ustał cel 

pobytu, ze względu na który zezwolenie zostało udzielone, lub cudzoziemiec przestał 
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spełniać wymogi udzielenia mu tego zezwolenia albo wystąpiła przynajmniej jedna z 

okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8.> 

 

Art. 244. 

1. W karcie pobytu umieszcza się: 

1)   imię (imiona) i nazwisko cudzoziemca oraz imiona rodziców; 

2)   datę, miejsce i kraj urodzenia; 

3)   adres zameldowania na pobyt stały lub czasowy; 

4)   informację o obywatelstwie; 

5)   informację o płci; 

6)   informację o wzroście w centymetrach i kolorze oczu; 

7)   numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności 

(PESEL) - w przypadku gdy został nadany; 

8)   informację o rodzaju udzielonego zezwolenia; 

9)   adnotację "naukowiec" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 151; 

10)  adnotację "Niebieska Karta UE" - w przypadku zezwolenia, o którym mowa w art. 

127; 

11)  adnotację "dostęp do rynku pracy" - w przypadku zezwolenia udzielonego 

cudzoziemcowi, który jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej lub jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na 

pracę; 

12)  adnotację "Poprzednio posiadacz Niebieskiej Karty UE" - w przypadku zezwolenia 

na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu 

udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji; 

<12a) adnotację „praca sezonowa” – w przypadku zezwolenia, o którym mowa 

w art. 185a;> 

13)  obraz linii papilarnych; 

14)  nazwę organu wydającego kartę; 

15)  datę wydania karty; 

16)  datę upływu okresu ważności karty; 

17)  fotografię cudzoziemca; 
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18)  adnotację "ochrona międzynarodowa przyznana przez ... (wskazanie państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, które ją przyznało) w dniu ... (data przyznania 

ochrony międzynarodowej)" - w przypadku zezwolenia na pobyt rezydenta 

długoterminowego UE udzielonego cudzoziemcowi, któremu przyznano ochronę 

międzynarodową. 

2. Niezależnie od danych, o których mowa w ust. 1, karta pobytu może zawierać podpis 

cudzoziemca oraz zakodowany zapis danych, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 4, 5 lub 

16. 

3. W karcie pobytu wydawanej osobie, od której pobranie odcisków linii papilarnych jest 

fizycznie niemożliwe, nie umieszcza się obrazu linii papilarnych. 

4. W karcie pobytu nie umieszcza się danych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gdy 

cudzoziemiec nie zameldował się w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad 2 

miesiące. 

Art. 302. 

1. Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: 

1)   przebywa lub przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez ważnej wizy lub 

innego ważnego dokumentu uprawniającego go do wjazdu na to terytorium i pobytu na 

nim, jeżeli wiza lub inny dokument są lub były wymagane lub 

2)   nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego 

okresu jego pobytu na terytorium wszystkich lub niektórych państw obszaru Schengen, do 

którego był uprawniony bez konieczności posiadania wizy, w każdym okresie 180 dni, 

chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

3)   nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wykorzystaniu dopuszczalnego 

okresu jego pobytu wskazanego w wizie Schengen w każdym okresie 180 dni, lub po 

wykorzystaniu dopuszczalnego okresu pobytu na podstawie wizy krajowej, lub 

[4)   wykonuje lub wykonywał pracę bez wymaganego zezwolenia na pracę lub 

zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia pracodawcy o zamiarze 

powierzenia mu wykonywania pracy, lub został ukarany karą grzywny za nielegalne 

wykonywanie pracy, lub] 

<4) wykonuje lub w dniu wszczęcia kontroli legalności wykonywania pracy prowadzonej 

przez uprawniony do tego organ wykonywał pracę bez odpowiedniego zezwolenia na 

pracę lub oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

wpisanego do ewidencji oświadczeń, lub> 



- 115 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

5)   podjął działalność gospodarczą niezgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

6)   nie posiada środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, podróży powrotnej do państwa pochodzenia lub zamieszkania 

albo tranzytu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa trzeciego, które 

udzieli pozwolenia na wjazd, i nie wskazał wiarygodnych źródeł uzyskania takich 

środków finansowych, lub 

7)   obowiązuje wpis danych cudzoziemca do wykazu cudzoziemców, których pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany, lub 

8)   dane cudzoziemca znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy 

wjazdu, jeżeli cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach 

ruchu bezwizowego lub na podstawie wizy Schengen, z wyłączeniem wizy 

upoważniającej tylko do wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i pobytu na tym 

terytorium, lub 

9)   wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony 

bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej, lub 

10)  przekroczył lub usiłował przekroczyć granicę wbrew przepisom prawa, lub 

11)  został skazany prawomocnym wyrokiem w Rzeczypospolitej Polskiej na karę 

pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu i istnieją podstawy do przeprowadzenia 

postępowania w sprawie przekazania go za granicę w celu wykonania orzeczonej wobec 

niego kary, lub 

12)  przebywa poza strefą przygraniczną, w której zgodnie z zezwoleniem na przekraczanie 

granicy w ramach małego ruchu granicznego może przebywać, chyba że umowy 

międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

13)  przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie okresu pobytu, do którego 

był uprawniony na podstawie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego 

ruchu granicznego, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej, lub 

14)  dalszy pobyt cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będzie stanowił 

zagrożenie dla zdrowia publicznego, co zostało potwierdzone badaniem lekarskim, lub dla 

stosunków międzynarodowych innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub 

15)  cel i warunki pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej są niezgodne 

z deklarowanymi, chyba że przepisy prawa dopuszczają ich zmianę, lub 
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16)   została wydana decyzja o odmowie nadania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej, o uznaniu wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej za 

niedopuszczalny, o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia ochrony 

międzynarodowej lub decyzja o pozbawieniu go statusu uchodźcy lub ochrony 

uzupełniającej i cudzoziemiec: 

a)  nie opuścił terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie i przypadku, o których mowa 

w art. 299 ust. 6 pkt 2, albo 

b)  przebywa w strzeżonym ośrodku albo w areszcie dla cudzoziemców. 

2. Przepisów ust. 1 pkt 1-3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 299 ust. 6. 

3. Przepisów ust. 1 pkt 2 i 3 nie stosuje się, jeżeli cudzoziemiec posiada ważny dokument 

uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub z niniejszej 

ustawy wynika, że jego pobyt na tym terytorium uważa się za legalny. 

4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w art. 120 ust. 3 ustawy z 

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

5. W postępowaniu w sprawie zobowiązania do powrotu cudzoziemca posiadającego 

zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 158 ust. 1 lub art. 159 ust. 1, lub 

cudzoziemca, do którego dołączył cudzoziemiec posiadający zezwolenie na pobyt 

czasowy, o którym mowa w art. 159 ust. 1, bierze się pod uwagę okres pobytu 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz istnienie więzi kulturowych i 

społecznych z państwem pochodzenia. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. poz. 

195 i 1579 oraz z 2017 r. poz. 60, 245, 624 i 777)  

 

1. Ustawa określa warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady 

przyznawania i wypłacania tego świadczenia. 

2. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje: 

1)   obywatelom polskim; 

2)   cudzoziemcom: 

a)  do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, 



- 117 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

b)  jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów 

międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, 

c)  przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na 

pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), 

jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

[d)  posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", jeżeli zamieszkują z 

członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli 

państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa 

członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw 

trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów oraz obywateli państw trzecich, którzy 

mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy.] 

<d) posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli 

zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z 

wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na 

terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, 

obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy 

sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania 

pracy na podstawie wizy.> 

3. Prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje osobom, o których mowa w ust. 2, 

jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres, w jakim mają 

otrzymywać świadczenie wychowawcze, chyba że przepisy o koordynacji systemów 

zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu 

społecznym stanowią inaczej. 

 

 


