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Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wydawanie  zezwoleń  na  zatrudnienie  cudzoziemców  na  terytorium  RP  odbywa  się  w  trybie  wydawania  decyzji
administracyjnych  przez  Wojewodę  Dolnośląskiego.  Postępowanie  wszczynane  jest  na  pisemny  wniosek  podmiotu
powierzającego  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi.

Kogo dotyczy:
Podmiotu  powierzającego  wykonywanie  pracy  przez  cudzoziemca  tj.  jednostki  organizacyjnej,  chociażby  nie  posiadała
osobowości prawnej lub osoby fizycznej, która na podstawie umowy lub innego stosunku prawnego powierza wykonywanie
pracy cudzoziemcowi.
 
RODZAJE ZEZWOLEŃ NA PRACĘ CUDZOZIEMCA
 
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i  Polityki  Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r.  w sprawie wydawania zezwolenia na
pracę  cudzoziemca  oraz  wpisu  oświadczenia  o  powierzeniu  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  do  ewidencji  oświadczeń
(Dz.U z 2017 r., poz.2345) określa 5 typów zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (typ A,
typ B, typ C, typ D, typ E) wydawanych przez wojewodę.
 
 
Zezwolenie na pracę jest wymagane (art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy)gdy cudzoziemiec:
1. wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce
zamieszkania  albo  oddział,  zakład  lub  inna  forma  zorganizowanej  działalności  znajduje  się  na  terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej (typ A).
Uwaga:  od  1  stycznia  2018  r.  zezwolenia  na  pracę  typ  A  wydawane  są  tylko  poza  zakresem  działalności  określonych  w
rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według
klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017, poz. 2348), czyli poza
pracą sezonową. 
2.  w  związku  z  pełnieniem  funkcji  w  zarządzie  osoby  prawnej  wpisanej  do  rejestru  przedsiębiorców  lub  będącej  spółką
kapitałową  w  organizacji  albo  w  związku  z  prowadzeniem  spraw  spółki  komandytowej  lub  komandytowo-akcyjnej  jako
komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy (typ B).
3.  wykonuje  pracę  u  pracodawcy  zagranicznego  i  jest  delegowany  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  okres
przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego,
w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, z pracodawcą zagranicznym (typ
C). 
4.  wykonuje  pracę  u  pracodawcy  zagranicznego  nieposiadającego  oddziału,  zakładu  lub  innej  formy  zorganizowanej
działalności  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  i  jest  delegowany  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  w  celu
realizacji  usługi  o  charakterze  tymczasowym  i  okazjonalnym  (usługa  eksportowa)  (typ  D).
5.  wykonuje  pracę  u  pracodawcy  zagranicznego  i  jest  delegowany  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  na  okres
przekraczający  30  dni  w  ciągu  kolejnych  6  miesięcy  w  innym  celu  niż  wskazany  w  pkt  2-4  (typ  E).  
•  TRYB POSTĘPOWANIA
Zezwolenia na pracę wydawane są przez wojewodę na wniosek pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca. 
Zezwolenie wydaje wojewoda właściwy ze względu na:
• siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy, który ma zamiar zatrudnić cudzoziemca (typ A, typ B),



• siedzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec jest delegowany (typ C),
• siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, na rzecz którego świadczona jest usługa, a jeżeli podmiot ten ma siedzibę lub
miejsce  zamieszkania  za  granicą  –  ze  względu  na  główne  miejsce  wykonywania  pracy  przez  cudzoziemca  na  terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (typ D),
• główne miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej(typ E).
W przypadku typu A wojewoda wydaje  zezwolenie  jeżeli  uzyska informację  od starosty  właściwego ze  względu na główne
miejsce wykonywania pracy przez cudzoziemca (wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed złożeniem wniosku), że w oparciu o
rejestry  bezrobotnych  i  poszukujących  pracy,  na  proponowane  miejsce  pracy  nie  ma  chętnych  obywateli  polskich  lub
rekrutacja  przeprowadzona  na  to  stanowisko  pracy  wśród  obywateli  polskich  dała  wynik  negatywny.  Ponadto,  wysokość
wynagrodzenia,  która  będzie  określona  w  umowie  z  cudzoziemcem  nie  będzie  niższa  od  wynagrodzenia  pracowników,
wykonujących  pracę  porównywalnego  rodzaju  lub  na  porównywalnym  stanowisku  oraz  nie  będzie  niższa  wysokość
minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę
W  przypadku  typu  B  wojewoda  wydaje  zezwolenie,  jeżeli  podmiot  którego  członkiem  zarządu,  komplementariuszem  lub
prokurentem ma być cudzoziemiec w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-
krotność  aktualnego  w  dniu  złożenia  wniosku  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  województwie,  ogłaszanego
przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  na  podstawie  art.  30  ust.  2  ustawy  z  dnia  26  października  1995  r.  o
niektórych  formach  popierania  budownictwa  mieszkaniowego  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  79  i  1442)  oraz  zatrudnia  na  czas
nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej
dwóch pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę lub wykaże posiadanie środków, lub
prowadzenie  działań  pozwalających  na  spełnienie  w  przyszłości  warunków  wyżej  określonych,  w  szczególności  przez
prowadzenie  działalności  przyczyniającej  się  do  wzrostu  inwestycji,  transferu  technologii,  wprowadzania  korzystnych
innowacji  lub  tworzenia  miejsc  pracy.  
W przypadku typu C, typu D, typu E wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli 
1. wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie odbywało się na warunkach zgodnych z art. 4 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, 2 i 4–8
oraz art. 5 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. U. poz. 868);
2. wysokość wynagrodzenia, która będzie przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie pracy, nie będzie niższa o więcej niż
30%  od  wysokości  aktualnego  w  dniu  złożenia  wniosku  przeciętnego  miesięcznego  wynagrodzenia  w  województwie,
ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995
r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego;
3.  pracodawca  zagraniczny  wskazał  osobę  przebywającą  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej,  posiadającą  dokumenty
potwierdzające wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 oraz 2, działającą w imieniu pracodawcy i upoważnioną do jego
reprezentowania wobec wojewody oraz organów, o których mowa w art. 88f ust. 3.
•  INFORMACJA STAROSTY O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPOKOJENIA POTRZEB KADROWYCH PRACODAWCY
 
Zgodnie  z  art.  88c  ust  1  pkt  2  ustawy  podmiot  powierzający  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  dołącza  do  wniosku  o
wydanie  zezwolenia  na  pracę  informację  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,  sporządzoną  z  uwzględnieniem
pierwszeństwa dostępu do rynku pracy dla  obywateli  polskich oraz  cudzoziemców,  o  których mowa w art.  87 ust.  których
mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11. 
1a.  W  przypadku  gdy  specyfika  pracy  wykonywanej  przez  cudzoziemca  nie  pozwala  na  wskazanie  głównego  miejsca  jej
wykonywania,  informację,  o  której  mowa  w  ust.  1  pkt  2,  wydaje  starosta  właściwy  ze  względu  na  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi. 
1b.  W przypadku gdy  specyfika pracy  tymczasowej  wykonywanej  przez  cudzoziemca nie  pozwala  na  wskazanie  głównego
miejsca  jej  wykonywania,  informację,  o  której  mowa w ust.  1  pkt  2,  wydaje  starosta  właściwy ze  względu na  siedzibę  lub
miejsce zamieszkania pracodawcy użytkownika. 
Uwaga: 
Informacja starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy nie jest wymagana gdy: 
Art. 88c ust 3. ustawy 
1)  zawód,  w  którym  cudzoziemiec  ma  wykonywać  pracę,  lub  rodzaj  pracy,  która  ma  być  mu  powierzona,  znajduje  się  w
wykazie**,  o  którym mowa w art.  10 ust.  4  pkt  1,  określonym przez wojewodę właściwego ze względu na główne miejsce
wykonywania  pracy,  siedzibę  lub  miejsce  zamieszkania  podmiotu  powierzającego wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  albo



pracodawcy użytkownika, odpowiednio do właściwości miejscowej starosty, określonej w ust. 1 pkt 2, ust. 1a lub 1b; 
2) wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tym samym stanowisku; 
3) brak takiej konieczności wynika z odrębnych przepisów. 
**  Rozporządzenie  Wojewody Dolnośląskiego  nr  1  z  dnia  21  grudnia  2015 r.  w  sprawie  kryteriów wydawania  zezwoleń  na
pracę  cudzoziemców,  obowiązujących  w  województwie  dolnośląskim  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Dolnośląskiego  z
2015 r., poz. 6061)
 
Ponadto,  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  29  stycznia  2009  r.  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  2015  r.  poz.  97  z  późn.  zmn.)  informacja  starosty  o  braku  możliwości
zaspokojenia  potrzeb  kadrowych  pracodawcy  nie  jest  wymagana,  w  przypadku  cudzoziemca,  
•  który  w  okresie  bezpośrednio  poprzedzającym  złożenie  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  był  zatrudniony  przez
okres  nie  krótszy  niż  3  miesiące  u  tego  samego  pracodawcy  i  na  tym  samym  stanowisku  zgodnie  z  oświadczeniem  o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń, o którym mowa w art. 87 ust. 3 lub 4
ustawy – pod warunkiem przedstawienia:
o oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń i
o umowy o pracę oraz
o dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;
Ważne: praca na podstawie oświadczenia zarejestrowanego do 31 grudnia 2017 r. wykonywana nie dłużej niż do 31 grudnia
2018 r. uprawnia do zwolnienia z obowiązku przedstawienia informacji starosty jeśli pracodawca przedstawi: 
• zarejestrowane oświadczenie i
• umowę oraz
•  dokumenty  potwierdzające  opłacanie  składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  jeżeli  były  wymagane  w  związku  z
wykonywaniem  pracy;
•  WYMAGANE DOKUMENTY
 
Pracodawca składając wniosek o wydanie zezwolenia, przedstawia:
1.  dokument  z  właściwego  rejestru  potwierdzający  status  prawny  i  formę  lub  charakter  działalności  prowadzonej  przez
pracodawcę  zagranicznego  –  w  przypadku  wniosku  o  zezwolenie  typu  C,  D  lub  E;
2. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli  takiego dokumentu nie posiada i nie może go uzyskać,
inny  ważny  dokument  potwierdzający  tożsamość  –  w  przypadku  gdy  podmiotem  powierzającym  wykonywanie  pracy
cudzoziemcowi  jest  osoba  fizyczna;
3. umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością  w  organizacji  lub  spółka  cywilna,  albo  akty  notarialne  o  zawiązaniu  spółki  –  jeżeli  podmiotem
powierzającym  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  jest  spółka  akcyjna  w  organizacji;
4. kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku
gdy  cudzoziemiec  nie  posiada  ważnego  dokumentu  podróży  i  nie  ma  możliwości  jego  uzyskania  –  kopię  innego  ważnego
dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
5. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c ust. 8 ustawy;
6. oryginał informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia
wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;
7. kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi  jako  podatnika  podatku  dochodowego  od  osób  prawnych  w  roku  podatkowym  poprzedzającym  złożenie
wniosku  –  w  przypadku  wniosku  o  zezwolenie  typu  B;
8.  dokumenty  potwierdzające  stan  zatrudnienia  w  roku  poprzedzającym  złożenie  wniosku  –  w  przypadku  wniosku  o
zezwolenie  typu  B;
9.  dokumenty  potwierdzające  okoliczności,  o  których  mowa  w  art.  88c  ust.  4  pkt  2  ustawy  –  w  przypadku  wniosku  o
zezwolenie  typu  B,  jeżeli  przesłanką  wydania  zezwolenia  jest  wykazanie  tych  okoliczności;
10.  informację  o  aktualnym  stanie  zatrudnienia  w  podmiocie  powierzającym  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  –  w
przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
11.  umowę,  na podstawie  której  usługa na terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  jest  lub będzie  świadczona –  w przypadku
wniosku o zezwolenie typu D;



12. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca
przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
13. dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3 ustawy- typ C;
14.  dokumenty  potwierdzające  spełnienie  przez  cudzoziemca  wymagań  stawianych  kandydatom  do  pracy  przez  podmiot
powierzający  wykonywanie  pracy,  określonych  w  informacji  starosty  o  braku  możliwości  zaspokojenia  potrzeb  kadrowych
pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana;
15. dowód wpłaty - zawierający imię i nazwisko cudzoziemca
16. dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych i warunków w przypadku zamiaru powierzenia
cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
17. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania pracodawcy, jeżeli w jego imieniu występuje osoba trzecia.
Jeśli  cudzoziemiec  spełnia  warunki,  które  predestynują  go  do  wydania  przez  wojewodę  zezwolenia  na  pracę  bez
uwzględnienia warunków, o których mowa w art. 88c ust. 1-5 i 7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
tzn. jeśli: 
1.  w  okresie  3  lat  poprzedzających  złożenie  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  ukończył  uczelnię  z  siedzibą  na
terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  albo  innego  państwa  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  (Islandia,  Norwegia,
Lichtenstein)  lub  Konfederacji  Szwajcarskiej  albo  jest  uczestnikiem studiów doktoranckich  odbywanych w Rzeczypospolitej
Polskiej lub
2.  przez  3  lata  poprzedzające  złożenie  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  przebywał  legalnie  na  terytorium
Rzeczypospolitej  Polskiej  a  pobyt  był  nieprzerwany  w  rozumieniu  art.  195  ust.  4  ustawy  z  dnia  12  grudnia  2013  r.  o
cudzoziemcach.)  -  należy  przedłożyć  dokumenty  potwierdzające  ich  spełnienie
wówczas zwolniony jest ze spełnienia warunków wymienionych w pkt 6, 7, 8 
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który występuje o wydanie zezwoleń na pracę równocześnie dla
więcej  niż  jednego  cudzoziemca,  do  wniosków  o  wydanie  zezwoleń  na  pracę  może  dołączyć  odpowiednio  po  jednym
egzemplarzu  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  1  pkt  1–3,  7–11  i  13,  ust.  2  pkt  1  lub  ust.  3  pkt  1.  
Podmiot  powierzający  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  do  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  może  dołączyć
odpowiednio  kopie  dokumentów,  o  których  mowa w ust.  1  pkt  1–3,  5  i  8–16  a  do  wniosków o  wydanie  przedłużenia  tych
zezwoleń  dodatkowo  odpowiednio  kopie  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  5  pkt  2  i  3,  jeżeli  przedstawi  do  wglądu
oryginały tych dokumentów upoważnionemu pracownikowi organu prowadzącego postępowanie. 
Dokumenty  sporządzone  w  języku  obcym,  z  wyjątkiem  dokumentów  podróży,  służące  za  dowód  odpowiednio  w
postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę, składa się wraz z ich
tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego. 
Przedłużenie zezwolenia na pracę 
Zezwolenie na pracę – u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku - może zostać przedłużone, pod warunkiem,
że  podmiot  powierzający  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  złoży  wniosek  o  przedłużenie  zezwolenia  do  wojewody  nie
wcześniej  niż  w  terminie  90  dni  i  nie  później  niż  w  terminie  30  dni  przed  upływem  okresu  ważności  dotychczasowego
zezwolenia na pracę. 
Okres  proponowanego zatrudnienia  musi  w takim wypadku następować bezpośrednio  po okresie  na który  wydane zostało
aktualne zezwolenie. 
Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania zezwolenia na pracę. 
Pracodawca, składając wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca przedstawia: 
1. dokumenty, o których mowa w punktach 1-17;
2.  umowę  zawartą  między  podmiotem  powierzającym  wykonywanie  pracy  cudzoziemcowi  a  cudzoziemcem,  będącą
podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, C,
D, lub E, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;
3.  dokumenty  potwierdzające  opłacenie  składek  na  ubezpieczenie  społeczne,  jeżeli  były  wymagane  w  związku  z
wykonywaniem  pracy  przez  cudzoziemca.
Opłaty:
1. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy na okres do 3 miesięcy – 50 zł
2. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy na okres powyżej 3 miesięcy –100 zł
3. Za wydanie zezwolenia na wykonywanie pracy w celu realizacji usługi eksportowej– 200 zł
4. W przypadku przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy – 50 zł.
5. W przypadku przedłużenia zezwolenia na wykonywanie pracy w celu realizacji usługi eksportowej – 100 zł.



 
Wpłaty należy dokonywać na konto:

• przelew na rachunek bankowy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu na konto:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Wydział Finansów i Budżetu 

NBP O/O Wrocław

41 1010 1674 0005 9222 3100 0000

W tytule opłaty należy podać: 
opłata za zezwolenie / przedłużenie zezwolenia  oraz imię i nazwisko cudzoziemca.
Decyzje  mogą być  odbierane przez  osobę uprawnioną przez  pracodawcę bezpośrednio  w Wydziale  Spraw Obywatelskich  i
Cudzoziemców, Oddział Paszportowy i Obsługi Klienta
pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, bądź też wysłane pocztą.
Tryb odwoławczy:
Od  decyzji  służy  stronie  odwołanie  do  Ministra  Rodziny  Pracy  i  Polityki  Społecznej  za  pośrednictwem  Wojewody
Dolnośląskiego  w  terminie  14  dni  od  dnia  jej  doręczenia.
Dodatkowe informacje:
Wypełniony  wniosek  wraz  z  wymaganymi  dokumentami  powinien  być  złożony  min.  30  dni  przed  planowanym  terminem
zatrudnienia cudzoziemca.
Uwaga!!
1.  Dopiero  uzyskanie  zezwolenia  na  wykonywanie  pracy  i  otrzymanie  przez  cudzoziemca  stosownego  dokumentu
potwierdzającego  prawo  pobytu  na  terytorium  RP  stanowi  podstawę  do  powierzenia  pracy  cudzoziemcowi  na  czas  nie
dłuższy,  niż  końcowy  termin  ważności  udzielonego  zezwolenia!
2.  Pracodawca  jest  obowiązany  do  poinformowania  organu  wydającego  zezwolenie  w  przypadku  niepodjęcia  przez
cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności zezwolenia na pracę lub zakończenia
wykonywania pracy przez cudzoziemca wcześniej niż 3 miesiące przed upływem ważności zezwolenia na pracę!
________________________________________
Miejsce i adres składania lub przesyłania dokumentów 
Dolnośląski Urząd Wojewódzki 
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich
pl. Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław oraz Delegatury Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Legnicy, Wałbrzychu i w Jeleniej Górze
PODSTAWA PRAWNA
• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn.
zmn.)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie wydawania zezwolenia na
pracę  cudzoziemca  oraz  wpisu  oświadczenia  o  powierzeniu  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  do  ewidencji  oświadczeń
(Dz.U z 2017 r., poz.2345)
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie określenia przypadków, w których
zezwolenie  na  pracę  cudzoziemca  jest  wydawane  bez  względu  na  szczegółowe  warunki  wydawania  zezwoleń  na  pracę
cudzoziemców  (t.j.  Dz.  U.  z  2015  r.,  poz.  97)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. 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 2017, poz. 2347)
•  Rozporządzenie  Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  21  kwietnia  2015  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 2015 r., poz. 588)
Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
przypadków,  w  których  powierzenie  wykonywania  pracy  cudzoziemcowi  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  jest
dopuszczalne  bez  konieczności  uzyskania  zezwolenia  na  pracę  (Dz.U.  z  2017,  poz.  2346)



•  Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  8  grudnia  2017  r.  w  sprawie  wysokości  wpłat
dokonywanych  w  związku  ze  złożeniem  wniosku  o  wydanie  zezwolenia  na  pracę  lub  zezwolenia  na  pracę  sezonową  oraz
złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017, poz. 2347)
•  Rozporządzenie  Ministra  Rodziny,  Pracy  i  Polityki  Społecznej  z  dnia  8  grudnia  2017  r.  w  sprawie  państw,  do  których
obywateli  stosuje  się  niektóre  przepisy  dotyczące  zezwolenia  na  pracę  sezonową oraz  przepisy  dotyczące  oświadczenia  o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017, poz. 2349)
• Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według
klasyfikacji PKD, w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca (Dz.U. z 2017, poz. 2348)
•  Rozporządzenie  Wojewody  Dolnośląskiego  nr  1  z  dnia  21  grudnia  2015  r.  w  sprawie  kryteriów  wydawania  zezwoleń  na
pracę  cudzoziemców,  obowiązujących  w  województwie  dolnośląskim  (Dziennik  Urzędowy  Województwa  Dolnośląskiego  z
2015 r., poz. 6061)
 

Informujemy, że:
•  Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Wojewoda  Dolnośląski,  wykonujący  swoje  zadania  przy  pomocy
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, który
nie wyznaczył swojego przedstawiciela;
• Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowiązki  w siedzibie  Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,
zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1, pok. 2145, tel. 0713406714, e-mail in@duw.pl;
•  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  wydania  zaświadczania  o  zarejestrowaniu  pobytu na terytorium RP,
dokumentu  potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu  na  terytorium  RP,  karty  pobytu  lub  karty  stałego  pobytu,  wpisanie
zaproszeń  do  ewidencji  zaproszeń,  wydanie  zezwolenia  na  pracę  dla  cudzoziemców;
• podstawą prawną przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych jest  art.  79 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.  o
wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państwa członkowskich
Unii  Europejskiej  i  członków ich rodzin,  art.  429 ust.  1  pkt  2  ustawy z  dnia  12 grudnia 2013 r.  o  cudzoziemcach,  art.  88 f
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
•  odbiorcą  Pani/Pana  danych  osobowych będą podmioty,  którym Administrator  danych  jest  zobowiązany  lub  upoważniony
udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;
• Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej;
• okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji
kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji  w  sprawie  organizacji  i  zakresu  działania  archiwów
zakładowych  z  dnia  18  stycznia  2011  r.;
•  posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  oraz  otrzymania  ich  kopii,  prawo  do
sprostowania (poprawiania) swoich danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec  przetwarzania
danych w zakresie dopuszczonym przepisami prawa;
• ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
• podanie danych jest wymogiem ustawowym;
• w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wydanie zaświadczania o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP,
dokumentu  potwierdzającego  prawo  stałego  pobytu  na  terytorium  RP,  karty  pobytu  lub  karty  stałego  pobytu,  wpisanie
zaproszeń  do  ewidencji  zaproszeń,  wydanie  zezwolenia  na  pracę  dla  cudzoziemców;
• Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

FORMULARZE DO POBRANIA:

wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (formularz obowiązuje od 29.07.2022 r.) 

wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca (formularz obowiązuje od 29.07.2022 r.) 

oświadczenie podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi dotyczące karalności (formularz obowiązuje od
29.07.2022 r.)

wszystkie załączniki do rozporządzenia w wersji doc

źródło Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

mailto:in@duw.pl
https://przybysz.duw.pl/fileadmin/user_upload/wniosek_o_wydanie_zezwolenia_na_prace-1.pdf
https://przybysz.duw.pl/fileadmin/user_upload/wniosek_o_przedluzenie_zezwolenia_na_prace_cudzoziemca-1.pdf
https://przybysz.duw.pl/fileadmin/user_upload/oswiadczenie-podmiotu-powierzajacego-wykonywanie-pracy-dotyczace-karalnosci.pdf
https://przybysz.duw.pl/fileadmin/user_upload/oswiadczenie-podmiotu-powierzajacego-wykonywanie-pracy-dotyczace-karalnosci.pdf
https://przybysz.duw.pl/fileadmin/user_upload/zalaczniki_do_rozporzadzenia_zaznaczone_v.2_-_wersja_doc.docx
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