Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Państwa: Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja, Ukraina.
Okres pracy: maksymalnie 6 miesięcy w ciągu 12 miesięcy.
Procedura rejestracji:
Pracodawca składa oświadczenie w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce pobytu
stałego (siedziba dotyczy osób prawnych, a pobyt stały osób fizycznych);
Przy wypełnianiu druku oświadczenia proszę pamiętać, że oświadczenia mogą być rejestrowane tylko
w przypadku podklas PKD niewymienionych w rozporządzeniu 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. Oznacza to, że zarówno pracodawca
musi prowadzić działalność danego rodzaju (nie-sezonową), jak i praca cudzoziemca musi być z nią ściśle
związana.
2. Do wypełnionego oświadczenia należy dołączyć załączniki:
 dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł
1.

UWAGA!!!
Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy: 50 1020 5226 0000 6102 0546 2363
Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląski, ul. Szpitalna 4, 59-600 Lwówek Śląski
W tytule przelewu należy wpisać:
„OPŁATA ZA OŚWIADCZENIE O POWIERZENIU WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI,
IMIĘ I NAZWISKO CUDZOZIEMCA, NUMER PASZPORTU”




3.

4.

oświadczenie o niekaralności,
ważny dokument tożsamości,
kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca lub kopię innego
ważnego dokumentu tożsamości cudzoziemca, (a jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium RP –
kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca);
Dodatkowo pracodawca dołącza:
 Kopię zaświadczenia z rejestru jeżeli rejestr, do którego został wpisany podmiot powierzający
wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie jest prowadzony w powszechnym dostępnie (rejestry inne niż
KRS, CEIDG),
Pracownik powiatowego urzędu pracy wpisuje oświadczenie do ewidencji lub w drodze decyzji administracyjnej
odmawia wpisu. Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania
oświadczenia, chyba że prowadzone jest postępowanie wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje do 30 dni;
Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do
ewidencji oświadczeń, MA OBOWIĄZEK poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy o:
 podjęciu pracy przez cudzoziemca- najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy
 nie podjęciu pracy przez cudzoziemca- w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej
w oświadczeniu.
WAŻNE INFORMACJE!!!
Wypełnione druki oświadczeń wraz z załącznikami przyjmowane są w sekretariacie PUP Lwówek Śląski
od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 12:00.
Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie PUP Lwówek Śląski:
ul. BUDOWLANYCH 1, 59-600 LWÓWEK ŚLĄSKI
TEL. 75 782 42 24 DO 6, FAX 75 782 4227
E-MAIL : wrlw@praca.gov.pl
strona internetowa: www.pup.powiatlwowecki.pl
Osoby do kontaktu:
Pokój 6- Pan Paweł Karpowicz: tel. 75 782 42 24 wew. 202
Stanowisko numer 3- Pani Agnieszka Pałasiuk: tel. 75 782 42 24 wew. 264

