
Zezwolenie na pracę sezonową jako 

nowa forma zatrudniania 

cudzoziemców 

Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach



Zmiany po 1 stycznia 2018 r.

ZEZWOLENIE TYPU S

Od 1 stycznia 2018 r. znowelizowana ustawa o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadza nowe
rozwiązanie objęte postępowaniem administracyjnym,
umożliwiające zatrudnianie w Polsce cudzoziemców do pracy
sezonowej.



• Zezwolenie w formie decyzji wydaje starosta (PUP), właściwy ze względu 
na miejsce zamieszkania/siedzibę podmiotu powierzającego pracę

• Wydawane według podklas działalności „sezonowych” (związanych z 
rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem lub gastronomią i 
zakwaterowaniem)

• Zezwolenie wydawane jest dla obywateli wszystkich państw spoza Unii 
Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

• Możliwość wykonywania pracy przez okres 9 miesięcy w roku 
kalendarzowym

• Wymóg posiadania tzw. testu rynku pracy (nie dotyczy „6” państw: 
Armenii, Białorusi, Gruzji, Federacji Rosyjskiej, Mołdawii, Ukrainy)

Zezwolenia na pracę sezonową



UŁATWIENIA DLA OBYWATELI PAŃSTW

Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy

 zwolnienie z tzw. testu rynku pracy

 możliwość uzyskania wpisu wielosezonowego do 3 lat -
maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym przypadające
odpowiednio w kolejnych 3 latach kalendarzowych. Okres ten będzie
liczony od dnia pierwszego wjazdu do Polski w danym roku
kalendarzowym

 możliwość powierzenia innej pracy niż praca sezonowa na okres do 30 
dni w okresie ważności posiadanego zezwolenia na pracę sezonową bez 
potrzeby występowania o odrębne zezwolenie na pracę



Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową

Cudzoziemiec przebywa poza 
granicami RP

Złożenie wniosku
Weryfikacja

(PUP)

Wpisanie wniosku 
do ewidencji lub 

odmowa

Wydanie
zaświadczenia o 

wpisie

Wydanie 
zezwolenia na 

pracę sezonową

Złożenie 
oświadczenia o 

wjeździe

Uzyskanie przez 
cudzoziemca wizy

Wjazd do RP

7 dni roboczych w sprawach nie 
wymagających wyjaśnień

30 dni w sprawach wymagających 
postępowania wyjaśniającego

max 120 dni



Procedura wydawania zezwolenia na pracę sezonową

Cudzoziemiec przebywa na
terenie RP

7 dni roboczych w sprawach nie 
wymagających wyjaśnień

30 dni w sprawach wymagających 
postępowania wyjaśniającego

Złożenie wniosku
Weryfikacja

(PUP)

Wydanie 
zezwolenia na 

pracę sezonową

decyzja



dowód osobisty lub paszport podmiotu powierzającego pracę, 
który jest osobą fizyczną

kopię paszportu cudzoziemca, a gdy nie przebywa w RP –
tylko stronę z danymi osobowymi

kopię dokumentu pobytowego – gdy cudzoziemiec przebywa 
w Polsce 

dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań pracodawcy 
stawianych kandydatom, określonych w informacji starosty –
gdy była wymagana (tłumacz przysięgły)

Informację starosty - gdy  jest wymagana (oryginał)

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o 
wydanie zezwolenia na pracę sezonową:



Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o 
wydanie zezwolenia na pracę sezonową:

dokumenty potwierdzające powierzenie pracy danemu cudzoziemcowi na 
podstawie zezwolenia na pracę sezonową przynajmniej 1 raz w ciągu 5 
ostatnich lat – gdy podmiot występuje o zezwolenie „wielosezonowe”

dokumenty potwierdzające, że podmiot nie zalega z uiszczeniem zaliczek 
na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne – gdy 
występuje o zezwolenie „wielosezonowe” dla danego cudzoziemca

OŚWIADCZENIE PODMIOTU POWIERZAJĄCEGO WYKONYWANIE 
PRACY CUDZOZIEMCOWI DOTYCZĄCE KARALNOŚCI PODMIOTU 
(składane pod rygorem odpowiedzialności karnej)

OŚWIADCZENIE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O WYDANIE
ZEZWOLENIA NA PRACĘ SEZONOWĄ DOTYCZĄCE OBOWIĄZKÓW W 
PROWADZENIU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

dowód wpłaty (30  zł)



Obowiązki pracodawcy

 Przedstawienie w urzędzie dowodu wjazdu i wizy 
cudzoziemca oraz informacji o adresie zakwaterowania

 Sprawdzenie dokumentu pobytowego cudzoziemca, zrobienie kopii i 
przechowywanie jej przez czas  wykonywania pracy

 Przekazanie jednego egzemplarza zezwolenia cudzoziemcowi

 Zawarcie umowy pisemnej zgodnie z warunkami określonymi w 
zezwoleniu, przedstawienia jej tłumaczenia na język zrozumiałym dla 
cudzoziemca 

 Zawarcie odrębnej umowy dotyczącej warunków 
zakwaterowania – jeżeli podmiot zapewnia to zakwaterowanie 

 Zgłoszenie cudzoziemca do ubezpieczenia jeśli jest to wymagane, jak w 
przypadku pracowników polskich, przestrzeganie praw pracowniczych 



Legalna praca cudzoziemca w procedurze

W postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę 
sezonową: 

zgłoszenie przez wnioskodawcę przyjazdu cudzoziemca do 
Polski i przedłożeniu paszportu z wizą – praca legalna do 
dnia doręczenia zezwolenia, na warunkach określonych w 
zaświadczeniu

rozpoczęcie pracy przez cudzoziemca w dzień wolny od 
pracy urzędu - praca legalna także przed zgłoszeniem przez 
wnioskodawcę przyjazdu cudzoziemca do Polski – jeżeli 
zgłosi w pierwszym dniu pracy urzędu



Pozyskiwanie informacji o podmiocie powierzającym 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi i cudzoziemcu, 
którego pobyt na terenie RP może być niepożądany

 Straż Graniczna

 Państwowa Inspekcja Pracy

 Krajowa Administracja Skarbowa

 Zakład Ubezpieczeń Społecznych

 Urząd do Spraw Cudzoziemców
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