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I. ZA NIM CU DZO ZIE MIEC PO DEJ MIE
PRA CĘ W TWO IM ZA KŁA DZIE

1. Trzy wa run ki le gal nej pra cy cu dzo ziem ca w Pol sce
Le gal nie mo żna po wie rzyć pra cę cu dzo ziem co wi na te ry to rium RP, je -

że li zo sta ną speł nio ne trzy pod sta wo we wa run ki:
1. pra co daw ca uzy ska ze zwo le nie na pra cę dla da ne go cu dzo ziem ca;
2. cu dzo zie miec le gal nie prze by wa na te ry to rium Pol ski – po sia da

od po wied nie do ku men ty po by to we (wi zę lub kar tę po by tu);
3. pod sta wa po by tu cu dzo ziem ca na ob sza rze Pol ski po zwa la mu

na wy ko ny wa nie pra cy (nie jest to np. wi za tu ry stycz na lub in ny do ku -
ment wy klu cza ją cy pod ję cie pra cy – zob. ram ka str. 8).

2. Jak uzy skać ze zwo le nie na pra cę cu dzo ziem ca?
Uzy ska nie ze zwo le nia na pra cę dla cu dzo ziem ca jest obo wiąz kiem

przy szłe go pra co daw cy. Ze zwo le nia wy da je wo je wo da wła ści wy ze wzglę -
du na sie dzi bę fir my lub miej sce za miesz ka nia pra co daw cy (w przy pad -
ku osób fi zycz nych).

W ce lu otrzy ma nia ze zwo le nia pra co daw ca mu si:
– zło żyć w urzę dzie wo je wódz kim pi sem ny wnio sek (na od po wied nim

for mu la rzu);
– uiścić wy ma ga ną opła tę (50 zł – w przy pad ku, gdy za mie rzasz po -

wie rzyć cu dzo ziem co wi wy ko ny wa nie pra cy na okres do 3 mie się cy
lub 100 zł – gdy pra ca ma trwać dłu żej niż 3 mie sią ce).

– do wniosku o wydanie zezwolenia dołączyć tzw. test rynku pracy, 
tj. informację starosty właściwego ze względu na główne miejsce
wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia
Twoich potrzeb kadrowych siłami lokalnego rynku pracy.

Po wi nie neś też:
– in for mo wać na bie żą co cu dzo ziem ca, co się dzie je w spra wie je go

ze zwo le nia (np. ja kie dzia ła nia pod ją łeś oraz ja kie de cy zje za pa dły w urzę -
dzie);
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– do rę czyć ob co kra jow co wi po za koń cze niu pro ce du ry je den eg zem -
plarz ze zwo le nia na pra cę.

3. Kie dy bez ze zwo le nia?
Bez ze zwo le nia na pra cę mo żesz za trud niać cu dzo ziem ców:
– z kra jów człon kow skich Unii Eu ro pej skiej, czy li:
Au strii, Bel gii, Da nii, Fin lan dii, Fran cji, Gre cji, Hisz pa nii, Ho lan dii, Ir -

lan dii, Luk sem bur ga, Nie miec, Por tu ga lii, Szwe cji, Wiel kiej Bry ta nii i Ir -
lan dii Pół noc nej, Włoch, Cy pru, Czech, Es to nii, Li twy, Ło twy, Mal ty, Sło -
wa cji, Sło we nii, Wę gier, Ru mu nii, Buł ga rii, Chorwacji oraz

– Eu ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go, tj. wszyst kich wy mie -
nio nych wy żej, a ta kże Is lan dii, Nor we gii, Liech ten ste inu i do dat ko wo
Szwaj ca rii.

Po nad to pra cę bez ze zwo le nia na te ry to rium Pol ski mo gą pod jąć
m.in. cu dzo ziem cy po sia da ją cy w Rze czy po spo li tej Pol skiej:

– status uchodźcy,
– ochronę uzupełniającą,
– zezwolenie na pobyt stały,
– zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
– zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
– zgodę na pobyt tolerowany,
– zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie

wymagającym wysokich kwalifikacji lub
– korzystający z ochrony czasowej w RP.
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Ważne!
Na pracodawcy spoczywa obowiązek niezwłocznego

zawiadomienia wojewody, który wydał zezwolenie na pracę, 
o każdym przypadku, gdy cudzoziemiec:

– nie podejmie pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej
daty ważności zezwolenia na pracę,

– przerwie pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
– zakończy pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

okresu ważności zezwolenia.
Następstwem niedopełnienia tego obowiązku może być kara

grzywny od 100 do 5 000 zł.



Inne – przykładowe – sytuacje, w których cudzoziemcy są zwolnieni 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, obejmują m.in. obco -
krajowców będących:

– posiadaczami ważnej Karty Polaka (zob. ramka poniżej),
– małżonkami obywatela polskiego – jeżeli posiadają zezwolenie na

pobyt czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielone 
w związku z zawarciem małżeństwa;

– po sia da cza mi ze zwo le nia na pobyt czasowy w RP, udzie lo ne go w ce -
lu pod ję cia lub kon ty nu acji sta cjo nar nych stu diów wy ższych lub sta cjo -
nar nych stu diów dok to ranc kich;

– stu den ta mi stu diów sta cjo nar nych od by wa nych w Pol sce – w mie -
sią cach: li piec, sier pień i wrze sień;

– ab sol wen ta mi pol skich szkół po nad gim na zjal nych, sta cjo nar nych
stu diów wy ższych lub sta cjo nar nych stu diów dok to ranc kich na pol skich
uczel niach, w in sty tu tach na uko wych Pol skiej Aka de mii Na uk lub in sty -
tu tach ba daw czych dzia ła ją cych na pod sta wie prze pi sów o in sty tu tach
ba daw czych;

– na uczy cie la mi ję zy ków ob cych, któ rzy wy ko nu ją pra cę w przed szko -
lach, szko łach, pla ców kach, ośrod kach, za kła dach kształ ce nia na uczy -
cie li lub ko le giach, o któ rych mo wa w prze pi sach o sys te mie oświa ty, lub
w Ochot ni czych Huf cach Pra cy;

– spor tow ca mi wy ko nu ją cy mi, do 30 dni w ro ku ka len da rzo wym, pra -
cę dla pod mio tu ma ją ce go sie dzi bę na te ry to rium RP w związ ku z za wo -
da mi spor to wy mi.

Prawie wszystkie przypadki dozwolonej pracy cudzoziemców bez
zezwolenia na pracę znajdziesz w art. 87 ust. 1 i 2 oraz art. 88 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
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Kar ta Po la ka
Oby wa te lom Ar me nii, Azer bej dża nu, Bia ło ru si, Gru zji, Ka zach -

sta nu, Kir gi sta nu, Moł do wy, Ro sji, Ta dży ki sta nu, Turk me ni sta nu,
Ukra iny oraz Uz be ki sta nu (a ta kże Es to nii, Li twy i Ło twy), któ rzy
wy ka żą przy na le żność do Na ro du Pol skie go – kon sul mo że wy dać
Kar tę Po la ka. Do ku ment ten po zwa la na pra cę w Pol sce bez ze -
zwo le nia oraz bez płat ne otrzy ma nie wi zy.



(Dz.U. z 2013 r., poz. 674 z późn. zm.), a także w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie przypadków, 
w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę (Dz.U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919 z późn. zm.).

4. Za miast ze zwo le nia – oświad cze nie pra co daw cy
Je że li cu dzo zie miec, któ re go za mie rzasz za trud nić, jest oby wa te lem

Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji, Moł do wy, Armenii lub Gru zji, mo że on pra -
co wać bez ze zwo le nia na pra cę, ale nie dłu żej niż przez 6 mie się cy
w cią gu ko lej nych 12 mie się cy (li czo ne łącz nie u wszyst kich pra co -
daw ców, u któ rych cu dzo zie miec pra co wał w tym okre sie) i pod wa run -
kiem, że przed pod ję ciem pra cy:

– wy sta wisz mu pi sem ne oświad cze nie o za mia rze po wie rze nia pra cy;
– za re je stru jesz to oświad cze nie w po wia to wym urzę dzie pra cy;
– za wrzesz z cu dzo ziem cem umo wę w for mie pi sem nej (do ty czy to

nie tyl ko umo wy o pra cę, ale też umów cy wil no praw nych, np. umo wy
zle ce nia czy o dzie ło).

5. Z oświad cze niem – ła twiej o ze zwo le nie
Dla cu dzo ziem ca z Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji, Moł do wy, Armenii lub Gru -

zji, któ ry co naj mniej przez ostat nie 3 mie sią ce pra co wał w Two jej fir mie
na pod sta wie oświad cze nia, wo je wo da wy da je ze zwo le nie na pra cę
w pro ce du rze uprosz czo nej, tj. bez ko niecz no ści prze pro wa dze nia tzw.
te stu ryn ku pra cy. W pro ce du rze tej nie ma obo wiąz ku uzy ski wa nia in for -
ma cji sta ro sty o bra ku mo żli wo ści za spo ko je nia po trzeb ka dro wych pra -
co daw cy siłami lokalnego rynku pracy. 

Wa run kiem sko rzy sta nia z te go przy wi le ju jest przed sta wie nie
przez pra co daw cę w urzę dzie wo je wódz kim:
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Uwa ga!
Nie wol no żą dać od ob co kra jow ca ja kich kol wiek opłat w za -

mian za wy stą pie nie o ze zwo le nie na pra cę bądź wy sta wie nie
oświad cze nia. 

Jest to ka ra ne grzyw ną od 3 000 do 5 000 zł.



– za re je stro wa ne go oświad cze nia;
– pisemnej umowy z pracodawcą;
– ko pii do ku men tów po twier dza ją cych opła ca nie skła dek na ubez -

pie cze nie spo łecz ne, je że li by ły wy ma ga ne w związ ku z wy ko ny wa niem
pra cy.

6. Cu dzo zie miec sam mu si uzy skać wi zę!
Na pod sta wie ze zwo le nia na pra cę lub oświad cze nia, w pol skim kon -

su la cie wła ści wym dla kra ju sta łe go za miesz ka nia cu dzo zie miec po wi -
nien po sta rać się o wi zę w ce lu wy ko ny wa nia pra cy, któ ra umo żli wi mu
le gal ny wjazd i po byt na te ry to rium Pol ski oraz le gal ną pra cę.

Wi zy prze zna czo ne ty po wo do wy ko ny wa nia pra cy na te ry to rium Pol -
ski to wi zy, w któ rych cel wy da nia zo stał ozna czo ny ja ko:

„05” – wy da wa ne w ce lu wy ko ny wa nia pra cy w okre sie nie prze kra -
cza ją cym 6 mie się cy w cią gu ko lej nych 12 mie się cy, na pod sta wie oświad -
cze nia o za mia rze po wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy, za re je stro wa ne go
w po wia to wym urzę dzie pra cy;

„06” – w ce lu wy ko ny wa nia pra cy na pod sta wie in nych do ku men tów
niż wy mie nio ne wy żej oświad cze nie pra co daw cy (do ty czy głów nie cu dzo -
ziem ców za mie rza ją cych pra co wać na pod sta wie ze zwo le nia na pra cę).

7. Kie dy wy jąt ko wo ob co kra jo wiec nie mu si sta rać się o wi zę?
Wy żej wy mie nio ne ro dza je wiz nie są jed nak je dy ny mi, któ re po zwa -

la ją cu dzo ziem co wi pod jąć le gal ną pra cę na te ry to rium Pol ski. Obo wią -
zu ją ce prze pi sy przyj mu ją za sa dę, że do ku ment po by to wy od po wied ni
do wy ko ny wa nia pra cy (wraz z ze zwo le niem na pra cę, je śli w da nym
przy pad ku jest ono wy ma ga ne, ewen tu al nie oświad cze niem pra co daw -
cy za re je stro wa nym w po wia to wym urzę dzie pra cy) sta no wi ka żda wi za
wy da na przez pol skie or ga ny (ty pu „C” – krót ko ter mi no wa lub „D” – dłu -
go ter mi no wa), nie za le żnie od ce lu jej wy da nia oraz ka żde ze zwo le nie
na pobyt czasowy, z wy jąt kiem wiz i ze zwo leń wska za nych w prze pi -
sach ja ko wy klu cza ją ce pod ję cie pra cy (zo sta ły one wy mie nio ne w ram -
ce po ni żej).

Je śli cu dzo zie miec ma już wa żną wi zę al bo ze zwo le nie na pobyt
czasowy z in ne go ty tu łu niż pra ca (np. w związ ku ze stu dia mi, dzia łal no -
ścią go spo dar czą czy po łą cze niem się z ro dzi ną), nie mu si do dat ko wo
uzy ski wać spe cjal nej wi zy w ce lu wy ko ny wa nia pra cy. Do le gal nej pra cy
(oprócz ze zwo le nia na pra cę lub oświad cze nia za re je stro wa ne go w PUP)
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wy star czą już po sia da ne przez nie go do ku men ty, chy ba że wy klu cza ją
one pod ję cie pra cy (patrz ram ka).

8. Cze ka jąc na przed łu że nie po by tu – cu dzo zie miec mo że da lej pra -
co wać

Obcokrajowiec, któremu kończy się legalny pobyt na terytorium RP 
i który stara się o zezwolenie na pobyt czasowy lub na pobyt stały – powinien
– nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP –
wystąpić z wnioskiem o jego przedłużenie. Jeżeli termin do złożenia wniosku
został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych (lub zostały
one uzupełnione w terminie), wojewoda zamieszcza w doku mencie podróży
cudzoziemca stempel, który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy lub stały. W takiej sytuacji pobyt cudzoziemca
na terytorium RP uważa się za legalny do czasu wydania decyzji
ostatecznej w sprawie zezwolenia na pobyt. Co więcej – jeśli bezpośrednio
przed złożeniem wniosku o prze dłużenie pobytu, obcokrajowiec mający
taki stempel był uprawniony do wykonywania pracy, np. na podstawie
posiadanego zezwolenia na pracę lub oświadczenia pracodawcy
zarejestrowanego w PUP – może konty nuować pracę.

9. Legalne zatrudnienie – także gdy trwa przedłużanie zezwolenia
na pracę

Przepisy precyzyjnie określają termin, w którym powinieneś złożyć
wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. Pisemny
wniosek w tej sprawie składa się nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie
później niż w terminie 30 dni przed upływem ważności zezwolenia. 
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Cudzoziemiec nie może legalnie pracować, gdy przebywa w Pol -
sce na podstawie:

● wizy, której cel wydania został oznaczony symbolem:
– „01” – cel turystyczny,
– „20” – korzystanie z ochrony czasowej;
– „21” – przyjazd ze względów humanitarnych, ze względu na

interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;
● zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego na podstawie art.

181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.



W przypadku, gdy termin do złożenia wniosku o przedłużenie
zezwolenia na pracę na tym samym stanowisku został zachowany 
i wniosek nie zawiera braków formalnych (lub zostały one uzupełnione 
w terminie), pracę cudzoziemca uważa się za legalną do dnia, w którym
decyzja o przedłużeniu zezwolenia na pracę, stanie się ostateczna.

10. Uwa ga! Tego nie wolno zaniedbać!
Na mo cy usta wy z dnia 15 czerw ca 2012 r. o skut kach po wie rza nia

wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem com prze by wa ją cym wbrew prze pi som
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej (Dz. U. z 2012 r., poz. 769) masz
obo wią zek:

– żą dać od cu dzo ziem ca przed sta wie nia przed roz po czę ciem pra cy
wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej (w szcze gól no ści wi zy lub kar ty po by tu);

– prze cho wy wać ko pię te go do ku men tu: w przy pad ku za trud nie nia
na pod sta wie umo wy o pra cę – w ak tach oso bo wych pra cow ni ka, na za -
sa dach i przez okres obo wiąz ko we go prze cho wy wa nia tych akt; w ra zie
za war cia z cu dzo ziem cem umo wy cy wil no praw nej – przez ca ły okres
wy ko ny wa nia pra cy przez cu dzo ziem ca;

– zgło sić cu dzo ziem ca w ter mi nie 7 dni do ubez pie czeń spo łecz nych,
o ile obo wią zek ta ki wy ni ka z obo wią zu ją cych prze pi sów.

11. Sank cje z ty tu łu po wie rza nia pra cy nie le gal nie prze by wa ją ce mu
cu dzo ziem co wi

Nie do peł nie nie obo wiąz ków wy mie nio nych w po wy ższych punk tach
mo że gro zić bar dzo su ro wy mi kon se kwen cja mi, je że li oka że się, że pra -
co daw ca po wie rzył pra cę cu dzo ziem co wi nie le gal nie prze by wa ją ce mu
na te ry to rium Pol ski. Kon se kwen cje te do ty czą nie tyl ko kon kret nej oso by
fi zycz nej, któ ra do pu ści ła się ta kie go czy nu (w nie któ rych oko licz no ściach
sta no wi to prze stęp stwo, za gro żo ne ka rą po zba wie nia wol no ści na wet
do 3 lat), lecz mo gą być ta kże do tkli we dla sa mej fir my (w ra zie ska za nia
za prze stęp stwo sąd mo że orzec za kaz do stę pu fir my do nie któ rych środ -
ków unij nych lub na ka zać jej za pła tę na rzecz Skar bu Pań stwa rów no war -
to ści ta kich środ ków otrzy ma nych w cią gu ostat nie go ro ku).

A. Wy kro cze nia
Po wie rza nie pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do -

ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
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skiej sta no wi wy kro cze nie za gro żo ne ka rą grzyw ny od 3 000 do 5 000 zł,
a w przy pad ku gdy jest upo rczy we, a po wie rzo na pra ca nie ma związ ku
z pro wa dzo ną przez pra co daw cę dzia łal no ścią go spo dar czą – grzyw ną
do 10 000 zł.

B. Prze stęp stwa
Upo rczy we po wie rza nie – w związ ku z pro wa dzo ną dzia łal no ścią

go spo dar czą – wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu
bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium RP
jest prze stęp stwem, za któ re gro zi grzyw na al bo ka ra ogra ni cze nia
wol no ści.

Tą sa mą ka rą za gro żo ne są rów nież prze stęp stwa po le ga ją ce na:
– po wie rza niu, w tym sa mym cza sie, wy ko ny wa nia pra cy wie lu cu dzo -

ziem com prze by wa ją cym bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium RP;

– po wie rza niu wy ko ny wa nia pra cy ma ło let nie mu cu dzo ziem co wi prze -
by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te -
ry to rium RP.

Jesz cze su row szą ka rę – po zba wie nia wol no ści do lat 3 – prze wi -
dzia no za prze stęp stwa:

– po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu
bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium RP
w wa run kach szcze gól ne go wy ko rzy sta nia;

– po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu
bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium RP,
bę dą ce mu po krzyw dzo nym prze stęp stwem han dlu ludź mi.

C. Do dat ko we sank cje prze ciw ko fir mie
W przy pad ku ska za nia za któ re kol wiek z prze stępstw wy mie nio nych

w punk tach po wy żej, sąd ma pra wo:
– orzec za kaz do stę pu pod mio tu po wie rza ją ce go pra cę cu dzo ziem -

co wi do środ ków po cho dzą cych z fun du szy struk tu ral nych, Fun du szu
Spój no ści i Eu ro pej skie go Fun du szu Ry bac kie go lub środ ków na re ali -
za cję Wspól nej Po li ty ki Rol nej – na okres od ro ku do 5 lat;

– za są dzić na rzecz Skar bu Pań stwa kwo tę sta no wią cą rów no war tość
po wy ższych środ ków pu blicz nych, otrzy ma nych w okre sie 12 mie się cy
po prze dza ją cych wy da nie wy ro ku.
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Po nad to fir ma pod le ga wy klu cze niu z po stę po wa nia o udzie le nie za -
mó wie nia pu blicz ne go – przez rok od dnia upra wo moc nie nia się wy ro ku
ska zu ją ce go za prze stęp stwo.

12. W ja ki spo sób zwol nić się z od po wie dzial no ści?
Nie pod le ga ka rze za wy kro cze nia i prze stęp stwa zwią za ne z po wie -

rza niem wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa ż-
ne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Pol ski, kto
po wie rza jąc wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi, speł nił łącz nie na stę -
pu ją ce wa run ki:

1) wy peł nił obo wiąz ki po le ga ją ce na:
– żą da niu od cu dzo ziem ca przed sta wie nia przed roz po czę ciem pra cy

wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium RP;
– prze cho wy wa niu ko pii te go do ku men tu przez ca ły okres wy ko ny wa -

nia pra cy przez cu dzo ziem ca (chy ba że wie dział, że przed sta wio ny do -
ku ment zo stał sfał szo wa ny);

2) zgło sił cu dzo ziem ca do ubez pie czeń spo łecz nych, je śli obo wią zek
ta ki wy ni ka z obo wią zu ją cych prze pi sów.

13. Nie le gal nie prze by wa ją cy cu dzo zie miec ko rzy sta z uła twień
W myśl usta wy o skut kach po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo -

ziem com prze by wa ją cym wbrew prze pi som na te ry to rium RP:
– cu dzo zie miec prze by wa ją cy w Pol sce bez wa żne go do ku men tu po -

by to we go, przy do cho dze niu za le głe go wy na gro dze nia i zwią za nych
z nim świad czeń ko rzy sta z do mnie ma nia, że je go za trud nie nie trwa -
ło przy naj mniej 3 mie sią ce z co naj mniej mi ni mal nym obo wią zu ją -
cym w Pol sce wy na gro dze niem za pra cę (do ty czy to rów nież umo wy
cy wil no praw nej) chy ba że pra co daw ca lub cu dzo zie miec do wio dą, że
by ło ina czej;

– pra co daw ca jest obo wią za ny po kryć kosz ty zwią za ne z prze sła niem
nie le gal nie prze by wa ją ce mu cu dzo ziem co wi za le głych na le żno ści do pań -
stwa, do któ re go cu dzo zie miec ten po wró cił lub zo stał zobowiązany do
powrotu.

Je że li Two ja fir ma ko rzy sta z usług pod wy ko naw ców, w okre ślo nych
w usta wie oko licz no ściach mo żesz po no sić od po wie dzial ność z ty tu łu
wy pła ty cu dzo ziem co wi za trud nio ne mu przez pod wy ko naw cę za są -
dzo ne go za le głe go wy na gro dze nia i zwią za nych z nim świad czeń oraz
po kry cia kosz tów związanych z wydaniem i wykonaniem decyzji 
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o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, a ta kże kosz tów zwią za nych
z prze sła niem cu dzo ziem co wi za le głych na le żno ści do in ne go pań -
stwa. Do ty czy to w szcze gól no ści sy tu acji, gdy pod wy ko naw ca jest
nie wy pła cal ny, eg ze ku cja prze ciw ko nie mu oka za ła się bez sku tecz na
lub prze ma wia za tym szcze gól nie wa żny in te res cu dzo ziem ca.

Z od po wie dzial no ści mo żesz zwol nić się przez wy ka za nie, że speł -
ni łeś wy ma ga nia na le ży tej sta ran no ści, np. po in for mo wa łeś pod wy -
ko naw cę o skut kach po wie rza nia pra cy cu dzo ziem com prze by wa ją -
cym w Pol sce bez wa żne go do ku men tu po by to we go oraz spraw dzi łeś
wy ko na nie przez nie go obo wiąz ku zgło sze nia cu dzo ziem ca do ubez -
pie czeń spo łecz nych.

14. Prze strze gaj wa run ków ze zwo le nia na pra cę!
Ze zwo le nie na pra cę obej mu je wy łącz nie pra cę u kon kret ne go

pra co daw cy w okre sie wska za nym w ze zwo le niu. Je że li ze zwo le nie do -
ty czy pra cy cu dzo ziem ca w cha rak te rze pra cow ni ka tym cza so we go,
oprócz agen cji pra cy tym cza so wej wo je wo da wska zu je w nim też pra co -
daw cę użyt kow ni ka, do któ re go cu dzo zie miec jest kie ro wa ny.

Nie mo żesz przy jąć do pra cy cu dzo ziem ca na pod sta wie ze zwo le -
nia na pra cę w in nej fir mie, na wet je że li okres je go wa żno ści jesz cze nie
upły nął. W ta kim przy pad ku mu sisz uzy skać dla ob co kra jow ca no we ze -
zwo le nie – okre śla ją ce Two ją fir mę ja ko pod miot po wie rza ją cy mu pra cę.

Zmia na pra co daw cy nie wy ma ga na to miast od cu dzo ziem ca uzy -
ski wa nia no wej wi zy lub ze zwo le nia na pobyt, je śli ter min wa żno ści po -
sia da nych przez nie go do ku men tów jesz cze nie upły nął.
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To sa mo do ty czy sy tu acji, gdy do Two je go za kła du zgło si się cu -
dzo zie miec (z Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji, Moł do wy, Armenii lub Gru -
zji) po sia da ją cy oświad cze nie in ne go pra co daw cy za re je stro wa ne
w PUP. Je śli nie upły nął do zwo lo ny okres pra cy na pod sta wie
oświad czeń (6 mie się cy w cią gu ko lej nych 12, bez wzglę du na licz -
bę pra co daw ców), mo żesz przy jąć go do pra cy. W tym ce lu po wi -
nie neś wy sta wić cu dzo ziem co wi no we oświad cze nie – o za mia -
rze po wie rze nia mu pra cy w Two jej fir mie – oraz za re je stro wać to
oświad cze nie w po wia to wym urzę dzie pra cy wła ści wym ze wzglę -
du na sie dzi bę fir my.



Ze zwo le nie na pra cę okre śla:
– sta no wi sko lub ro dzaj pra cy, ja ką cu dzo zie miec ma wy ko ny wać

u da ne go pra co daw cy;
– wy so kość wy na gro dze nia cu dzo ziem ca (któ ra nie mo że być ni ż-

sza od wy na gro dze nia pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę po rów ny wal -
ne go ro dza ju lub na po rów ny wal nym sta no wi sku);

– ro dzaj umo wy (np. umo wa o pra cę i zle ce nia, umo wa o dzie ło itd.);
– wy miar cza su pra cy (wy miar eta tu).
Obo wią zu je za sa da, że po wie rze nie cu dzo ziem co wi wy ko ny wa nia pra -

cy na in nym sta no wi sku lub na in nych wa run kach niż okre ślo ne w ze -
zwo le niu na pra cę, w szcze gól no ści za ni ższym wy na gro dze niem
– jest nie le gal ne. Sta no wi ono wy kro cze nie za gro żo ne ka rą grzyw ny
od 3 000 do 5 000 zł.

Zezwolenie jednolite (na pobyt i pracę)
Jeśli cudzoziemiec zamierza przebywać i pracować w Polsce powyżej

3 miesięcy, może starać się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę, które wydaje wojewoda. Wydanie takiego zezwolenia odbywa się
w ramach jednego postępowania administracyjnego i – na podstawie
jednego dokumentu – uprawnia cudzoziemca zarówno do pobytu, jak 
i do pracy w Polsce. W takim przypadku cudzoziemiec nie musi odrębnie
ubiegać się o zezwolenie na pobyt (wizę), a pracodawca – o zezwolenie
na pracę.

Inicjatywa należy do cudzoziemca!
Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

występuje sam cudzoziemiec, a nie pracodawca (jak w przypadku
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Uwaga!
Jako wyjątek od powyższej zasady – pracodawca może

powierzyć cudzoziemcowi pracę o innym charakterze lub na
innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę, ale
tylko na okres do 30 dni łącznie w roku kalendarzowym i pod
warunkiem, że w ciągu 7 dni zawiadomi na piśmie wojewodę,
który wydał zezwolenie, o rozpoczęciu przez cudzoziemca innej
pracy. Niezawiadomienie wojewody w powyższym terminie jest
karane grzywną od 100 do 5 000 zł.



„zwykłych” zezwoleń na pracę). Do wniosku powinien dołączyć opinię
starosty dotyczącą możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na
lokalnym rynku pracy, którą uzyskuje pracodawca.

Obowiązki cudzoziemca w razie zmiany warunków zezwolenia.
W przypadku zmiany warunków zatrudnienia w stosunku do

określonych w zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę, tj. w razie:
– utraty pracy u któregoś z pracodawców wymienionych w zezwoleniu

(w jednolitym zezwoleniu na pobyt czasowy i pracę może być określonych
kilku pracodawców),

– zmiany stanowiska pracy,
– obniżenia wynagrodzenia,
cudzoziemiec ma obowiązek – w ciągu 15 dni roboczych – pisemnie

zawiadomić o tych faktach wojewodę, który odpowiednio zmieni
zezwolenie. Natomiast jeżeli wojewoda takiego powiadomienia nie
otrzyma – cofnie zezwolenie na pobyt czasowy i pracę.
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II. NIE LE GAL NE ZA TRUD NIE NIE 
CU DZO ZIEM CA TO NIE PO TR ZEB NE
KOSZ TY

Je śli po wie rzasz pra cę cu dzo ziem co wi:
– nie po sia da ją ce mu wa żnej wi zy lub in ne go do ku men tu upraw nia ją -

ce go do po by tu na te ry to rium Pol ski (np. kar ty po by tu);
– ma ją ce mu pod sta wę po by tu wy klu cza ją cą wy ko ny wa nie pra cy (zob.

ram kę na str. 8);
– bez wy ma ga ne go ze zwo le nia na pra cę;
– na in nym sta no wi sku lub na in nych wa run kach niż okre ślo ne w ze -

zwo le niu (z wy jąt kiem okre su do 30 dni w ro ku ka len da rzo wym),
– bez za war cia wy ma ga nych umów,
to jest to za trud nie nie nie le gal ne!

1. Ka ry za nie le gal ne za trud nie nie

Ka rę grzyw ny – od 1 000 do 5 000 zł – po no si też nie le gal nie pra cu ją -
cy cu dzo zie miec, któ ry mo że zo stać zo bo wią za ny do opusz cze nia Polski
oraz otrzy mu je za kaz po now ne go wjaz du na te ry to rium RP lub na te ry to -
rium RP i państw ob sza ru Schen gen – na okres od 1 ro ku do 3 lat.
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Za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca pracodawcy grozi
grzywna od 3 000 do 5 000 zł. 

Kary są znacznie wyższe (do 10 000 zł), jeśli zostanie wy -
kazane, że – podstępem lub przez wykorzystanie zależności
służbowej – skłonił on cudzoziemca do nielegalnego wykony -
wania pracy. Dodatkowo pracodawca pokrywa koszty związane
z wydaniem i wykonaniem decyzji o zobowiązaniu nielegalnie
zatrudnionych przez siebie cudzo ziemców do powrotu (opusz -
czenia terytorium Polski).



2. Co mo gą or ga ny kon tro l ne?
Kon tro le le gal no ści za trud nie nia cu dzo ziem ców prze pro wa dza ją in -

spek to rzy Pań stwo wej In spek cji Pra cy i funk cjo na riu sze Stra ży Gra nicz -
nej. Ma ją oni pra wo do:

– le gi ty mo wa nia osób wy ko nu ją cych pra cę i prze by wa ją cych na te re -
nie za kła du pra cy oraz ich prze słu chi wa nia;

– żą da nia od pra co daw cy przed sta wie nia wszel kich do ku men tów zwią -
za nych z za trud nie niem cu dzo ziem ców, np. ze zwo leń na pra cę, wy sta -
wio nych oświad czeń o za mia rze po wie rze nia pra cy cu dzo ziem co wi, za -
war tych umów czy do wo dów zgło sze nia do ubez pie cze nia spo łecz ne go.

Straż Gra nicz na jest ta kże upraw nio na do za trzy my wa nia cu dzo ziem -
ców i sto so wa nia wo bec nich środ ków przy mu su bez po śred nie go.

Po zakończeniu kontroli Inspekcja Pracy lub Straż Graniczna kieruje
wnioski o ukaranie do sądu za nielegalne zatrudnienie / nielegalną pracę
cudzoziemców (przeciwko pracodawcy i cudzoziemcom) oraz inicjuje
procedurę zmierzającą do zobowiązania nielegalnie pracujących
cudzoziemców do powrotu (opuszczenia Polski). 
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III. CUDZOZIEMCY 
TEŻ MAJĄ PRAWA PRACOWNICZE

1. Za war cie umo wy na pi śmie to pod sta wa
Umo wa o pra cę mu si być w ka żdym przy pad ku (rów nież z cu dzo ziem -

cem) za war ta na pi śmie – obo wią zek ten spo czy wa na pra co daw cy.
W przy pad ku ob co kra jow ców:
– zo bo wią za nych do po sia da nia ze zwo le nia na pra cę oraz oby wa -

te li Ukra iny, Bia ło ru si, Ro sji, Moł do wy, Armenii i Gru zji, po dej mu ją -
cych pra cę na pod sta wie oświad cze nia za re je stro wa ne go w po wia to -
wym urzę dzie pra cy;

– od pra co daw cy wy ma ga się za war cia w for mie pi sem nej nie tyl ko
umo wy o pra cę, ale też umów cy wil no praw nych (zle ce nia, umo wy
o dzie ło itp.).

Przed pod pi sa niem umo wy po wi nie neś za pew nić cu dzo ziem co wi mo ż-
li wość za po zna nia się z jej tłu ma cze niem na ję zyk dla nie go zro zu mia -
ły (do ty czy cu dzo ziem ców, od któ rych wy ma ga się uzy ska nia ze zwo le -
nia na pra cę).

Brak za war cia z cu dzo ziem cem umo wy w for mie pi sem nej, po dob nie
jak za ni że nie wy na gro dze nia na le żne go ob co kra jow co wi na pod sta wie
ze zwo le nia na pra cę – oprócz grzyw ny na wet do 30 000 zł – na ra ża Cię
ta kże na cof nię cie przez wo je wo dę ze zwo le nia na pra cę cu dzo ziem -

Uwaga!
W za war tej z cu dzo ziem cem umo wie masz obo wią zek uwzględ -

nić kwo tę wy na gro dze nia okre ślo ną w ze zwo le niu na pra cę i wy -
pła cać mu wy na gro dze nie co naj mniej w ta kiej wy so ko ści. W ra -
zie za ni że nia wy na gro dze nia mu sisz jak naj szyb ciej do ko nać je go
wy rów na nia, wraz ze skład ka mi na ubez pie cze nia spo łecz ne i za -
licz ka mi na po da tek do cho do wy.
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ca oraz od mo wę wy da nia ze zwo leń na pra cę innych cu dzo ziem ców
w Two jej fir mie.

2. Zgło sze nie do ubez pie czeń i opła ca nie skła dek – obo wiąz kiem
pra co daw cy

Pra co daw ca jest po nad to zo bo wią za ny – w ter mi nie do 7 dni – zgło -
sić cu dzo ziem ca do ubez pie cze nia spo łecz ne go i zdro wot ne go oraz
opła cać skład ki na te ubez pie cze nia. Do ty czy to sy tu acji, gdy ob co kra jo -
wiec pra cu je na pod sta wie umo wy o pra cę, jak i umo wy cy wil no praw nej,
tj. umo wy zle ce nia lub umo wy agen cyj nej. Nie obej mu je je dy nie umów
o dzie ło.

Two im obo wiąz kiem jest ob li czać i od pro wa dzać od wy na gro dze nia
cu dzo ziem ca skład ki, w szcze gól no ści na ubez pie cze nie spo łecz ne i zdro -
wot ne oraz Fun dusz Pra cy, a ta kże za licz kę na po da tek do cho do wy. Fir -
ma pry wat na (tzn. pod miot nie bę dą cy jed nost ką bu dże to wą lub sa mo -
rzą do wym za kła dem bu dże to wym) opła ca skład ki do 15. dnia ka żde go
mie sią ca. Ja ko do wód ich od pro wa dze nia po wi nie neś okre so wo do rę -
czać ubez pie czo ne mu pi sem ne ra por ty (RMUA), któ re za je go zgo dą
mo gą być prze ka zy wa ne w for mie elek tro nicz nej. Ra port RMUA prze ka -
zu je się ubez pie czo ne mu w po dzia le na po szcze gól ne mie sią ce, za rok
ubie gły w ter mi nie do dnia 28 lu te go ro ku na stęp ne go. Ubez pie czo ny
mo że żą dać wcze śniej sze go prze ka za nia ra por tu, jed nak nie czę ściej
niż raz na mie siąc – za mie siąc po przed ni.

3. Kie dy obo wiąz ko wa umo wa o pra cę, a kie dy mo że być cy wil no -
praw na?

Za le żnie od tre ści udzie lo ne go da ne mu cu dzo ziem co wi ze zwo le nia
na pra cę oraz rze czy wi stych oko licz no ści świad cze nia pra cy, mo żesz ją
cu dzo ziem co wi po wie rzyć na pod sta wie umo wy o pra cę, ewen tu al nie
– ale tyl ko je śli nie są speł nio ne prze słan ki obo wiąz ko we go za war -

Uwa ga!
Na le ży od pro wa dzać skład ki oraz za licz ki na po da tek od ca -

ło ści wy na gro dze nia fak tycz nie wy pła co ne go da nej oso bie.
Nie do pusz czal ne jest pła ce nie ca ło ści lub czę ści wy na gro dze -
nia bez je go opo dat ko wa nia i od pro wa dze nia skła dek.
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cia umo wy o pra cę i bę dzie to zgod ne z ze zwo le niem na pra cę – mo -
żesz sko rzy stać z umo wy cy wil no praw nej (zle ce nia, umo wy o dzie ło,
umo wy agen cyj nej itp.).

Je że li cu dzo zie miec bę dzie wy ko ny wał pra cę pod kie row nic twem pra -
co daw cy oraz w wy zna czo nym przez nie go miej scu i cza sie, we wnio sku
o wy da nie ze zwo le nia na pra cę pra co daw ca po wi nien wska zać umo wę
o pra cę i ta ką też umo wę za wrzeć z cu dzo ziem cem.

Sy tu acja ta ka ma miej sce zwłaszcza, gdy: 
– pra cow nik przy cho dzi do pra cy dzień po dniu (ewen tu al nie w wy -

zna czo nych dniach, gdy pra cu je na część eta tu);
– go dzi ny je go pra cy usta la pra co daw ca (np. w gra fi ku lub har mo no -

gra mie pra cy);
– pra cow nik ma obo wią zek oso bi ste go wy ko ny wa nia pra cy (nie mo że

przy słać ko goś w za stęp stwie);
– pra co daw ca lub prze ło żo ny (kie row nik, bry ga dzi sta, mistrz) wy da je

mu po le ce nia i nad zo ru je je go pra cę.

Za war cie umo wy cy wil no praw nej, gdy po win na być na wią za na
umo wa o pra cę, jest wy kro cze niem prze ciw ko pra wom pra cow ni ka.
Pra co daw ca mo że zo stać za to uka ra ny grzyw ną do 30 000 zł. 

W ra zie spo ru pra cow nik ma pra wo zło żyć po zew do są du pra cy
o usta le nie ist nie nia sto sun ku pra cy. W je go imie niu z ta kim po zwem
mo że rów nież wy stą pić in spek tor Pań stwo wej In spek cji Pra cy.

Uwaga!
Za trud nie nie w wa run kach cha rak te ry stycz nych dla sto sun -

ku pra cy – tj. wy ko ny wa nie pra cy okre ślo ne go ro dza ju za wy -
na gro dze niem na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic twem
oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę – jest
za trud nie niem na pod sta wie sto sun ku pra cy, bez wzglę du na na -
zwę za war tej przez stro ny umo wy. Nie jest do pusz czal ne za -
stą pie nie umo wy o pra cę umo wą cy wil no praw ną przy za cho -
wa niu wy żej okre ślo nych wa run ków wy ko ny wa nia pra cy (art. 22
§ 11 i § 12 Ko dek su pra cy).
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4. Cu dzo zie miec na rów ni z Po la kiem
Ob co kra jo wiec wy ko nu ją cy pra cę na te ry to rium Pol ski pod le ga tym

sa mym re gu la cjom praw nym, któ re do ty czą pol skich pra cow ni ków.
Za trud nie ni w Pol sce cu dzo ziem cy są ob ję ci ta ką sa mą ochro ną ze stro -
ny pra wa pra cy jak oby wa te le pol scy. Ma ją iden tycz ne pra wa i obo wiąz -
ki jak pol scy pra cow ni cy i nie mo gą być od nich go rzej trak to wa ni.

Cu dzo ziem skie mu pra cow ni ko wi przy słu gu je pra wo do wy ko ny -
wa nia pra cy w bez piecz nych i hi gie nicz nych wa run kach (prze pi sy
bhp są jed na ko we dla wszyst kich). Przed do pusz cze niem do pra cy mu -
sisz za pew nić pra cow ni ko wi wstęp ne ba da nia le kar skie oraz prze -
szko le nie w za kre sie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy, po kry wa jąc
kosz ty ich prze pro wa dze nia. Szko le nie bhp od by wa się w go dzi nach
pra cy, a pra cow nik za cho wu je za ten czas pra wo do wy na gro dze nia.

Nie póź niej niż w cią gu 7 dni od dnia za war cia umo wy o pra cę pra co -
daw ca jest zo bo wią za ny do rę czyć pra cow ni ko wi pi sem ną in for ma cję
o wa run kach za trud nie nia, m.in. o obo wią zu ją cej go do bo wej i ty go -
dnio wej nor mie cza su pra cy, czę sto tli wo ści wy płat wy na gro dze nia za pra -
cę, wy mia rze przy słu gu ją ce go mu urlo pu wy po czyn ko we go oraz dłu go -
ści okre su wy po wie dze nia je go umo wy o pra cę.

5. Wy na gro dze nie cu dzo ziem ca – nie ni ższe niż w ze zwo le niu
na pra cę

Obo wiąz kiem pra co daw cy jest wy pła cać cu dzo ziem co wi wy na gro dze -
nie nie ni ższe od okre ślo ne go w wy da nym dla nie go ze zwo le niu na pra -
cę, a je śli da ny cu dzo zie miec nie mu si mieć ze zwo le nia na pra cę i jest za -

Ob co kra jo wiec nie mo że być dys kry mi no wa ny!
Tak sa mo jak pol ski pra cow nik, cu dzo zie miec ma pra wo do rów -

ne go trak to wa nia przez pra co daw cę w za kre sie: na wią za nia i roz -
wią za nia sto sun ku pra cy, wa run ków za trud nie nia i wy na gro dze nia,
awan so wa nia oraz do stę pu do szko leń. Cu dzo zie miec nie mo że
być dys kry mi no wa ny z ja kich kol wiek po wo dów, w tym rów nież
ze wzglę du na na ro do wość, oby wa tel stwo, po cho dze nie et nicz -
ne, ra sę czy re li gię. Przy słu gu je mu ochro na przed mob bin giem
(tj. nę ka niem, za stra sza niem, po ni ża niem, ośmie sza niem lub izo lo -
wa niem w ze spo le).
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trud nio ny na pod sta wie umo wy o pra cę – nie ni ższe od co rocz nie usta la -
ne go w Pol sce mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę. W 2014 r. wy no si
ono 1 680 zł brut to, a w 2015 r. 1750 zł (kwo ta wraz ze skład ka mi na ubez -
pie cze nie spo łecz ne i zdro wot ne oraz za licz ką na po da tek do cho do wy).

Pra cow ni kom, tj. oso bom za trud nio nym na pod sta wie sto sun ku pra cy
(umo wy o pra cę) pra co daw ca jest zo bo wią za ny wy pła cać wy na gro dze -
nie co naj mniej raz w mie sią cu, w sta łym i usta lo nym z gó ry ter mi -
nie. Wy na gro dze nie za da ny mie siąc wy pła ca się nie zwłocz nie po usta -
le niu je go peł nej wy so ko ści, nie póź niej jed nak niż w cią gu pierw -
szych 10 dni na stęp ne go mie sią ca ka len da rzo we go. Ter min, miej sce,
czas i czę sto tli wość wy pła ty wy na gro dze nia u da ne go pra co daw cy po -
win ny być wska za ne w re gu la mi nie pra cy, a w przy pad ku za kła dów,
któ re nie ma ją obo wiąz ku po sia da nia re gu la mi nu pra cy (za trud nia ją cych
mniej niż 20 pra cow ni ków) – w pi sem nej in for ma cji o wa run kach za -
trud nie nia, prze ka zy wa nej ka żde mu pra cow ni ko wi w ter mi nie 7 dni
od dnia za war cia umo wy o pra cę.

W przy pad ku wy ko ny wa nia pra cy na pod sta wie umów cy wil no praw -
nych (np. umo wy zle ce nia lub umo wy o dzie ło), do cho dze nie rosz czeń
od by wa się wy łącz nie na dro dze są do wej (przed są dem cy wil nym).
Pań stwo wa In spek cja Pra cy nie roz pa tru je skarg w tym za kre sie.

6. Za trud nie nie cu dzo ziem ca – zgod nie z nor ma mi cza su pra cy
Czas pra cy pra cow ni ka – cu dzo ziem ca, tak sa mo jak pol skie go pra -

cow ni ka, nie mo że prze kra czać 8 go dzin na do bę i prze cięt nie 40 go -
dzin w prze cięt nie 5-dnio wym ty go dniu pra cy w przy ję tym okre sie roz -

Uwaga!
W ra zie nie wy pła ce nia lub nie ter mi no we go wy pła ce nia wy -

na gro dze nia za pra cę pra cow nik mo że zło żyć skar gę do Pań -
stwo wej In spek cji Pra cy (do wła ści we go miej sco wo okrę go -
we go in spek to ra tu pra cy). Je śli w wy ni ku prze pro wa dzo nej
kon tro li in spek tor pra cy usta li, że wy na gro dze nie jest na le żne
i nie za cho dzi wąt pli wość co do je go wy so ko ści, mo że skie ro -
wać do pra co daw cy de cy zję na ka zo wą, zo bo wią zu ją cą do na -
tych mia sto wej wy pła ty te go świad cze nia.



li cze nio wym (chy ba, że pra co daw ca sto su je sys te my cza su pra cy umo -
żli wia ją ce przed łu że nie cza su pra cy po nad 8 go dzin na do bę).

Nie za le żnie od przy ję te go sys te mu cza su pra cy, pra cow ni ko wi przy -
słu gu je nie mniej niż 11 go dzin nie prze rwa ne go od po czyn ku na do bę
i 35 go dzin w ty go dniu. W przy pad ku pra cy w go dzi nach nad licz bo -
wych, na le ży mu się do dat ko we wy na gro dze nie. Je że li pra cow nik wy -
ko nu je pra cę w nie dzie lę, świę to lub dzień wol ny wy ni ka ją cy z 5-dnio -
we go ty go dnia pra cy (np. w wol ną so bo tę), masz obo wią zek udzie lić
mu w za mian dnia wol ne go od pra cy.

Cu dzo ziem co wi przy słu gu je rów nież pra wo do co rocz ne go, płat ne go
urlo pu wy po czyn ko we go. Za czas urlo pu po wi nien do stać ta kie wy na -
gro dze nie, ja kie by otrzy mał, gdy by w tym cza sie pra co wał. Wy miar urlo -
pu wy no si 20 lub 26 dni ro bo czych, w za le żno ści od sta żu pra cy da ne go
pra cow ni ka (do któ re go za li cza się też ukoń czo ne szko ły, w tym stu dia
wy ższe, a ta kże udo ku men to wa ne okre sy pra cy w in nych kra jach).

Cu dzo zie miec mo że po zwać pra co daw cę do są du. Pra wo do cho -
dze nia rosz czeń wo bec pra co daw cy (np. z ty tu łu nie wy pła co ne go wy na -
gro dze nia), przy słu gu je ka żde mu cu dzo ziem co wi, na wet je że li pra co -
wał lub prze by wał na te ry to rium Pol ski nie le gal nie.
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Uwa ga!
Za nie wy pła ce nie w usta lo nym ter mi nie wy na gro dze nia

za pra cę, na ru sze nie prze pi sów o cza sie pra cy, nie udzie le nie
przy słu gu ją ce go pra cow ni ko wi urlo pu wy po czyn ko we go oraz
nie prze strze ga nie prze pi sów bhp – pra co daw cy gro zi grzyw na
do 30 000 zł. Kon tro le w tym za kre sie pro wa dzi Pań stwo wa In -
spek cja Pra cy.
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IV. WY BRA NE PRZE PI SY

Ustawa z dnia 15 czerw ca 2012 r.
o skut kach po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem com prze by -
wa ją cym wbrew prze pi som na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej

(Wyciąg – Dz. U. z 2012 r., poz. 769)

Art. 1. 
1. Usta wa okre śla:
1) sank cje dla pod mio tów po wie rza ją cych wy ko ny wa nie pra cy cu dzo -

ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej;

2) za sa dy do cho dze nia rosz czeń z ty tu łu wy na gro dze nia i zwią za nych
z nim świad czeń przez cu dzo ziem ca prze by wa ją ce go bez wa żne go do ku -
men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

2. Ile kroć w usta wie jest mo wa o cu dzo ziem cu, ro zu mie się przez to
oso bę nie bę dą cą:

1) oby wa te lem pań stwa człon kow skie go Unii Eu ro pej skiej;
2) oby wa te lem pań stwa człon kow skie go Eu ro pej skie go Po ro zu mie -

nia o Wol nym Han dlu (EFTA) – stro ny umo wy o Eu ro pej skim Ob sza rze
Go spo dar czym;

3) oby wa te lem Kon fe de ra cji Szwaj car skiej;
4) człon kiem ro dzi ny cu dzo ziem ców, o któ rych mo wa w pkt 1-3, któ ry

do nich do łą cza lub z ni mi prze by wa.
Art. 2. 

Pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi jest obo -
wią za ny żą dać od cu dzo ziem ca przed sta wie nia przed roz po czę ciem pra -
cy wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze -
czy po spo li tej Pol skiej.

Art. 3. 
Pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi jest obo -

wią za ny do prze cho wy wa nia przez ca ły okres wy ko ny wa nia pra cy przez
cu dzo ziem ca ko pii do ku men tu, o któ rym mo wa w art. 2.
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Art. 4. 
1. Cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu na te ry to rium Rze czy po spo li tej

Pol skiej bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu, któ re mu
po wie rzo no wy ko ny wa nie pra cy, przy słu gu je rosz cze nie o wy pła tę za le -
głe go wy na gro dze nia i zwią za nych z nim świad czeń.

2. W przy pad ku po wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi
na pod sta wie sto sun ku pra cy, przy do cho dze niu za le głe go wy na gro dze -
nia i zwią za nych z nim świad czeń, do mnie my wa się ist nie nie sto sun ku
pra cy przez okres 3 mie się cy, chy ba że pra co daw ca lub cu dzo zie miec
do wio dą in ne go okre su za trud nie nia.

3. Prze pis ust. 2 sto su je się od po wied nio w przy pad ku wy da wa nia
orze cze nia o ist nie niu sto sun ku pra cy.

4. W przy pad ku po wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi na in -
nej pod sta wie niż sto su nek pra cy, przy do cho dze niu za le głe go wy na -
gro dze nia i zwią za nych z nim świad czeń, do mnie my wa się, że za wy ko -
na nie po wie rzo nej pra cy uzgod nio no wy na gro dze nie w wy so ko ści
trzy krot ne go mi ni mal ne go wy na gro dze nia za pra cę, chy ba że pod miot
po wie rza ją cy wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi lub cu dzo zie miec do -
wio dą, że wy na gro dze nie zo sta ło uzgod nio ne w in nej wy so ko ści.

Art. 5. 
Pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa -

ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to -
rium Rze czy po spo li tej Pol skiej jest obo wią za ny po kryć kosz ty zwią za ne
z prze sła niem cu dzo ziem co wi za le głych na le żno ści do pań stwa, do któ -
re go cu dzo zie miec po wró cił lub zo stał wy da lo ny.

Art. 6. 
1. Je że li pod mio tem po wie rza ją cym wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem -

co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po -
by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej jest pod wy ko naw ca, wy ko -
naw ca jest obo wią za ny do:

1) wy pła ty cu dzo ziem co wi za są dzo ne go za le głe go wy na gro dze nia
i zwią za nych z nim świad czeń oraz po kry cia kosz tów zwią za nych z prze -
sła niem cu dzo ziem co wi za le głych na le żno ści do pań stwa, do któ re go
cu dzo zie miec po wró cił lub zo stał wy da lo ny,

2) po nie sie nia kosz tów wy da le nia cu dzo ziem ca, o któ rych mo wa
w art. 96 ust. 3 usta wy z dnia 13 czerw ca 2003 r. o cu dzo ziem cach 

– je że li pod miot po wie rza ją cy wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi, bę -
dą cy pod wy ko naw cą wy ko naw cy jest nie wy pła cal ny, w ro zu mie niu prze -
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pi sów o ochro nie rosz czeń pra cow ni czych w ra zie nie wy pła cal no ści pra -
co daw cy, eg ze ku cja prze ciw nie mu oka że się bez sku tecz na lub prze ma -
wia za tym szcze gól nie wa żny in te res cu dzo ziem ca.

2. Wy ko naw ca, o któ rym mo wa w ust. 1, nie po no si od po wie dzial no -
ści w za kre sie okre ślo nym w tym prze pi sie, je że li wy ka że, że speł nił wy -
ma ga nia na le ży tej sta ran no ści, w szcze gól no ści po in for mo wał pod wy -
ko naw cę o skut kach po wie rza nia wy ko ny wa nia pra cy cu dzo ziem co wi
prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu
na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej oraz spraw dził wy ko na nie obo -
wiąz ku zgło sze nia cu dzo ziem ca do ubez pie czeń spo łecz nych, o ile obo -
wią zek ta ki wy ni ka z obo wią zu ją cych prze pi sów.

Art. 7. 
1. Głów ny wy ko naw ca oraz ka żdy pod wy ko naw ca, któ ry po śred ni czy

mię dzy głów nym wy ko naw cą a pod mio tem po wie rza ją cym wy ko ny wa -
nie pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu
upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, są
so li dar nie obo wią za ni do:

1) wy pła ty za są dzo ne go za le głe go wy na gro dze nia i zwią za nych z nim
świad czeń oraz po kry cia kosz tów zwią za nych z prze sła niem za le głych
na le żno ści do pań stwa, do któ re go cu dzo zie miec po wró cił lub zo stał
wy da lo ny,

2) po nie sie nia kosz tów wy da le nia cu dzo ziem ca, o któ rych mo wa
w art. 96 ust. 3 usta wy z dnia 13 czerw ca 2003 r. o cu dzo ziem cach 

– je że li wie dzie li, że pod miot po wie rzył wy ko ny wa nie pra cy cu dzo -
ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, a pod miot ten lub
wy ko naw ca, o któ rym mo wa w art. 6, jest nie wy pła cal ny w ro zu mie niu
prze pi sów o ochro nie rosz czeń pra cow ni czych w ra zie nie wy pła cal no ści
pra co daw cy, eg ze ku cja prze ciw nie mu oka że się bez sku tecz na lub prze -
ma wia za tym szcze gól nie wa żny in te res cu dzo ziem ca.

2. Głów ny wy ko naw ca oraz pod wy ko naw ca, o któ rym mo wa w ust. 1,
nie po no si od po wie dzial no ści w za kre sie okre ślo nym w tym prze pi sie,
je że li speł nił wy ma ga nia na le ży tej sta ran no ści okre ślo ne w art. 6 ust. 2.

Art. 8. 
Je że li wy ko naw ca, głów ny wy ko naw ca lub pod wy ko naw ca, któ ry po -

śred ni czy mię dzy głów nym wy ko naw cą a pod mio tem po wie rza ją cym
wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do -
ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol -
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skiej, speł nił świad cze nie, o któ rym mo wa w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz
w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, mo że żą dać je go zwro tu od pod mio tu po wie rza -
ją ce go wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa ż-
ne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po -
spo li tej Pol skiej.

Art. 9. 
1. Kto po wie rza, w tym sa mym cza sie, wy ko ny wa nie pra cy wie lu cu -

dzo ziem com prze by wa ją cym bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, pod le ga grzyw nie al -
bo ka rze ogra ni cze nia wol no ści.

2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto po wie rza wy ko ny wa nie pra cy ma ło let -
nie mu cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw -
nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

3. Ka rze okre ślo nej w ust. 1 pod le ga, kto w związ ku pro wa dzo ną dzia -
łal no ścią go spo dar czą upo rczy wie po wie rza wy ko ny wa nie pra cy cu dzo -
ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej.

Art. 10. 
1. Kto po wie rza wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu

bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te ry to rium Rze -
czy po spo li tej Pol skiej w wa run kach szcze gól ne go wy ko rzy sta nia, pod le -
ga ka rze po zba wie nia wol no ści do lat 3.

2. Tej sa mej ka rze pod le ga, kto po wie rza wy ko ny wa nie pra cy cu dzo -
ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go
do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, bę dą ce mu po krzyw -
dzo nym prze stęp stwem okre ślo nym w art. 189a § 1 usta wy z dnia 6
czerw ca 1997 r. – Ko deks kar ny.

3. Przez wa run ki szcze gól ne go wy ko rzy sta nia, o któ rych mo wa w ust. 1,
ro zu mie się wa run ki pra cy oso by lub osób, któ rym po wie rzo no wy ko ny -
wa nie pra cy z na ru sze niem pra wa, uchy bia ją ce god no ści czło wie ka i ra -
żą co od mien ne, w szcze gól no ści ze wzglę du na płeć, w po rów na niu
z wa run ka mi pra cy osób, któ rym po wie rzo no wy ko ny wa nie pra cy zgod -
nie z pra wem, wpły wa ją ce zwłasz cza na zdro wie lub bez pie czeń stwo
osób wy ko nu ją cych pra cę.

Art. 11. 
1. Kto upo rczy wie po wie rza wy ko ny wa nie pra cy cu dzo ziem co wi prze -

by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją ce go do po by tu na te -
ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, w przy pad ku gdy pra ca ta nie ma
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związ ku z pro wa dzo ną przez po wie rza ją ce go wy ko ny wa nie pra cy dzia -
łal no ścią go spo dar czą, pod le ga ka rze grzyw ny do 10 000 zł.

2. Podże ga nie i po moc nic two do czy nu, o któ rym mo wa w ust. 1, są
ka ral ne.

Art. 12. 
1. W przy pad ku ska za nia za prze stęp stwo, o któ rym mo wa w art. 9 lub

art. 10, sąd mo że:
1) orzec za kaz do stę pu do środ ków, o któ rych mo wa w art. 5 ust. 3

pkt 1 i 4 usta wy z dnia 27 sierp nia 2009 r. o fi nan sach pu blicz nych;
2) za są dzić na rzecz Skar bu Pań stwa kwo tę sta no wią cą rów no war -

tość środ ków pu blicz nych, o któ rych mo wa w pkt 1, otrzy ma nych w okre -
sie 12 mie się cy po prze dza ją cych wy da nie wy ro ku.

2. Orze ka jąc za kaz do stę pu lub obo wią zek zwro tu, o któ rych mo wa
w ust. 1, sąd okre śla środ ki, któ re ob ję te są za ka zem lub obo wiąz kiem.

3. Za kaz, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 1, orze ka się na okres od ro ku
do lat 5; orze ka się go w la tach.

4. Eg ze ku cję środ ka, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 2, pro wa dzi na czel -
nik urzę du skar bo we go wła ści wy ze wzglę du na sie dzi bę są du pierw szej
in stan cji w try bie prze pi sów o po stę po wa niu eg ze ku cyj nym w ad mi ni -
stra cji. W ce lu wy ko na nia środ ka sąd prze sy ła nie zwłocz nie or ga no wi
eg ze ku cyj ne mu od pis lub wy ciąg wy ro ku, o któ rym mo wa w ust. 1 pkt 2.

Art. 13. 
Nie pod le ga ka rze za prze stęp stwo okre ślo ne w art. 9 i art. 10 oraz

za wy kro cze nie okre ślo ne w art. 11, kto po wie rza jąc wy ko ny wa nie pra cy
cu dzo ziem co wi prze by wa ją ce mu bez wa żne go do ku men tu upraw nia ją -
ce go do po by tu na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, speł nił łącz nie
na stę pu ją ce wa run ki:

1) wy peł nił obo wiąz ki, o któ rych mo wa w art. 2 i art. 3, chy ba że wie -
dział, że przed sta wio ny do ku ment upraw nia ją cy do po by tu na te ry to -
rium Rze czy po spo li tej Pol skiej zo stał sfał szo wa ny;

2) zgło sił cu dzo ziem ca, któ re mu po wie rzył wy ko ny wa nie pra cy,
do ubez pie czeń spo łecz nych, o ile obo wią zek ta ki wy ni ka z obo wią zu ją -
cych prze pi sów.

Art. 14. 
Orze ka nie w spra wach o czy ny, o któ rych mo wa w art. 11, od by wa się

w try bie okre ślo nym w usta wie z dnia 24 sierp nia 2001 r. – Ko deks po stę -
po wa nia w spra wach o wy kro cze nia. W tych spra wach oska rży cie lem
pu blicz nym jest or gan Stra ży Gra nicz nej do ko nu ją cy kon tro li lub in spek -
tor pra cy. (…)
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ROZ POR ZĄ DZE NIE MI NI STRA PRA CY I PO LI TY KI SPO ŁECZ NE J
z dnia 20 lip ca 2011 r.

w spra wie przy pad ków, w któ rych po wie rze nie wy ko ny wa nia pra cy
cu dzo ziem co wi na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej jest 

do pusz czal ne bez ko niecz no ści uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę 
(Wyciąg – Dz. U. z 2011 r. Nr 155, poz. 919, zm. Dz. U. z 2013 r. poz. 1507)

(…)
§ 1. Wy ko ny wa nie pra cy przez cu dzo ziem ców na te ry to rium Rze czy -

po spo li tej Pol skiej bez ko niecz no ści uzy ska nia ze zwo le nia na pra cę jest
do pusz czal ne w przy pad ku cu dzo ziem ców:

1) pro wa dzą cych szko le nia, bio rą cych udział w sta żach za wo do wych,
peł nią cych funk cję do rad czą, nad zor czą lub wy ma ga ją cą szcze gól nych
kwa li fi ka cji i umie jęt no ści w pro gra mach re ali zo wa nych w ra mach dzia -
łań Unii Eu ro pej skiej lub in nych mię dzy na ro do wych pro gra mach po mo -
co wych, ta kże w opar ciu o po życz ki za cią gnię te przez Rząd Rze czy po -
spo li tej Pol skiej;

2) w sto sun ku do któ rych umo wy mię dzy na ro do we, któ rych Rzecz po -
spo li ta Pol ska jest stro ną, do pusz cza ją wy ko ny wa nie pra cy bez ze zwo -
le nia na pra cę;

3) bę dą cych na uczy cie la mi ję zy ków ob cych, któ rzy wy ko nu ją pra cę
w przed szko lach, szko łach, pla ców kach, ośrod kach, za kła dach kształ -
ce nia na uczy cie li lub ko le giach, o któ rych mo wa w prze pi sach o sys te -
mie oświa ty, lub w Ochot ni czych Huf cach Pra cy;

4) bę dą cych człon ka mi sił zbroj nych lub per so ne lu cy wil ne go, któ rzy
wy ko nu ją pra cę w mię dzy na ro do wych struk tu rach woj sko wych znaj du -
ją cych się na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej, lub bę dą cych cu dzo -
ziem ca mi de le go wa ny mi do wdra ża nia pro gra mów zbro je nio wych re ali -
zo wa nych na pod sta wie umów, któ rych Rzecz po spo li ta Pol ska jest stro ną;

5) bę dą cych sta ły mi ko re spon den ta mi za gra nicz nych środ ków ma so -
we go prze ka zu, któ rym zo sta ła przy zna na, na wnio sek re dak to ra na czel -
ne go za gra nicz nej re dak cji lub agen cji, akre dy ta cja mi ni stra wła ści we go
do spraw za gra nicz nych, jed nak tyl ko w za kre sie za wo do wej dzia łal no -
ści dzien ni kar skiej wy ko ny wa nej na rzecz tej re dak cji lub agen cji;

6) wy ko nu ją cych in dy wi du al nie lub w ze spo łach, trwa ją ce do 30 dni
w ro ku ka len da rzo wym, usłu gi ar ty stycz ne;

7) wy gła sza ją cych, do 30 dni w ro ku ka len da rzo wym, oka zjo nal ne wy -
kła dy, re fe ra ty lub pre zen ta cje o szcze gól nej war to ści na uko wej lub ar ty -
stycz nej, je że li za cho wu ją miej sce sta łe go po by tu za gra ni cą;
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8) bę dą cych spor tow ca mi wy ko nu ją cy mi, do 30 dni w ro ku ka len da -
rzo wym, pra cę dla pod mio tu ma ją ce go sie dzi bę na te ry to rium Rze czy -
po spo li tej Pol skiej w związ ku z za wo da mi spor to wy mi;

9) wy ko nu ją cych pra cę w związ ku z wy da rze nia mi spor to wy mi ran gi
mię dzy na ro do wej, skie ro wa nych przez od po wied nią mię dzy na ro do wą
or ga ni za cję spor to wą;

10) bę dą cych du chow ny mi, człon ka mi za ko nów lub in ny mi oso ba mi,
któ rzy wy ko nu ją pra cę w związ ku z peł nio ną funk cją re li gij ną, w ko ścio -
łach i związ kach wy zna nio wych oraz kra jo wych or ga ni za cjach mię dzy -
ko ściel nych, któ rych sta tus ure gu lo wa ny jest umo wą mię dzy na ro do wą,
prze pi sa mi o sto sun ku Pań stwa do ko ścio ła lub in ne go związ ku wy zna -
nio we go, lub któ re dzia ła ją na pod sta wie wpi su do re je stru ko ścio łów
i in nych związ ków wy zna nio wych, ich oso bach praw nych lub jed nost -
kach or ga ni za cyj nych, a ta kże któ rzy wy ko nu ją pra cę w ra mach peł nie -
nia funk cji re li gij nej w in nych pod mio tach, na pod sta wie skie ro wa nia
przez wła ści wy or gan ko ścio ła lub in ne go związ ku wy zna nio we go al bo
je go oso by praw nej;

11) bę dą cych stu den ta mi stu diów sta cjo nar nych od by wa nych w Rze -
czy po spo li tej Pol skiej – w mie sią cach: li piec, sier pień i wrze sień;

12) bę dą cych stu den ta mi, któ rzy wy ko nu ją pra cę w ra mach od by wa -
nia sta ży za wo do wych, do któ rych od by wa nia kie ru ją or ga ni za cje bę dą -
ce człon ka mi mię dzy na ro do wych zrze szeń stu den tów;

13) bę dą cych stu den ta mi, któ rzy wy ko nu ją pra cę w ra mach współ -
pra cy pu blicz nych słu żb za trud nie nia i ich za gra nicz nych part ne rów, je -
że li po trze ba po wie rze nia cu dzo ziem co wi wy ko ny wa nia pra cy jest po -
twier dzo na przez wła ści wy or gan za trud nie nia;

14) bę dą cych stu den ta mi szkół wy ższych lub ucznia mi szkół za wo do -
wych, skie ro wa ny mi do od by cia, w okre sie nie prze kra cza ją cym sze ściu
mie się cy w ro ku ka len da rzo wym, prak tyk za wo do wych prze wi dzia nych
re gu la mi nem stu diów lub pro gra mem na ucza nia, zor ga ni zo wa nych w ra -
mach umo wy po mię dzy za gra nicz ną szko łą wy ższą lub za wo do wą a pra -
co daw cą, za re je stro wa nej w po wia to wym urzę dzie pra cy wła ści wym ze
wzglę du na miej sce za miesz ka nia lub sie dzi bę pra co daw cy;

15) bę dą cych stu den ta mi szkół wy ższych lub ucznia mi szkół za wo do -
wych w pań stwach człon kow skich Unii Eu ro pej skiej lub pań stwach Eu -
ro pej skie go Ob sza ru Go spo dar cze go nie na le żą cych do Unii Eu ro pej -
skiej lub Kon fe de ra cji Szwaj car skiej, któ rzy wy ko nu ją pra cę w ra mach
prak tyk za wo do wych prze wi dzia nych re gu la mi nem stu diów lub pro gra -
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mem na ucza nia, pod wa run kiem uzy ska nia skie ro wa nia na ta ką prak ty -
kę ze szko ły wy ższej lub za wo do wej;

16) uczest ni czą cych w pro gra mach wy mia ny kul tu ral nej lub edu ka -
cyj nej, pro gra mach po mo cy hu ma ni tar nej lub roz wo jo wej lub pro gra -
mach wa ka cyj nej pra cy stu den tów, zor ga ni zo wa nych w po ro zu mie niu
z mi ni strem wła ści wym do spraw pra cy;

17) bę dą cych ab sol wen ta mi pol skich szkół po nad gim na zjal nych, sta -
cjo nar nych stu diów wy ższych lub sta cjo nar nych stu diów dok to ranc kich
na pol skich uczel niach, w in sty tu tach na uko wych Pol skiej Aka de mii Na -
uk lub in sty tu tach ba daw czych dzia ła ją cych na pod sta wie prze pi sów
o in sty tu tach ba daw czych;

18) wy ko nu ją cych pra cę ja ko pra cow ni cy na uko wi w pod mio tach,
o któ rych mo wa w prze pi sach o in sty tu tach ba daw czych;

19) de le go wa nych na te ry to rium Rze czy po spo li tej Pol skiej przez pra -
co daw cę za gra nicz ne go, je że li za cho wu ją oni miej sce sta łe go po by tu
za gra ni cą, na okres nie prze kra cza ją cy 3 mie się cy w ro ku ka len da rzo -
wym, w ce lu:

a) wy ko ny wa nia prac mon ta żo wych, kon ser wa cyj nych lub na pra wy,
do star czo nych kom plet nych tech no lo gicz nie urzą dzeń, kon struk cji, ma -
szyn lub in ne go sprzę tu, je że li pra co daw ca za gra nicz ny jest ich pro du -
cen tem,

b) do ko na nia od bio ru za mó wio nych urzą dzeń, ma szyn, in ne go sprzę -
tu lub czę ści, wy ko na nych przez przed się bior cę pol skie go,

c) prze szko le nia pra cow ni ków pra co daw cy pol skie go bę dą ce go od -
bior cą urzą dzeń, kon struk cji, ma szyn lub in ne go sprzę tu, o któ rych mo -
wa w lit. a, w za kre sie je go ob słu gi lub użyt ko wa nia,

d) mon ta żu i de mon ta żu sto isk tar go wych, jak i opie ki nad ni mi, je że li
wy staw cą jest pra co daw ca za gra nicz ny, któ ry de le gu je ich w tym ce lu;

20) wy ko nu ją cych pra cę na rzecz po słów do Par la men tu Eu ro pej skie -
go w związ ku z peł nio ną funk cją;

21) upraw nio nych na za sa dach okre ślo nych w ak tach praw nych wy -
da nych przez or ga ny po wo ła ne na mo cy Ukła du usta na wia ją ce go sto -
wa rzy sze nie mię dzy Eu ro pej ską Wspól no tą Go spo dar czą a Tur cją, pod -
pi sa ne go w An ka rze dnia 12 wrze śnia 1963 r. (Dz. Urz. WE L 217
z 29.12.1964, str. 3687; Dz. Urz. UE Pol skie wy da nie spe cjal ne, rozdz. 11,
t. 11, str. 10);

22) bę dą cych oby wa te la mi: Republiki Armenii, Re pu bli ki Bia ło ruś, Re -
pu bli ki Gru zji, Re pu bli ki Moł do wy, Fe de ra cji Ro syj skiej lub Ukra iny, wy -



ko nu ją cy mi pra cę przez okres nie prze kra cza ją cy 6 mie się cy w cią gu ko -
lej nych 12 mie się cy, nie za le żnie od licz by pod mio tów po wie rza ją cych im
wy ko ny wa nie pra cy, na pod sta wie umo wy za war tej w for mie pi sem nej,
je że li przed pod ję ciem przez cu dzo ziem ca pra cy po wia to wy urząd pra -
cy, wła ści wy ze wzglę du na miej sce po by tu sta łe go lub sie dzi bę pod -
mio tu po wie rza ją ce go wy ko ny wa nie pra cy, za re je stro wał pi sem ne oświad -
cze nie te go pod mio tu o za mia rze po wie rze nia wy ko ny wa nia pra cy te mu
cu dzo ziem co wi, okre śla ją ce na zwę za wo du, miej sce wy ko ny wa nia pra -
cy, da tę roz po czę cia i okres wy ko ny wa nia pra cy, ro dzaj umo wy sta no -
wią cej pod sta wę wy ko ny wa nia pra cy oraz wy so kość wy na gro dze nia brut -
to za pra cę, in for mu ją ce o bra ku mo żli wo ści za spo ko je nia po trzeb
ka dro wych w opar ciu o lo kal ny ry nek pra cy oraz o za po zna niu się z prze -
pi sa mi zwią za ny mi z po by tem i pra cą cu dzo ziem ców.

(...)
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