
Zatrudnianie 
cudzoziemców
- porady praktyczne



Formy powierzenia pracy 
cudzoziemcom

Oświadczenie 
o powierzeniu 

wykonywania pracy

Zezwolenie
na pracę sezonową



dla obywateli Armenii, Gruzji, Mołdawii, Białorusi, Ukrainy 
i Rosji

złożenie oświadczenia w PUP właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce stałego pobytu wnioskodawcy

praca niezwiązana z działalnością sezonową

na okres maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 
12 miesięcy, niezależnie od liczby podmiotów 
powierzających  cudzoziemcowi  wykonywanie pracy

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy



Złożenie 
oświadczenia 
z załącznikami

Weryfikacja 
formalna 
przez PUP

Wpis do 
ewidencji

(7 dni roboczych)

Odmowa 
wpisu

(7 dni roboczych)

Procedura wpisu oświadczenia



Załączniki do oświadczenia

kopia dowodu 
osobistego 

lub paszportu 
wnioskodawcy, który 
jest osobą fizyczną

kopia paszportu 
cudzoziemca, a gdy 

nie przebywa w Polsce 
– strona z danymi 

osobowymi

oświadczenie 
wnioskodawcy 
o niekaralności

dowód wpłaty 
– 30,00zł

oryginał 
pełnomocnictwa 

– jeśli wnioskodawca 
działa przez 

pełnomocnika



dla obywateli państw spoza UE i EOG

złożenie wniosku w PUP właściwym ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania wnioskodawcy

praca związana z rolnictwem, leśnictwem, 
łowiectwem, rybactwem, gastronomią  
i zakwaterowaniem

na okres maksymalnie 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym

Zezwolenie na pracę sezonową



Złożenie 
wniosku 

z załącznikami

Weryfikacja 
formalna 
przez PUP

Wydanie
zezwolenia

(7 dni roboczych)

Odmowa

(7 dni roboczych)

Procedura wydania zezwolenia dla cudzoziemca
przebywającego w Polsce



Procedura wydania zezwolenia dla cudzoziemca
nieprzebywającego w Polsce

• złożenie wniosku z załącznikami

• weryfikacja formalna przez PUP

• wpis wniosku do ewidencji wniosków pracy sezonowej 
lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia

• wydanie zaświadczenia (7 dni roboczych)

• uzyskanie przez cudzoziemca wizy oraz wjazd do Polski

• złożenie oświadczenia w PUP o zgłoszeniu się cudzoziemca  
+ kopia paszportu cudzoziemca

• wydanie zezwolenia na pracę sezonową



Załączniki do wniosku

kopia dowodu 
osobistego

lub paszportu – jeśli 
wnioskodawca jest 

osobą fizyczną

kopia paszportu 
cudzoziemca, a gdy 

nie przebywa w Polsce 
– tylko strona z danymi 

osobowymi

Informacja Starosty 
(nie dotyczy obywateli 

Ukrainy, Białorusi, 
Mołdawii, Armenii, Gruzji 

oraz Rosji)

dowód wpłaty 
– 30,00 zł

kopia dokumentu 
pobytowego 
cudzoziemca

(gdy przebywa 
w Polsce)

oryginał 
pełnomocnictwa 

– jeśli wnioskodawca 
działa przez 

pełnomocnika

oświadczenie 
wnioskodawcy 
o niekaralności

dokumenty dot. 
kwalifikacji cudzoziemca, 

gdy jest wymagana 
Informacja Starosty



Obowiązki wnioskodawcy



Wspólne (oświadczenia i zezwolenia)

• przekazanie cudzoziemcom oryginałów ww. dokumentów

• zawarcie pisemnej umowy i przedstawienie cudzoziemcowi jej tłumaczenia na język dla 
niego zrozumiały

• zgłoszenie do ubezpieczenia (ZUS) oraz obowiązku podatkowego (US)

• przechowywanie kopii dokumentu pobytowego co najmniej przez okres wykonywania 
pracy

Oświadczenie

• poinformowanie PUP o podjęciu pracy (najpóźniej w dniu jej podjęcia)

• poinformowanie PUP o niepodjęciu pracy przez cudzoziemca (w ciągu 7 dni od daty 
określonej w oświadczeniu)

Zezwolenie

• zgłoszenie do ubezpieczenia (KRUS) – dot. umowy o pomocy przy zbiorach

• zawarcie umowy dot. warunków zakwaterowania, jeśli zapewnione jest przez 
wnioskodawcę

Obowiązki wnioskodawcy



Dziękuję za uwagę

POWIATOWY URZĄD PRACY W PILE

al. Niepodległości 24, 64-920 Piła
tel. 67 215 11 27

pila.praca.gov.pl
e-mail: pup@pup.pila.pl


