Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest składane przez podmiot powierzający
wykonywanie pracy, w celu wpisu oświadczenia do ewidencji oświadczeń. Oświadczenie wpisane przez
Powiatowy Urząd Pracy do ewidencji oświadczeń uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy bez
obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeżeli praca wykonywana jest na warunkach określonych w tym
oświadczeniu.
Ważne: Samo oświadczenie nie jest wystarczające do podjęcia legalnej pracy w Polsce – cudzoziemiec musi
jeszcze posiadać tytuł pobytowy pozwalający na pracę (np. odpowiednia wiza lub zezwolenie na pobyt
czasowy, przebywanie w ruchu bezwizowym).

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:



cudzoziemiec, któremu zostanie powierzona praca jest obywatelem Republiki Armenii, Republiki
Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, oraz



*)

praca cudzoziemca nie jest związana z działalnością sezonową [Rozporządzenie Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca],



okres wykonywania pracy wskazany w złożonym oświadczeniu 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.

*)

Oznacza to, że zarówno pracodawca musi prowadzić działalność danego rodzaju (niesezonową),
jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle związana.
Przed złożeniem oświadczenia, podmiot zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi, dokonuje wpłaty
w wysokości 30 zł [Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę
lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi].
Opłatę można uiścić przez Internet albo w banku lub urzędzie pocztowym na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Wadowicach
ul. Mickiewicza 27; 34-100 Wadowice
nr rachunku bankowego: 68 8111 1019 2002 2002 7724 0025
nazwa banku: Beskidzki Bank Spółdzielczy O/Wadowice
W przypadku składania oświadczeń o powierzaniu wykonywania pracy więcej niż jednemu
cudzoziemcowi wpłat w wysokości 30 zł dokonuje się za każdego cudzoziemca.

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:


nazwę podmiotu dokonującego wpłaty (pełna nazwa/imię i nazwisko oraz adres siedziby/miejsca
zamieszkania pracodawcy);



przedmiot / tytuł dokonanej wpłaty (złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi)



dane cudzoziemca (podanie pełnego imienia i nazwiska cudzoziemca, dla którego składane będzie
oświadczenie.

Dowód wpłaty należy dołączyć do składanego oświadczenia.

Złożenie oświadczenia
Wzór oświadczenia określa Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia
2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Dla agencji pracy tymczasowej powierzających prace cudzoziemcom w charakterze pracownika
tymczasowego, przewidziany został oddzielny formularz oświadczenia.

Oświadczenie podpisane przez osobę upoważnioną, można złożyć w formie:


elektronicznej – za pośrednictwem portalu praca.gov.pl. Dokumenty składane elektronicznie powinny
być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP,
Oświadczenia składane w formie elektronicznej bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
zaufanego profilu ePUAP nie będą rozpatrywane.
W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP wniosek
należy po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i dostarczyć do PUP w Wadowicach.



tradycyjnej :
 w

siedzibie PUP w Wadowicach ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, pokój nr 03 (parter),

w godzinach 7:30 – 14:30;
 za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera na ww. adres.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając oświadczenie o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu wpisu do ewidencji oświadczeń, dołącza do oświadczenia:
1.

ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i
nie może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku
gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

2.

kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego
dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma
możliwości

jego

uzyskania - kopię innego

tożsamość; natomiast

jeżeli

cudzoziemiec

ważnego
nie

dokumentu

przebywa

na

potwierdzającego

terytorium

Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
3.

dowód wpłaty za złożenie oświadczenia;

jego

Rzeczypospolitej

4.

oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okoliczności, o których mowa w art. 88z
ust. 5 pkt 1–6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (załącznik nr 18 do
rozporządzenia w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń). Uwaga: oświadczenie
o niekaralności podpisuje wyłącznie podmiot powierzający wykonywanie pracy.

Podczas składania oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi podmiot przedstawia do
wglądu w celu weryfikacji aktualne dokumenty:


kopię wypisu z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający wykonywanie
pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępie (rejestry inne niż KRS, CEIDG);



W przypadku podmiotów z CEIDG, także dokument potwierdzający posiadanie przez właściciela
działalności zameldowania na pobyt stały na terenie powiatu wadowickiego lub oświadczenie –
załącznik.

Powiatowy urząd pracy w toku postępowania dotyczącego wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń
ma prawo żądać dodatkowych dokumentów, w szczególności potwierdzających prowadzenie przez
podmiot działalności uzasadniającej potrzebę powierzenia pracy cudzoziemcowi.
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem
przez organ prowadzący sprawę do uzupełnienia braków formalnych. Nieuzupełnienie braków formalnych
w przewidzianym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.
Oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi noszące znamiona przerabiania / skreślania
lub wypełnione nieczytelnie nie będą rejestrowane!
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa i odbiera pracodawca,
w przypadku braku możliwości osobistego reprezentowania firmy, czynności tych może dokonać pełnomocnik
pracodawcy (wzór upoważnienia - załącznik). Pełnomocnictwo nie jest wymagane, jeżeli osoba jest
upoważniona z imienia i nazwiska do reprezentowania podmiotu w dokumencie rejestrowym (KRS, CEIDG).

Powiatowy urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do
ewidencji oświadczeń lub starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji
oświadczeń w terminie:



7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, jeżeli sprawa nie wymaga postępowania
wyjaśniającego;



30 dni od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach wymagających przeprowadzenie postępowania
wyjaśniającego;



2 miesiące od dnia otrzymania oświadczenia, w sprawach szczególnie skomplikowanych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów wydania decyzji, nie wlicza się terminów przewidzianych
na uzupełnienie braków formalnych, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień
spowodowanych z winy strony albo przyczyn niezależnych od organu.
Zgodnie z art. 57 § 1 kpa początkiem terminu określonego w dniach, jest dzień następujący po dniu wpłynięcia
oświadczenia do urzędu.

Odmowa wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń (art. 88 z ust. 5 pkt 1-7 i ust. 6 Ustawy)
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. 10, 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 Ustawy o promocji zatrudnienia (…).

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.

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.

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.

Nowe obowiązki informacyjne pracodawców
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 daty rozpoczęcia pracy określonego
w ewidencji oświadczeń.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu / niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze
grzywny.

Jeżeli pracodawca nie wypełni obowiązków informacyjnych o podjęciu lub niepodjęciu przez cudzoziemca
pracy, stosuje się domniemanie co do terminu podjęcia pracy (praca była wykonywana od dnia wskazanego
przy wpisaniu oświadczenia do ewidencji), chyba że z okoliczności wynika, że było inaczej.

Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017
roku, poz. 1065 z późn. zm.);



Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.
1257);



Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r. poz. 769);



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń (Dz. U. 2017 r. poz. 2345)



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz. U. 2017 r. poz.2348),



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie
państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową
oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. z
2017 r. poz. 2349);



Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r.
w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia
na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia o powierzeniu
wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz. U. 2017 r. poz. 2350)

