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EOG
Urząd Pracy m. st. Warszawy Data modyfikacji: 13.11.2020
Uwaga: W związku z aktualną sytuacją epidemiologiczną, informujemy, że Urząd Pracy m. st. Warszawy,
wstrzymuje do odwołania osobistą obsługę pracodawców w placówkach Urzędu. Dokumenty wydawane
w sprawie zatrudnienia cudzoziemców będą wysyłane drogą pocztową lub elektroniczną – szczegóły w
zakładkach dotyczących poszczególnych procedur.

UWAGA PRACODAWCY I PEŁNOMOCNICY
Wykaz zawodów, w przypadku których wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez konieczności
uzyskania informacji starosty, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z
dnia 28 czerwca 2018, zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których
zezwolenie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania
zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. z 29 czerwca 2018r., Poz. 1264)

Zasady zatrudniania cudzoziemców
W dniu 1 stycznia 2018 r weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw. Ustawa ma na celu wdrożenie do
polskiego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/36/UE z
dnia 26 lutego 2014 r.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
Zezwolenia na pracę sezonową
Zasady ubiegania się o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca
Informacja starosty
Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz
wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r.
Szczegółowa informacja Państwowej Inspekcji Pracy nt. zatrudniania cudzoziemców w Polsce

WAŻNE:
Aby cudzoziemiec mógł legalnie wykonywać pracę w Polsce na podstawie zezwolenia na pracę, czy też
oświadczenia, musi posiadać tytuł pobytowy, z którym wiąże się uprawnienie do wykonywania pracy w
Polsce; o tytuł pobytowy ubiega się sam cudzoziemiec. Cudzoziemcy posiadający zezwolenie na pracę
(lub zwolnieni z wymogu posiadania zezwolenia na pracę) są uprawnieni do wykonywania pracy na
terytorium Polski, jeżeli przybywają w Polsce:
na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy, wydanej w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22
lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (cel turystyczny, ochrona czasowa,
przyjazd ze względów humanitarnych)
na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (czyli złożył wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub stały) lub
umieszczonego w dokumencie podróży odcisku stempla, który potwierdza złożenie wniosku o
udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli
bezpośrednio przed złożeniem wniosku był uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej
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na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielonego w związku z
okolicznością, o której mowa w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach
(zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu
cudzoziemca), lub
na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen lub
na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen lub
w ramach ruchu bezwizowego.
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