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Podstawowe akty prawne

• Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy.

• Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach.

• Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 

cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej.

• 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.



Podstawa zatrudnienia cudzoziemca

Umowa o pracę

▪ Zatrudnienie – to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, 

stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą

▪ Kodeks pracy - art.  2. 

Definicja pracownika

▪ Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, 

powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.



Podstawa zatrudnienia cudzoziemca

Inna praca zarobkowa 

▪ To wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów 

cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o 

dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 

spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych

▪ art. 2 ust. 1 pkt 11 i 43 ustawy o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy



Co należy sprawdzić zatrudniając 
cudzoziemca

Legalność pobytu

▪ Czy cudzoziemiec ma wizę lub inny dokument uprawniający do legalnego 

pobytu?

▪ Czy podstawa pobytu uprawnia do wykonywania pracy? 



Co należy sprawdzić zatrudniając 
cudzoziemca

Legalność zatrudnienia 

▪ Czy cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę bądź oświadczenie o 

powierzeniu wykonywania pracy? 

▪ Czy cudzoziemcowi powierzono pracę na warunkach określonych w 

zezwoleniu/oświadczeniu?

▪ Czy umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna została zawarta na piśmie?

▪ Czy cudzoziemiec podlega zgłoszeniu do ubezpieczenia w Polsce? 



Katalog negatywny WIZ

Wykonywanie pracy przez cudzoziemca WYKLUCZAJĄ wizy wydane 
w celu:

▪ „01” - turystycznym,

▪ „20” - korzystania z ochrony czasowej,

▪ „21” - przyjazdu ze względów humanitarnych, 

z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe.



Wizy „pracownicze”

• „05” – do „starego” oświadczenia – gdy wiza jest wydawana 

w celu wykonywania pracy przez cudzoziemca w okresie nieprzekraczającym 6 

miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie oświadczenia o zamiarze 

powierzenia wykonywania pracy zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy;

• „05a” – do „nowego” oświadczenia – gdy wiza jest wydawana w celu 

wykonywania pracy, w okresie nieprzekraczającym 

6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy, na podstawie wpisanego do ewidencji 

oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;



Wizy „pracownicze”

• „05b” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy, o której mowa w art. 

88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym 

(praca sezonowa);

• „06” – gdy wiza jest wydawana w celu wykonywania pracy innej niż określona w 

art. 60 ust. 1 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach 

(na podstawie zezwolenia na pracę).



Ruch bezwizowy

• Rozporządzenie Rady (WE) 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające 

państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania 

granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu.

• Cudzoziemcy, będący obywatelami krajów wskazanych na liście w rozporządzeniu 

539/2001, mogą korzystać z ruchu bezwizowego przy wjeździe na terytorium 

państw obszaru Schengen, w tym również do Polski. 



Ruch bezwizowy

Możliwość przekraczania granicy bez konieczności uzyskania wizy 
lub innego dokumentu pobytowego 

M.in.: obywatele

▪ Korei Południowej

▪ Watykanu

▪ Wenezueli

▪ Kostaryki

▪ Ukrainy (od 11 czerwca 2017 r.), 

▪ Mołdawii (od 28 kwietnia 2014 r.),

▪ Gruzji (od 28 marca 2017 r.), 

▪ 3 ostanie tylko z paszportem biometrycznym. 



Ruch bezwizowy

• Okres, w którym cudzoziemiec może skorzystać z pobytu na podstawie ruchu 

bezwizowego, to 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu – liczy się tu 

łączny okres przebywania danego cudzoziemca na terytorium wszystkich państw 

Schengen. 

• Po upływie tego czasu cudzoziemiec, który chce nadal przebywać i wykonywać 

pracę w Polsce, ma obowiązek posiadać odpowiednią wizę lub zezwolenie na 

pobyt czasowy albo inny tytuł pobytowy.



Oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy

Składa zakład pracy w PUP właściwym ze względu na siedzibę lub 
miejsce pobytu stałego.  

▪ Pracodawca może również złożyć ww. oświadczenie poprzez stronę 

internetową www.praca.gov.pl.

▪ Wypełniając oświadczenie, należy wpisać, m.in.: dane pracodawcy, dane 

cudzoziemca, którego zamierza się zatrudnić, datę rozpoczęcia i okres 

wykonywania pracy, rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy, 

wysokość wynagrodzenia brutto, podklasę Polskiej Klasyfikacji Działalności 

Gospodarczej, zawód i miejsce wykonywania pracy.



Oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy

PUP wymaga m.in.:  

▪ Dowód dokonania wpłaty w wysokości 30 zł. 

▪ Oświadczenie o niekaralności.

▪ Ważny dokument tożsamości. 

▪ Kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży 

cudzoziemca. 

▪ Określone konkretne miejsce pracy. 



Oświadczenie o powierzeniu 
wykonywania pracy

Oczekiwanie na wpis oświadczenia

▪ W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego powiatowy 

urząd pracy wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo starosta odmawia w drodze 

decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń nie później niż w 

terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia, a w sprawach 

wymagających postępowania wyjaśniającego - nie później niż w terminie 30 

dni od dnia otrzymania oświadczenia.



Kontynuacja pracy cudzoziemca, który 
pracował na podstawie oświadczenia

Po upływie 180 dni

▪ Gdy pracodawca chce kontynuować współpracę w oparciu o umowę o 

pracę i na warunkach nie gorszych niż określone w oświadczeniu, wówczas 

może złożyć do wojewody wniosek o wydanie:

▪ zezwolenia na pracę 

▪ lub cudzoziemiec wniosek o wydanie jednolitego zezwolenia na pobyt 

i pracę). 

▪ Praca legalna w okresie oczekiwania na zezwolenie, gdy przed złożeniem 

wniosku o wydanie zezwolenia praca cudzoziemca była wykonywana na 

podstawie umowy o pracę.



Zwolnieni z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na pracę

Posiadający w RP zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 
z okolicznością:

▪ Studia stacjonarne 

▪ Badania naukowe

▪ Możliwość pozostania w Polsce członka rodziny w przypadku owdowienia, 

rozwodu, separacji lub śmierci krewnego

▪ Połączenie się z rodziną

▪ Ofiary handlu ludźmi

▪ Wykonywanie pracy, prowadzenie działalności gospodarczej, odbywanie 

studiów lub szkolenia zawodowego przez rezydenta długoterminowego UE z 

innego państwa członkowskiego oraz pobyt członka jego rodziny



Zwolnieni z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na pracę

Małżonek

▪ Osoba będąca małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca (w 

określonych sytuacjach np. uchodźcy, rezydenta długoterminowego UE w RP, 

cudzoziemca korzystającego w RP z ochrony uzupełniającej, zezwolenia na 

pobyt stały)

Art. 87 ust. 1 pkt 1-6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy



Zwolnieni z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na pracę

Art. 87 ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy

▪ Uprawniony do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa 

członkowskiego UE lub państwa EOG nie należącego do UE lub Konfederacji 

Szwajcarskiej, który jest zatrudniony przez pracodawcę mającego siedzibę na 

terytorium tego państwa oraz czasowo delegowany przez tego pracodawcę 

w celu świadczenia usług na terytorium RP.



Zwolnieni z obowiązku uzyskania 
zezwolenia na pracę

Posiadacz Karty Polaka: 

• ma prawo do zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę.

 Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka,

 Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 

26 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie 

lub przedłużenie ważności oraz wzoru Karty Polaka



Bez zezwolenia na pracę

Swoboda świadczenia usług

▪ Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej (28):

▪ Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cypru, Czech, Danii, Estonii, 

Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwy, 

Luksemburga, Łotwy, Malty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, 

Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Wielkiej Brytanii 

▪ Europejskiego Obszaru Gospodarczego, tj. wszystkich wymienionych 

wyżej, a także Islandii, Norwegii, Liechtensteinu

▪ Szwajcarii



Dokumenty cudzoziemca w związku z 
RODO

Przechowywanie i ochrona danych osobowych cudzoziemców

▪ Art. 22(1) Kodeksu pracy 

▪ Polityka Ochrony Danych Osobowych

▪ Obowiązek informacyjny



Podmiot powierzający pracę ma 
obowiązek

• Żądać od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego 

dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Polski (w szczególności wizy 

lub karty pobytu); 

• Przechowywać kopię tego dokumentu: 

• w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę – w aktach 

osobowych pracownika na zasadach i przez okres obowiązkowego 

przechowywania tych akt; 

• w razie zawarcia umowy cywilnoprawnej – przez cały okres wykonywania 

pracy przez cudzoziemca.

• Art. 2–3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 

pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej.



Typy zezwoleń na pracę

• 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. poz. 2345).



Typy zezwoleń na pracę

A

▪ Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę na terytorium Polski na 

podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania 

albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się 

na terytorium Polski.



Typy zezwoleń na pracę

B

▪ Dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę polegającą na pełnieniu funkcji w 

zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej 

spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki 

komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w 

związku z udzieleniem mu prokury przez okres przekraczający łącznie 6 

miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 



Typy zezwoleń na pracę

C

▪ Dotyczy cudzoziemca, który 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 z pracodawcą 

zagranicznym. 



Typy zezwoleń na pracę

D

▪ Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 

nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej 

działalności na terytorium Polski i jest delegowany na terytorium Polski w 

celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa 

eksportowa).



Typy zezwoleń na pracę

E

▪ Dotyczy cudzoziemca, który 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 w 

przypadku zezwoleń B, C, D. 



Typy zezwoleń na pracę

S

▪ Dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Polski w zakresie 

działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie umowy z 

podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład 

lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (praca sezonowa).



Wysokość wynagrodzenia brutto

Czy można wypłacić niższe/wyższe wynagrodzenie niż w 
oświadczeniu/zezwoleniu?  

▪ „Sztywne” wynagrodzenie może być czasem zmienione

▪ Zwolnienia lekarskie (tylko pracownik)

▪ Zmiana zasad wynagrodzenia np. podwyżka dla całej grupy

▪ Zmiana Regulaminu wynagrodzenia 



Wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego w Warszawie z 
dnia 26 maja 2017 r.

II OSK 2250/16, LEX nr 2330134

▪ Niezawinione pozostawanie w błędnym przekonaniu o braku wymogu 

uzyskania zezwolenia na wykonywanie pracy, nie stanowi okoliczności, które 

mogłyby przeciwdziałać wydaniu decyzji o wydaleniu cudzoziemca 

wykonującego prace niezgodnie z ustawą z o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy. 



Pytanie(?)

Praca zdalna = Telepraca

Czy przy pracy zdalnej z Rosji, Ukrainy, Stanów Zjednoczonych i innych państw, 

należy uzyskiwać dla cudzoziemca zezwolenie na pracę?  



Kiedy cudzoziemiec musi posiadać 
zezwolenie na pracę?

Art. 88 ustawy o promocji zatrudnienia

▪ 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.



Telepraca

Art. 67(5) § 1-2 Kodeksu pracy 

▪ Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z 

wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 

przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca). 

▪ Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach 

określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 244 ust. 3

▪ wydłużenie okresu pracy wykonywanej bez zezwolenia na pracę na 

podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy przez 

cudzoziemców z wybranych państw do 12 miesięcy w ciągu kolejnych 18 

miesięcy (dotychczas 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy)  



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 244 ust. 3

▪ Doprecyzowanie, że praca na podstawie oświadczenia może być 

wykonywana  w przypadkach, gdy wydawane jest zezwolenie typu A, a 

zatem nie dotyczy to członków zarządu i pracowników delegowanych z 

państw trzecich do Polski



Przykład

Spółka chce na umowę o pracę zatrudnić obywatela Turcji do 
wykonywania w Polsce pracy w charakterze członka zarządu. Czy 
zezwolenie na pracę jest potrzebne?  

▪ Obywatel Turcji musi mieć zezwolenie na pobyt i pracę, bądź jednolite 

zezwolenie na pracę i pobyt w Polsce. Pełnienie funkcji w zarządach osób 

prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na podstawie 

przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami kapitałowymi w 

organizacji, nie zwalnia z uzyskania zezwolenia chyba, że jest to pełnienie 

funkcji w zarządzie polskiej spółki na podstawie uchwały do 6 miesięcy w 

ciągu kolejnych 12 miesięcy. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 246

▪ Doprecyzowania, że w razie uchylenia zezwolenia na pracę lub tytułu 

uprawnienia  do wykonywania pracy przez cudzoziemca w Polsce, umowa z 

cudzoziemcem ulega rozwiązaniu z mocy prawa. 



Przykład 

Kobieta w ciąży

▪ Obywatelce Ukrainy zostało uchylone zezwolenie na pracę jednak była w 4 

miesiącu ciąży. Czy w takiej sytuacji Agencja Pracy Tymczasowej powinna 

przedłużyć umowę do dnia porodu? 



Projekt ustawy o rynku pracy 

Art. 247 ust. 1 pkt 1 

▪ Dodanie definicji pracodawcy polskiego dla odróżnienia od pracodawcy 

zagranicznego.

▪ Zezwolenie na pracę jest wydawane, jeżeli 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, zwanego dalej „pracodawcą 

polskim”…  



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 244 pkt 16 lit. e i f

▪ Doprecyzowania, że cudzoziemiec może wykonywać pracę w Polsce, jeśli 

posiada  zezwolenie na pracę oraz przebywa na podstawie wizy lub innego 

dokumentu pobytowego  wydanych w celu pracy przez inne państwo 

obszaru Schengen. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 248 ust. 3-4 i art. 296 ust. 2-3 

art. 282 ust. 2 i art. 296 ust. 4 

▪ Wprowadzenie obowiązku elektronicznego składania wniosków o 

zezwolenia  i oświadczenia.

▪ Obowiązek ten nie ma dotyczyć podmiotów nie będących agencją pracy 

tymczasowej, składających tylko 1 wniosek  o wydanie zezwolenia na pracę 

sezonową lub 1 oświadczenie w roku kalendarzowym. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 254 ust. 1 pkt 5  i art. 298 ust. 2 pkt 5

▪ Wprowadzenie zasady, że odpowiednio wojewoda i starosta przy badaniu 

fakultatywnej przesłanki odmowy (przy pozorności), badają jedynie 

opłacanie i zaległości z tytułu podatków dochodowych, a nie wszystkich 

podatków (np. VAT, od czynności cywilnoprawnych, od nieruchomości, 

podatków lokalnych, itd. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 257 ust. 3

▪ Zwolnienie agencji pracy tymczasowej z konieczności uzyskania nowego

zezwolenia na pracę w przypadku zmiany pracodawcy użytkownika – o ile 

warunki pracy cudzoziemca nie ulegną zmianie. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 269 ust. 5-6

▪ Uznania pracy za legalną w okresie oczekiwania na nowe zezwolenie na 

pracę cudzoziemca w przypadku zmiany stanowiska u tego samego 

pracodawcy 

▪ po co najmniej roku pracy na podstawie umowy o pracę, jeżeli nowa 

umowa będzie także umową o pracę i na pełny etat



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 261 ust. 1 pkt 2

▪ Dodanie obowiązku dostosowania wynagrodzenia cudzoziemca do 

zmieniającego się wynagrodzenia minimalnego.



Projekt ustawy o rynku pracy 

Najczęściej popełniane błędy

▪ W styczniu 2018 r. wnioskodawca wpisał dla nowo składanych wniosków u 

starosty wynagrodzenie miesięczne z umowy o pracę 2000 złotych brutto. 

Wnioski zostały odrzucone ze względu na fakt, że od dnia 1 stycznia 2018 r. 

obowiązuje stawka minimalnego wynagrodzenia za pracę 2100 złotych. 



Projekt ustawy o rynku pracy 

art. 269 ust. 2 pkt 3

▪ Zwolnienie z informacji starosty w przypadku zmiany stanowiska pracy

cudzoziemca po roku pracy na podstawie umowy o pracę, jeśli cudzoziemiec 

nadal będzie wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę i na pełny etat.



Delegowanie do UE
Pytanie(?)

Z Polski wysyłani są cudzoziemcy do pracy do Niemiec (opieka nad 
osobami starszymi). Czy w związku z tym ich również obowiązuje ich 
ewidencja godzin zlecenia, minimalnej stawki i wypłaty 
wynagrodzenia przynajmniej 1 raz w miesiącu?

▪ Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 

1996 r. dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług 

(Dz. U. UE. L. z 1997 r. Nr 18, str. 1 z późn. zm.) 

▪ + Kodeks pracy i przepisy krajowe



Delegowanie do UE
Pytanie(?)

Dyrektywa 96/71/WE 

Zgodnie z art. 3 dyrektywy państwa członkowskie muszą zapewnić pracownikom 

delegowanym na ich terytorium warunki zatrudnienia obejmujące: 

▪ a) maksymalne okresy pracy i minimalne okresy wypoczynku; b) minimalny 

wymiar płatnych urlopów rocznych; 

▪ c) minimalne stawki płacy, wraz ze stawką za nadgodziny; niniejszy 

podpunkt nie ma zastosowania do uzupełniających zakładowych systemów 

emerytalnych; 

▪ d) warunki wynajmu pracowników, w szczególności przez przedsiębiorstwa 

zatrudnienia tymczasowego; …



Delegowanie do UE

Odpowiedź 

▪ Umowa zlecenia jest podpisywana w Polsce, a jej bezpośrednią podstawą 

prawną jest Kodeks cywilny, jednak w dalszej kolejności należy stosować 

przepisy kraju świadczenia pracy, a nie ustawę z dnia 10 października 2002 

r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

▪ Zatem wynikające z tej ustawy przesłanki zgodnego z prawem wykonywania 

pracy, w tym wypłata wynagrodzenia raz w miesiącu, czy krajowa stawka 

godzinowa, nie będą miały zastosowania. Zamiast nich należy stosować 

przepisy niemieckie. Zaznaczyć jednak należy, że w Niemczech obowiązują 

stawki godzinowe dla poszczególnych branży, dlatego pracę pracownika z 

sektora opieki należy tak jak w Polsce ewidencjonować. 



Delegowanie do UE

Ważne przy delegowaniu cudzoziemca do innych państw 
członkowskich 

▪ Legalność pobytu i pracy przed delegowaniem

▪ Zaświadczenie A1 

▪ Karta EKUZ

▪ Ośrodek interesów życiowych w Polsce

▪ Informacje o warunkach zatrudnienia w kraju świadczenia usługi na stronach 

państw członkowskich

▪ Rejestracja pracowników delegowanych w państwie świadczenia usługi  



Wyrok TSUE

Z dnia 1 października 2009 r. Komisja przeciwko Królestwu Belgii 
(sprawa C-219/08) 

▪ Wymóg dostarczenia zwykłego wstępnego oświadczenia stwierdzającego, 

że dani pracownicy mają uregulowaną sytuację w państwie członkowskim, w 

którym to przedsiębiorstwo ich zatrudnia, zwłaszcza jeśli chodzi o legalność 

pobytu, zezwolenie na pracę oraz zabezpieczenie socjalne, stanowi środek, 

który co do zasady nie wykracza poza to, co jest konieczne dla zapobiegania 

nadużyciom, do których może dojść wskutek zrealizowania swobody 

świadczenia usług.



Dziękuję za uwagę


