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Informacja -zezwolenia

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018r. zmian przepisów dotyczących powierzenia
wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową oraz
oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń w
powiatowym urzędzie pracy, tutejszy urząd informuję, że na stronie głównej Ministerstwa
Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamieszczona została specjalna zakładka o nazwie:
„Zatrudnianie cudzoziemców - zmiany od 2018 r.” (LINK).

Na stronie tej znależć można:
- informacje dot. przepisów obowiązujacych,
- edytowalne wersje dokumentów,
- broszury i materiały informacyjne,
- odpowiedzi na napływające do MRPiPS pytania.

WAŻNE !!!:
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie oświadczenia o
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń lub na
podstawie zezwolenia na pracę sezonową w związku ze złożeniem oświadczenia / wniosku o
wydanie zezwolenia
dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w
Słubicach o numerze 03 8369 0008 0063 5316 2000 0250
w Banku Spółdzielczym w Ośnie Lubuskim, Oddział w Słubicach, ul. Bolesława Krzywoustego
2, 69-100 Słubice,

podając w tytule:
- RODZAJ SPRAWY, W ZWIĄZKU Z KTÓRĄ DOKONANO WPŁATY:
- "Zezwolenie na pracę sezonową"

- IMIE I NAZWISKO CUDZOZIEMCA którego dotyczy sprawa
- NUMER DOKUMENTU PODRÓŻY (PASZPORTU)

UWAGA! Do każdego złożonego wniosku / oświadczenia, należy dokonać opłaty i złożyć
dowód wpłaty!

UWAGA

W związku z treścią „Wyjaśnień dla powiatowych urzędów pracy dotyczących stosowania przepisów ustawy
z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – legalizacja pracy
cudzoziemca” przygotowanych przez Departamentu Rynku Pracy zawiadamiam, iż oświadczenia o
zaistnieniu okoliczności określonych w art. 88z ust. 5 pkt 1-6 (stanowiące obligatoryjną treść oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi) lub art. 88j ust. 1 pkt 3-7 (stanowiące obligatoryjną
treść wniosku o zezwolenie na pracę sezonową) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 1265 ze zm. i 1149), składane pod rygorem
odpowiedzialności karnej, powinno być złożone przez podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi bądź
osobę upoważnioną posiadającą pełnomocnictwo szczególne, z którego wynika, że osoba upoważniona
do reprezentowania podmiotu posiada wiedzę na temat okoliczności opisanych w oświadczeniu oraz jest
upoważniona do jego składania.
Wobec powyższego, informuję, że złożone w tutejszym urzędzie upoważnienie/pełnomocnictwo do
reprezentowania podmiotu powierzającego pracę cudzoziemcowi w sprawach dotyczących składania
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi oraz składania wniosków o wydanie zezwolenia na pracę
sezonową winno zawierać klauzulę z której wynika, iż pełnomocnik został upoważniony do
złożenia pod odpowiedzialnością karną oświadczenia o zaistnieniu okoliczności określonych w
art. 88z ust. 5 pkt 1-6 oraz/lub art. 88j ust. 1 pkt 3-7 ww. ustawy oraz zobowiązanie
mocodawcy do informowania pełnomocnika o ukaraniu podmiotu powierzającego wykonywanie
pracy cudzoziemcowi lub osoby działającej w jego imieniu za przestępstwa i wykroczenia
określone w wyżej cytowanych artykułach.
Jednocześnie nadmieniam, iż złożenie w tutejszym urzędzie po dniu 06.06.2019r. oświadczenia o
powierzeniu wykonywanie pracy cudzoziemcowi lub wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową bez
załączenia odpowiedniego upoważnienia/pełnomocnictwa będzie skutkować wezwaniem strony do
uzupełnienia braków formalnych.
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