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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 29 stycznia 2009 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na prac´ cudzoziemca
Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) typy zezwoleƒ na prac´;
2) tryb post´powania w sprawie zezwoleƒ na prac´;
3) tryb przeprowadzania przez starost´ dzia∏aƒ,
o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2 ustawy z dnia
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawà”;
4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty,
o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy;
5) wykaz dokumentów, które podmiot powierzajàcy
wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest obowiàzany przedstawiç w trakcie post´powania
w sprawie zezwolenia na prac´;
6) wzory wniosków o wydanie lub przed∏u˝enie zezwolenia na prac´, oÊwiadczeƒ podmiotu powierzajàcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczàcych spe∏nienia wymagaƒ okreÊlonych
w ustawie, wzory informacji, o których mowa
w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2 ustawy, oraz zezwoleƒ i przed∏u˝eƒ zezwoleƒ, które
mogà zawieraç dane osobowe cudzoziemca oraz
podmiotu powierzajàcego wykonywanie pracy
przez cudzoziemca.
§ 2. OkreÊla si´ nast´pujàce typy zezwoleƒ na prac´:
1) A — dotyczy cudzoziemca wykonujàcego prac´ na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddzia∏, zak∏ad lub inna forma zorganizowanej dzia∏alnoÊci znajduje si´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2) B — dotyczy cudzoziemca wykonujàcego prac´
polegajàcà na pe∏nieniu funkcji w zarzàdzie osoby
prawnej wpisanej do rejestru przedsi´biorców lub
b´dàcej spó∏kà kapita∏owà w organizacji przez
okres przekraczajàcy 6 miesi´cy w ciàgu kolejnych
12 miesi´cy;
———————
1)

2)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

3) C — dotyczy cudzoziemca wykonujàcego prac´
u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres
przekraczajàcy 30 dni w roku kalendarzowym do
oddzia∏u lub zak∏adu podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zale˝nego lub podmiotu powiàzanego d∏ugoterminowà umowà o wspó∏pracy z pracodawcà zagranicznym;
4) D — dotyczy cudzoziemca wykonujàcego prac´
u pracodawcy zagranicznego, nieposiadajàcego
oddzia∏u, zak∏adu lub innej formy zorganizowanej
dzia∏alnoÊci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, delegowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji us∏ugi o charakterze
tymczasowym i okazjonalnym (us∏uga eksportowa);
5) E — dotyczy cudzoziemca wykonujàcego prac´
u pracodawcy zagranicznego, delegowanego na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczajàcy 3 miesiàce w ciàgu kolejnych
6 miesi´cy w innym celu ni˝ wskazany w pkt 2—4.
§ 3. 1. Zezwolenie na prac´, zwane dalej „zezwoleniem”, jest wydawane na pisemny wniosek podmiotu
powierzajàcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
2. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia.
3. Zezwolenie jest wydawane na okres oznaczony
datami.
4. Wzór zezwolenia jest okreÊlony w za∏àczniku
nr 2 do rozporzàdzenia.
§ 4. 1. Przed∏u˝enie zezwolenia nast´puje na pisemny wniosek podmiotu powierzajàcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, z∏o˝ony nie póêniej ni˝
w terminie 30 dni przed up∏ywem okresu wa˝noÊci zezwolenia.
2. Wzór wniosku o przed∏u˝enie zezwolenia jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia.
3. Przed∏u˝enie zezwolenia jest wydawane na
okres oznaczony datami.
4. Wzór przed∏u˝enia zezwolenia jest okreÊlony
w za∏àczniku nr 4 do rozporzàdzenia.
§ 5. 1. Je˝eli warunkiem wydania przez wojewod´
zezwolenia jest uzyskanie przez podmiot powierzajàcy
wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, starosta:
1) przyjmuje od podmiotu powierzajàcego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofert´ pracy;
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2) dokonuje analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujàcych pracy;
3) organizuje rekrutacj´ wÊród bezrobotnych i poszukujàcych pracy, je˝eli analiza, o której mowa
w pkt 2, wyka˝e, ˝e w rejestrach figuruje odpowiednia liczba osób spe∏niajàcych wymagania wynikajàce ze z∏o˝onej oferty;
4) niezw∏ocznie informuje podmiot sk∏adajàcy ofert´
o organizacji rekrutacji;
5) dokonuje analizy wysokoÊci proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokoÊci wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym
zawodzie lub rodzaju pracy;
6) w terminach okreÊlonych w art. 88c ust. 2 ustawy
wydaje podmiotowi powierzajàcemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacj´ zawierajàcà
dane o mo˝liwoÊci realizacji oferty pracy w oparciu o zarejestrowanych bezrobotnych i poszukujàcych pracy, w tym o rekrutacji, je˝eli by∏a organizowana, ocen´ adekwatnoÊci wskazanych wymagaƒ w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocen´ proponowanej wysokoÊci
wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeƒ dla porównywalnych zawodów lub rodzajów
pracy na lokalnym rynku pracy.
2. W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot
powierzajàcy wykonywanie pracy cudzoziemcowi
wskazuje na potrzeb´ uzyskania informacji, o której
mowa w ust. 1.
3. W toku post´powania, o którym mowa w ust. 1,
starosta nie bierze pod uwag´ wskazanych w ofercie
pracy wymagaƒ, je˝eli sà one zani˝one lub zawy˝one
w stosunku do pracy, którà cudzoziemiec ma wykonywaç.
4. Starosta mo˝e wydaç podmiotowi powierzajàcemu wykonywanie pracy przez cudzoziemca informacj´, o której mowa w ust. 1, na podstawie wyników
rekrutacji na takie samo stanowisko w oparciu o oferty pracy z∏o˝one przez ten podmiot w okresie ostatnich 6 miesi´cy.
5. Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest
okreÊlony w za∏àczniku nr 5 do rozporzàdzenia.
§ 6. 1. Do wniosku o wydanie zezwolenia do∏àcza
si´:
1) aktualny na dzieƒ sk∏adania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego lub innego w∏aÊciwego rejestru albo wyciàg z ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej — w przypadku gdy podmiotem powierzajàcym wykonywanie pracy cudzoziemcowi
jest osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadajàca osobowoÊci prawnej lub podmiot
prowadzàcy dzia∏alnoÊç gospodarczà;
2) dokument z w∏aÊciwego rejestru potwierdzajàcy
status prawny i form´ lub charakter dzia∏alnoÊci
prowadzonej przez pracodawc´ zagranicznego —
w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D
lub E;
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3) aktualny na dzieƒ sk∏adania wniosku odpis z Krajowego Rejestru Sàdowego lub innego w∏aÊciwego rejestru albo wyciàg z ewidencji dzia∏alnoÊci
gospodarczej, dotyczàcy oddzia∏u lub zak∏adu
podmiotu zagranicznego, jego podmiotu zale˝nego, lub podmiotu powiàzanego d∏ugoterminowà
umowà o wspó∏pracy z pracodawcà zagranicznym
— w przypadku wniosku o zezwolenie typu C;
4) kopi´ dowodu osobistego lub kopi´ wype∏nionych stron z danymi z dokumentu podró˝y —
w przypadku gdy podmiotem powierzajàcym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest osoba
fizyczna;
5) kopi´ umowy spó∏ki — w przypadku gdy podmiotem powierzajàcym wykonywanie pracy przez
cudzoziemca jest spó∏ka z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià w organizacji lub kopie aktów notarialnych o zawiàzaniu spó∏ki — je˝eli podmiotem powierzajàcym wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest spó∏ka akcyjna w organizacji;
6) kopi´ wype∏nionych stron z danymi z dokumentu
podró˝y cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
7) kopie dokumentów potwierdzajàcych wype∏nienie
przez cudzoziemca wymagaƒ, o których mowa
w art. 88d ustawy;
8) kopie dokumentów potwierdzajàcych zaistnienie
okolicznoÊci, o których mowa w art. 88c ust. 8
ustawy;
9) informacj´, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2
ustawy, je˝eli jest ona wymagana;
10) kopi´ zeznania o wysokoÊci osiàgni´tego dochodu (poniesionej straty) przez podmiot powierzajàcy wykonywanie pracy jako podatnika podatku
dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzajàcym z∏o˝enie wniosku oraz informacj´ o stanie zatrudnienia za okres roku poprzedzajàcego z∏o˝enie wniosku lub informacj´
o posiadanych Êrodkach lub prowadzeniu dzia∏aƒ
pozwalajàcych na spe∏nienie w przysz∏oÊci warunków okreÊlonych w art. 88c ust. 4 ustawy —
w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
11) informacj´ o stanie zatrudnienia w podmiocie powierzajàcym wykonywanie pracy cudzoziemcowi
— w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
12) kopi´ umowy, na podstawie której us∏uga na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest Êwiadczona,
lub jej fragmentu okreÊlajàcego przedmiot zobowiàzaƒ pracodawcy zagranicznego albo okreÊlajàce ten przedmiot oÊwiadczenie pracodawcy zagranicznego, je˝eli umowa nie zosta∏a jeszcze zawarta, z tym ˝e kopi´ odpowiedniego fragmentu umowy pracodawca zagraniczny dostarcza niezw∏ocznie po jej zawarciu — w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
13) kopi´ dowodu wp∏aty, o której mowa w art. 90a
ust. 1 ustawy;
14) kopie dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie
wymagaƒ okreÊlonych w odr´bnych przepisach,
które mogà mieç wp∏yw na wynik post´powania.
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2. Podmiot powierzajàcy wykonywanie pracy
cudzoziemcowi, który ubiega si´ o wydanie zezwoleƒ
równoczeÊnie dla wi´cej ni˝ jednego cudzoziemca, do
sk∏adanych wniosków mo˝e do∏àczyç po jednym egzemplarzu dokumentów, o których mowa w ust. 1
pkt 1—5 i 10—14. Informacja starosty, o której mowa
w ust. 1 pkt 9, mo˝e byç do∏àczona w jednym egzemplarzu, je˝eli wszyscy cudzoziemcy, których dotyczà
wnioski, b´dà wykonywaç prac´, której ta informacja
dotyczy.
3. Do wniosku o przed∏u˝enie zezwolenia na prac´
cudzoziemca do∏àcza si´:
1) dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt 1—12
i 14, je˝eli uleg∏y zmianie okolicznoÊci obj´te treÊcià dokumentów do∏àczonych do wniosku o wydanie zezwolenia;
2) kopi´ dowodu wp∏aty, o której mowa w art. 90a
ust. 1 ustawy.
4. W przypadku ubiegania si´ równoczeÊnie
o przed∏u˝enie zezwolenia dla wi´cej ni˝ jednego
cudzoziemca ust. 2 stosuje si´ odpowiednio.
5. Wzór sk∏adanych przez podmiot powierzajàcy
wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o których mowa w art. 88h ust. 1 pkt 7 oraz art. 88i ust. 1 i 2
ustawy, jest okreÊlony w za∏àczniku nr 6 do rozporzàdzenia.
§ 7. 1. Wnioskodawca potwierdza w drodze
oÊwiadczenia na piÊmie wype∏nienie wymagaƒ, o których mowa w art. 88c ust. 1 pkt 1, ust. 6 i art. 88j
ust. 1 pkt 4—7 i 9 ustawy.

Poz. 84

2. Wojewoda, opierajàc si´ w szczególnoÊci na
wynikach kontroli prowadzonych u wnioskodawcy,
mo˝e za˝àdaç przedstawienia dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie wymagaƒ, o których mowa
w ust. 1 oraz w art. 88h ustawy.
§ 8. Dokumenty sporzàdzone w j´zyku obcym,
z wyjàtkiem dowodów osobistych lub dokumentów
podró˝y, s∏u˝àce za dowód w post´powaniu o wydanie zezwolenia, sk∏ada si´ wraz z ich t∏umaczeniem
na j´zyk polski, dokonanym przez t∏umacza przysi´g∏ego.
§ 9. Do wniosków z∏o˝onych do dnia 1 sierpnia
2009 r. podmiot powierzajàcy wykonywanie pracy
cudzoziemcowi mo˝e do∏àczyç dokument wydany
przez starost´ na podstawie § 3 ust. 1 pkt 1 rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na prac´ cudzoziemca (Dz. U.
Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r. Nr 120, poz. 822) zamiast informacji, o której mowa w art. 88c ust. 1
pkt 2 ustawy.
§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie trybu i warunków wydawania zezwolenia na prac´
cudzoziemca (Dz. U. Nr 141, poz. 1002 oraz z 2007 r.
Nr 120, poz. 822).
§ 11. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 lutego 2009 r.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. (poz. 84)

Za∏àcznik nr 1
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WZÓR
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Za∏àcznik nr 3

WZÓR
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Za∏àcznik nr 4

WZÓR
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Za∏àcznik nr 5

WZÓR

Dziennik Ustaw Nr 16

— 1970 —

Poz. 84

Dziennik Ustaw Nr 16

— 1971 —

Poz. 84
Za∏àcznik nr 6

WZÓR

Dziennik Ustaw Nr 16

— 1972 —

Poz. 84

