Zezwolenie na pracę sezonową
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca jest wydawane na wniosek podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy cudzoziemcowi. Decyzję wydaje dyrektor powiatowego urzędu pracy działający
z upoważnienia starosty, właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego
wykonywanie pracy.
Pracodawca składa wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową w powiatowym urzędzie pracy
właściwym ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania. (siedziba dotyczy osoby prawnej, np.
przedsiębiorstwa, a miejsce zamieszkania osoby fizycznej);
Działalności, do których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca określone są
w
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8 grudnia 2017r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
Jeżeli zezwolenie dotyczy obywatela innego kraju niż Armenia, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Rosja lub
Ukraina, do wniosku należy dołączyć informację dot. wyniku tzw. testu rynku pracy- informacja 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.

ZAŁĄCZNIKI SKŁADANE WRAZ Z WNIOSKAMI:
UWAGA!!!
Dokumenty sporządzone w języku obcym z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód
w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę sezonową/przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową,
składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
1.

Dowód wpłaty:
OPŁATA:

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi w związku ze złożeniem wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca jest
zobowiązany do dokonania opłaty w wysokości 30,00 zł. Wpłata powinna być dokonana przed dniem złożenia
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową lub rejestracją oświadczenia.
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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 zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca, imię
i nazwisko cudzoziemca, numer paszportu”
Kopia dowodu osobistego lub ważnego dokumentu podróży albo jeżeli nie posiada i nie może go
uzyskać, kopia innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
Oświadczenie o niekaralności;
Oryginał informacji starosty
Informacja starosty nie jest wymagana w przypadku zatrudniania obywateli Republiki Armenii
/Białorusi /Gruzji/ Mołdawii/Ukrainy/Federacji Rosyjskiej.
Dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom,
określonych w informacji starosty
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),
W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – kopię zaświadczenia o podleganiu
ubezpieczeniu w KRUS, kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i
przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa
rolnego.

Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych, chyba że prowadzone jest postępowanie
wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni, o czym podmiot jest poinformowany.
PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCA
PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „KRAJOWI”

Jeżeli wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową dot. cudzoziemca, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie uprawnienia z którym może wiązać się prawo 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.
W sytuacji, gdy cudzoziemiec jest już w Polsce: starosta (dyrektor powiatowego urzędu pracy działający z
upoważnienia starosty) weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie albo odmawia wydania zezwolenia w
terminie do 7 dni lub do 30 dni, jeśli wymagane jest postępowanie wyjaśniające.
PROCEDURA WYDANIA ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DLA CUDZOZIEMCA NIE
PRZEBYWAJĄCEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „ZAGRANICZNI”
W sytuacji gdy cudzoziemiec będzie dopiero starał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy
sezonowej złożony przez podmiot WNIOSEK jest weryfikowany w powiatowym urzędzie pracy i zostaje
wpisany do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej lub podmiot otrzymuje odmowę wydania
zezwolenia na pracę sezonową.
Wpisanie do ewidencji następuje w terminie 7 dni roboczych, chyba że prowadzone jest postępowanie
wyjaśniające – wówczas wpisanie następuje w terminie do 30 dni, o czym podmiot jest poinformowany.
1. Po wpisaniu wniosku do ewidencji wniosków następuje wydanie podmiotowi powierzającemu
wykonywanie pracy cudzoziemcowi ZAŚWIADCZENIA o dokonanym wpisie do ewidencji wniosków w
sprawie pracy sezonowej.
2. Podmiot
powierzający
wykonywanie
pracy
PRZEKAZUJE
CUDZOZIEMCOWI
ZAŚWIADCZENIE O WPISIE WNIOSKU O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ
SEZONOWĄ DO EWIDENCJI WNIOSKÓW W SPRAWIE PRACY SEZONOWEJ. Zaświadczenie
to służy jako podstawa do wydania wizy w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy
cudzoziemiec wjeżdża w ruchu bezwizowym, służy jako potwierdzenie celu wjazdu na terytorium RP.
UWAGA !!!
Wpis do ewidencji wniosków o wydanie zezwolenia na pracę sezonową jest ważny 120 dni do momentu,
kiedy do powiatowego urzędu pracy nie wpłynie potwierdzenie, że cudzoziemiec podjął pracę w późniejszym
terminie. W przypadku braku takiej informacji, postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pracę sezonową
zostanie umorzone.
Pracodawca MA OBOWIĄZEK POINFORMOWAĆ POWIATOWY URZĄD PRACY O PRZYJEŹDZIE
CUDZOZIEMCA NA TERYTORIUM RP W CELU PRACY SEZONOWEJ. Obowiązkiem pracodawcy będzie
również przedstawienie kopii paszportu cudzoziemca oraz podanie jego adresu zamieszkania na terytorium RP
(wzór informacji, który składa pracodawca w związku z w/w okolicznościami w załączeniu). Po spełnieniu
w/w obowiązku dyrektor powiatowego urzędu pracy wydaje zezwolenie na pracę sezonową.
WAŻNE INFORMACJE!!!
Wypełnione druki wniosków o zezwolenie 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

