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Nazwa kursu* 
 

Wydawanie zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców  
oraz rejestracja oświadczeń o powierzeniu cudzoziemcowi pracy  

po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie 
ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw 

Adresaci  
szkolenia 

Pracownicy  Urzędów Pracy 

Cel szkolenia Przedstawienie przyjętych rozwiązań legislacyjnych; omówienie elementów mogących stwarzać 
problemy interpretacyjne; nowych elementów i problemów stosowania nowych regulacji 
prawnych w 2022r.; przedstawienie praktycznych zagadnień związanych ze stosowaniem 
nowelizowanych przepisów 
 

Tematyka Specyfikacja Uwagi 

1. Regulacje prawne - ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach 
  rynku pracy 
- rozporządzenie MRPiPS z dnia 7 grudnia  
  2017 r. 
- ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie  
  ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych  
  innych ustaw 
 

- zakres regulacji prawnych 
- katalog zmian 
- wpływ zmian na sytuację prawną  
  pracodawców i cudzoziemców 

2. Stosowanie  
przepisów 

- terminy wejścia w życie nowych regulacji 
 
- stosowanie przepisów dot. wydawania  
  zezwoleń na pracę przez wojewodę do  
  procedury wydawania zezwoleń na pracę  
  sezonową 

- ogłoszenie w Dz.U. 
- 14 dni vacatio legis 
 
- art. 88a ust.1, 1aa-1 
- art.88c ust.1a-2 i ust.7-11 
- art.88d/ - art.88f ust.2 i 3 
- art.88g ust.1 i 2 / - art.88h ust. 1 i 4 
- art.88j / - art.88l 
Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

3. Procedura wydawania 
zezwolenia na pracę 
sezonową 
 

- działy PKD, w których może być wykonywa 
  na praca sezonowa 
 
- wniosek o wydanie zezwolenia 
 
- warunki rejestracji wniosku 
 
- tryb rozpatrywania wniosku 
 
 
- odmowa wydania zezwolenia na pracę  
  sezonową 
 
- obowiązki powierzającego cudzoziemcowi  
  pracę 
- zezwolenie na pracę sezonową 
 
 
 
 
- dokumenty cudzoziemca 
 
 
 
- obowiązki cudzoziemca 
 
 
- pozostałe zagadnienia 
 

 
 
- właściwość miejscowa i rzeczowa organu 
- treść wniosku 
- załączniki do wniosku – ilość i forma 
 
- tryb rejestracji 
- sposób rejestracji 
 
- ocena wniosku 
- rejestracja wniosku 
- terminy 
 
- katalog przesłanek odmowy wydania  
  zezwolenia na pracę sezonową 
- forma odmowy 
 
 
 
- forma 
- zasady wydawania 
- elementy formalne 
- uchylenie zezwolenia na pracę sezonową 
- umorzenie postępowania w sprawie  
  zezwolenia na pracę sezonową 
 
- dokumenty tożsamości 
- dokumenty pobytowe 
- dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
- wersja językowa dokumentów 
 
- stawienie się u pracodawcy 
- udokumentowanie przekroczenia granicy  
  Polski lub Państw Schengen 
 
- strona postępowania w sprawie zezwolenia 
- działanie przez pełnomocnika 
- inne zagadnienia 
 

4. Procedura rejestracji 
oświadczeń o powierzeniu 
cudzoziemcowi pracy 

- Państwa, których obywatele mogą wykony- 
  wać w Polsce pracę bez względu na warunki  
  określone w ustawie  
 

 
- właściwość miejscowa i rzeczowa organu 
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- oświadczenie o powierzeniu cudzoziemcowi  
  pracy 
 
 
- zakres podmiotowy 
 
 
 
- treść oświadczenia 
 
 
- wpisanie oświadczenia do ewidencji  
  oświadczeń 
 
 
 
- odmowa wpisu oświadczenia do ewidencji 
 
 
 
 
 
 
 
- obowiązki powierzającego pracę  
  cudzoziemcowi 
 
 
 
- zasady wykonywania przez cudzoziemca  
  pracy w drodze oświadczenia 
 

- pozostałe zagadnienia 

- załączniki do oświadczenia– ilość i forma 
- opłata od oświadczenia 
- oświadczenie niepełne lub niekompletne –    tryb 
uzupełnienia oświadczenia 
 
- kto może zarejestrować oświadczenie 
- jacy cudzoziemcy (katalog państw) mogą  w tym trybie 
wykonywać pracę 
 
 
- dane rejestrującego 
- dane cudzoziemca 
- informacje dot. pracy 
 
- zasady wpisu oświadczenia do ewidencji 
- tryb dokonania wpisu 
- terminy dot. dokonania wpisu 
- forma wpisu do ewidencji 
- skutki wpisu oświadczenia do ewidencji 
 
- przesłanki obligatoryjnej odmowy wpisu  
  oświadczenia do ewidencji 
- przesłanki fakultatywnej odmowy wpisu  
  oświadczenia do ewidencji 
- tryb odmowy wpisu oświadczenia do  
  ewidencji 
- forma odmowy wpisu oświadczenia do  
  ewidencji 
- skutki odmowy wpisu oświadczenia do  
  ewidencji 
 
- informacja o stawieniu się cudzoziemca i    
  podjęciu  pracy 
- informacja o nie stawieniu się cudzoziemca  
  i nie podjęciu pracy 
- skutki i konsekwencje braku informacji 
 
- okres wykonywania pracy 
- ograniczenia działów PKD 
 

5. Katalog zmian 
wprowadzonych ustawą  
z dnia 17 grudnia 2021 r.  
o zmianie ustawy o 
cudzoziemcach i 
niektórych innych ustaw  

- uproszczenia dotyczące  pobytu 
 
- zmiany dotyczące oświadczeń 
- wydłużenie okresu pracy na oświadczenie 
- ułatwienia przy procedurze uzyskania Karty  
  Polaka 
- pozostałe zmiany 
 

 

Prowadzący 
Mariusz Śmigiel - doktor nauk prawnych, doświadczony trener PSZ, ekspert z zakresu prawa 
pracy i ubezpieczeń społecznych, międzynarodowego prawa pracy, prawa europejskiego, 
specjalizujący się w prawnych zagadnieniach dot. przeciwdziałania bezrobociu, promocji 
zatrudnienia, systemów świadczeń dla bezrobotnych. Doradca z zakresu funkcjonowania rynku 
pracy, zatrudnienia i polityki społecznej. Konsultant międzynarodowego, praktyk, wykładowca 
akademicki z doświadczeniem w Polsce i za granicą, autor ponad 100 publikacji,  komentarzy do 
ustaw – w tym m.in. do przepisów z zakresu usług i standardów usług rynku pracy, 
współuczestnik prac nad Konwencją Nr 181 Międzynarodowej Organizacji Pracy. 

Czas trwania 
szkolenia 

4 godziny dydaktyczne szkolenia w formie video konferencji, materiały szkoleniowe w wersji 
elektronicznej, zaświadczenie ukończenia szkolenia, indywidualne konsultacje mailowe do 14 
dni po szkoleniu 

Termin szkolenia 01 lutego 2022r.   godz. 12.00 /dostępne inne terminy  

Cena** 380 zł 
Przy zgłoszeniu większej liczby osób z jednego urzędu – atrakcyjne rabaty!  

Materiały 
szkoleniowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów szkoleniowych, a w 
trakcie szkolenia link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za pomocą łącza internetowego 
(video konferencja). W celu sprawnej realizacji szkolenia wymagany jest dostęp uczestników do 
komputerów wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz stabilne łącze internetowe. 

 


