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Nazwa kursu* 
 

NOWE REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE WYDAWANIA ZEZWOLEŃ  
NA PRACĘ SEZONOWĄ ORAZ REJESTRACJI OŚWIADCZEŃ  

O POWIERZENIU PRACY CUDZOZIEMCOWI  
Ustawa 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. Katalog nowych 
rozwiązań  

- wszystkie kategorie cudzoziemców  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) zastąpienie wymogów posiadania zapewnionego 
miejsca zamieszkania oraz źródła stabilnego i 
regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 
kosztów utrzymania siebie i członków rodziny 
pozostających na utrzymaniu cudzoziemca - wymogiem 
otrzymywania przez cudzoziemca wynagrodzenia nie 
niższego niż minimalne - niezależnie od wymiaru czasu 
pracy i rodzaju stosunku prawnego stanowiącego 
podstawę wykonywania pracy przez cudzoziemca;  

2) poszerzenie katalogu okoliczności niewymagających 
zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę oraz wydania nowego zezwolenia na 
pracę;  

3) wprowadzenie rozwiązań przyśpieszających uzyskanie 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę przez 
cudzoziemców zamierzających wykonywać pracę u 
przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu 
strategicznym dla polskiej gospodarki, a także 
ułatwiających uzyskanie zezwolenia na pracę dla tych 
cudzoziemców;  

4) ustanowienie podstawy prawnej do priorytetowego 
rozpatrywania wniosków o wydanie wizy krajowej w 
celu wykonywania pracy pochodzących od obywateli 
określonych państw, wskazanych w rozporządzeniu 
wydanym przez ministra właściwego do spraw 
zagranicznych;  

5) wydłużenie do 24 miesięcy możliwości powierzenia 
pracy cudzoziemcowi bez zezwolenia na pracę, na 
podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy cudzoziemcowi; 

6) określenie 60-dniowego terminu załatwienia sprawy 
administracyjnej dotyczącej udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy w I instancji, oraz 90-
dniowego terminu na rozpatrzenie sprawy przez organ 
odwoławczy;  

7) stworzenie podstaw prawnych dla wojewody do 
wzywania cudzoziemca o przedłożenie dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia danych zawartych we 
wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o 
udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;  

8) skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o 
wydanie niektórych wiz krajowych (tj. wiz wydawanych 
w celu odbycia studiów, prowadzenia badań 
naukowych lub prac rozwojowych, odbycia stażu albo 
udziału w programie wolontariatu europejskiego) z 60 
do 30 dni; 
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9) uporządkowanie przepisów dotyczących wszczynania 
postępowania w sprawie udzielenia zezwolenia na 
pobyt czasowy w przypadkach, gdy wniosku nie składa 
osobiście cudzoziemiec, który ma to zezwolenie 
otrzymać;  

10) wprowadzenie przepisów – w ramach postępowań 
dotyczących udzielenia zezwoleń pobytowych – 
zgodnie, z którymi wymiana informacji między 
wojewodą lub Szefem Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
a właściwymi służbami i organami przekazującymi 
informacje, czy wjazd cudzoziemca na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i jego pobyt na tym terytorium 
mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub 
bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i 
porządku publicznego może odbywać się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej;  

11) wprowadzenie zmian upraszczających prowadzenie 
postępowań w sprawie wydania zezwolenia na pracę 
sezonową, oraz związanych z wykonywaniem pracy 
przez cudzoziemca na podstawie oświadczenia o 
powierzeniu wykonywania pracy. 

 

4. Nowe 
rozwiązania 
prawne dot. 
Powiatowych 
Urzędów Pracy 
 

- zezwolenia na pracę sezonową 
- rejestracja oświadczeń 
- przewidywane skutki nowych rozwiązań 
 
- powiązanie nowych rozwiązań z istniejącą  
  sytuacją dot. COVID-19 

- katalog nowych rozwiązań dotyczących  
  wydawania zezwoleń na pracę sezonową 
- katalog nowych rozwiązań dotyczących  
  rejestracji oświadczeń o powierzeniu pracy  
  cudzoziemcow 
 
- sytuacja związana z pandemią, a funkcjo- 
  nowanie Urzędów 
- załatwienie spraw drogą elektroniczną 
 

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 26 stycznia 2022r. – od godz. 9.00 /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. 

 


