Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:
- nazwę podmiotu dokonującego wpłaty pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby /miejsce
zamieszkania pracodawcy ,
- przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca lub oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
- imię i nazwisko cudzoziemca, którego opłata dotyczy.
Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 1 stycznia 2018 r.
Od dnia 01.01.2018 roku ulegają zmianie przepisy dotyczące zatrudnienia cudzoziemców w Polsce (Ustawa z dnia 20
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 ze
zmianami. Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 2206). Ustawa
wprowadza nowe regulacje dotyczące dopuszczenia cudzoziemców do polskiego rynku pracy. Obejmuje to zmiany
dotychczasowych przepisów zezwoleń na pracę oraz wprowadzenie nowego typu zezwolenia na pracę sezonową (typ
S). Zezwolenie to dotyczyć będzie cudzoziemców wykonujących pracę w ramach działalności uznanych za sezonowe,
określonych w rozporządzeniu wykonawczym w sektorach: rolnictwo, ogrodnictwo, turystyka. Wprowadzona zostanie
również nowa formuła oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 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

Opłaty



30 zł – w przypadku ubiegania się o oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,
zezwolenie na pracę sezonową lub o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową (rozporządzenie ws.
wysokości opłat).

Dowód wpłaty winien zawierać następujące dane:



nazwę podmiotu dokonującego wpłaty pełna nazwa/ imię i nazwisko oraz adres siedziby /miejsce zamieszkania
pracodawcy ,



przedmiot/tytuł dokonanej wpłaty (wydanie zezwolenia na pracę sezonową dla cudzoziemca lub oświadczenie
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi,



imię i nazwisko cudzoziemca, którego opłata dotyczy.
Powiatowy Urząd Pracy we Wschowie
ul. Łazienna 2a
67-400 Wschowa
NUMER KONTA: 03 8669 0001 2011 0012 3813 0005

Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu praca.gov.pl; oświadczenia składane elektronicznie
powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
W przypadku braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP oświadczenie można wypełnić na
portalu praca.gov.pl po wygenerowaniu wydrukować, podpisać odręcznie i złożyć w odpowiednim Urzędzie Pracy.
Dla agencji pracy tymczasowej powierzającym pracę cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego przewidziany został
odrębny formularz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.
Złożenie niekompletnego oświadczenia lub bez kompletu załączników będzie skutkowało wezwaniem do uzupełnienia braków
formalnych. Nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

