
Legalizacja zatrudnienia cudzoziemców.

Gdańsk 29.05.2019 r.



Podejmują w Polsce pracę na takich samych zasadach jak obywatele Polski, czyli bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

Należy jednak pamiętać, że pracodawca zatrudniający cudzoziemca w Polsce ma obowiązek:

• podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez niego pracy w Polsce;

• odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;

• zgłosić pracownika do ZUS, w przypadku zawarcia z cudzoziemcem:

umowy o pracę – w przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, lub

umowy zlecenia – w przeciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania.

Obywatele Szwajcarii oraz wszystkich państw należących do UE i EOG 



Kiedy cudzoziemiec może podjąć legalne zatrudnienie bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę w Polsce

Jeżeli posiada:

• status uchodźcy nadany w Polsce                                                 ochronę uzupełniającą w Polsce,

• zezwolenie na pobyt stały,                                                                ważną Kartę Polaka,

• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,              zgodę na pobyt tolerowany w Polsce,

• zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną w Polsce,

będzie: 

• prowadzić szkolenia, brać udział w stażach zawodowych, pełnić funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych 

programach pomocowych,

• nauczać języków obcych w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach,

jest:

• studentem studiów stacjonarnych w Polsce studiującym w Polsce na podstawie wizy lub na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów, 

•absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach 

naukowych i badawczych.

Na wszelkie pytania dot. zatrudnienia cudzoziemca można otrzymać odpowiedź na 
http://www.aplikacja.migrant.info.pl



Obywatele: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i  Ukrainy       

Aby móc zatrudnić cudzoziemca w Polsce pracodawca ma obowiązek:

• uzyskać dla niego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, zezwolenie na pracę sezonową lub zezwolenie na pracę;

• przekazać cudzoziemcowi za granicę 1 egzemplarz oświadczenia, zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej albo 

zezwolenia na pracę  - dokumenty te stanowią podstawę do ubiegania się o wizę krajową (D) z tytułu pracy; o wizę cudzoziemiec może starać się wyłącznie 

w  konsulatach Polski;

• przed rozpoczęciem pracy przez cudzoziemca, pracodawca ma obowiązek sprawdzenia oraz zrobienia kopii, a następnie przechowywania dokumentu  

pobytowego cudzoziemca;  

• podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) zgodną z warunkami zatrudnienia wskazanymi w zezwoleniu lub oświadczeniu najpóźniej  

pierwszego dnia wykonywania przez cudzoziemca pracy w Polsce;

• odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;

• zgłosić pracownika do ZUS

Jeśli wszystkie powyższe warunki zostaną spełnione, praca cudzoziemca jest uznawana za legalną.

Cudzoziemiec może wykonywać pracę jedynie na rzecz pracodawcy, 
który uzyskał dla niego oświadczenie, zezwolenie na pracę i na warunkach w nim określonych.



Oświadczenia o powierzeniu 

wykonywania pracy cudzoziemcowi.



Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

dot. obywateli „6” państw: Armenii, Białorusi, Gruzji, Federacji 
Rosyjskiej, Mołdawii, Ukrainy 

podklasy działalności „ nie-sezonowe”

6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy 

obowiązek informacyjny o podjęcia , niepodjęciu i zakończeniu pracy

wpłata za złożenie – 30 zł

możliwość odmowy wpisu ( w trybie decyzji administracyjnej)



Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA:

wejdź na stronę 
www.praca.gov.pl 

wybierz na stronie 
głównej 

„Zatrudnianie 
cudzoziemców”

wybierz 
"Oświadczenie o 

powierzeniu 
wykonywania 

pracy 
cudzoziemcom"

z dostępnej listy 
urzędów wybierz 

Gdański Urząd 
Pracy

przejdź do edycji 
wniosku, wypełnij 

go, dołącz 
załączniki w 

postaci skanów



Schemat procedury oświadczeniowej.

Złożenie 
oświadczenia wraz 

z załącznikami

www.praca.gov.pl

Weryfikacja 
wniosku przez GUP

Wpis do ewidencji 
lub odmowa, 

wydruk

Odbiór 
oświadczenia w 

GUP, 
pełnomocnictwo

7 dni ( u nas po 5 dniach odbiór, data rozpoczęcia pracy po 6 
dniach) roboczych w sprawach nie wymagających wyjaśnień

30 dni w sprawach wymagających postępowania 
wyjaśniającego ( dzwonimy, wysyłamy maile )



Przypadki odmów!

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę/ oświadczenie zostały złożone dla pozoru (np. rejestracja wielu oświadczeń –
brak podjęć pracy).

2. Zezwolenie/oświadczenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego 
podmiotu.

3. Zatrudniający nie posiada środków finansowych ani źródeł dochodu niezbędnych do pokrycia zobowiązań wynikających 
z powierzenia pracy cudzoziemcowi.

4. Zatrudniający 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.

5. Zatrudniający nie dopełnia obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, 
na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych.

6.   Zatrudniający zalega z regulowaniem podatków.



Pamiętaj !

Powierzając wykonanie pracy cudzoziemcowi na podstawie  oświadczenia o 
powierzeniu wykonywania pracy  masz obowiązek powiadomić GUP o:

1. Podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;

2. Niepodjęciu  pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonej w oświadczeniu;

3. Zakończeniu pracy przez cudzoziemca

UWAGA!
Niedopełnienie powyższego obowiązku podlega karze grzywny 

Art.120, ust.10 ( Dz.U. z 2018 poz. 1265 i 1149)
PIP kara grzywny do 5 000 zł.

cudzoziemcypotwierdzenia@gup.gdansk.pl
lub samodzielnie na 

www.praca.gov.pl



Korekta oświadczeń
potwierdzenia zatrudnienia Jeżeli popełnicie jakiś błąd podczas składania 

wniosku o oświadczenie, możecie za pomocą 

praca.gov.pl zrobić korektę tego wniosku.

Uwaga!
Można korygować tylko oświadczenia, które 
nie są jeszcze wydane.

Proponujemy robić to w bezpiecznym terminie 
2 dni roboczych od wprowadzenia wniosku.

W ten sam sposób możecie także sami 
potwierdzić podjęcie pracy, zakończenie 
pracy.



Półroczny maksymalny okres pracy dotyczy w danym okresie 12-miesięcznym wszystkich podmiotów 
powierzających pracę danemu cudzoziemcowi, co oznacza, iż okresy pracy u poszczególnych pracodawców 
sumują się.

Okres 6 miesięcy przelicza się na 180 dni

Ciągły okres 6 miesięcy (180 dni) kolejne oświadczenie po upływie kolejnych 6 miesięcy.

Okres 12 kolejnych miesięcy liczony jest  wstecz od dnia powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi. 
Przyjęcie takiego systemu obliczeń oznacza, że okres ten będzie ulegał przesunięciu w zależności od daty 
dokonywania sprawdzeń. 

W każdym dniu zaewidencjonowanego oświadczenia cofając się 12 miesięcy wstecz łączny okres pracy nie może 
przekroczyć 180 dni. 

180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Okresy zatrudnienia na oświadczeniu.



Ważne!

Na oświadczeniu jest  umowa cywilnoprawna – a pracodawca podpisuje umowę o pracę 
nie trzeba zmieniać oświadczenia ( korzyść dla cudzoziemca tak samo jak wyższa kwota zarobku)

Przypominamy!!!!

Art.88 za
Pracę cudzoziemca na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu uważa się za 

legalną od dnia upływu ważności tego oświadczenia do dnia wydania zezwolenia na pracę lub 

doręczenia decyzji odmownej w tej sprawie ( dotyczy to także zezwoleń na pobyt czasowy i pracę) 
Jeżeli:
• pracodawca, który zatrudniał ( umowa o pracę) cudzoziemca przez okres nie krótszy niż 3 

miesiące na oświadczeniu i 

• złożył przed upływem daty zakończenia pracy wskazanej w oświadczeniu wniosek o wydanie 

dla tego cudzoziemca zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku na podstawie umowy o 

pracę, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie. 


