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Rozdział 2 

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 Art. 114. [Warunki wydania zezwolenia]
1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie 
następujące warunki:
1) cudzoziemiec posiada: 
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu 
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzyma-
nia siebie i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu; 
2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie 
ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
na lokalnym rynku pracy;
4) wysokość wynagrodzenia, która jest okre-
ślona w posiadanej przez cudzoziemca umowie 
z podmiotem powierzającym wykonywanie 

1 maja 2014 r. wejdzie w życie nowa 
ustawa o cudzoziemcach. Zastą-
pi dotychczas obowiązującą ustawę 
z 13 czerwca 2003 r. oraz wprowadzi 
zmiany w wielu innych ustawach 

dotyczących pobytu i funkcjonowania 
cudzoziemców w Polsce. 
W praktyce nowa ustawa nie wprowadza 
rewolucji w procedurze legalizacji zatrud-
nienia cudzoziemców. Najważniejszą no-
wością jest możliwość uzyskania prawa 
pobytu i prawa zatrudnienia w jednym po-
stępowaniu administracyjnym (do tej pory 
były to zawsze dwa odrębne postępowania). 
Jednak wniosek o tzw. zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć 
osobiście w Polsce. Oznacza to, że cudzo-
ziemiec przebywający za granicą nie ma 
możliwości wystąpienia o takie połączo-
ne zezwolenie przed przyjazdem do Polski. 
Zatem w jego przypadku procedura legali-
zacji zatrudnienia i pobytu w Polsce będzie 
przebiegała jak dotychczas, tj. przyszły pra-
codawca występuje w Polsce z wnioskiem 
o zezwolenie na pracę, cudzoziemiec zaś 
przed przyjazdem uzyskuje polską wizę 
w polskim konsulacie za granicą.
Intencją niniejszego komentarza było 
przedstawienie i wyjaśnienie czytelniko-
wi w przystępny i praktyczny sposób tych 
przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach 
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, które dotyczą za-

trudniania cudzoziemców w Polsce. 
Ze względu na objętość komentarza naj-
pełniej omówione zostały kwestie podsta-
wowe i kluczowe dla nowych regulacji. 
W pierwszej części komentarza, poświęco-
nej nowej ustawie o cudzoziemcach, przy-
bliżyliśmy zasady, na jakich cudzoziemcy 
wykonujący lub mający wykonywać pracę 
w Polsce powinni uregulować swoje prawo 
pobytu w kraju. Jakkolwiek regulujące te 
kwestie przepisy są adresowane głównie 
do samych cudzoziemców, to jednak ich 
znajomość jest cenna również dla polskich 
pracodawców, chcących uniknąć ryzyka od-
powiedzialności za zatrudnianie cudzo-
ziemca przebywającego w Polsce wbrew 
przepisom ustawy. W tej części omawia-
my m.in. różne rodzaje zezwoleń na pobyt, 
a także wymogi, jakie musi spełniać pra-
codawca cudzoziemca, aby cudzoziemiec 
mógł w związku z wykonywaniem u niego 
pracy uzyskać zezwolenie na pobyt.
Druga część komentarza – poświęcona 
ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy – dotyczy prawa wy-
konywania przez cudzoziemców pracy 
w Polsce. Wyjaśniamy w niej m.in. to, kiedy 
cudzoziemiec może pracować w Polsce bez 
zezwolenia na pracę, jakiego rodzaju ze-
zwolenie należy uzyskać w danej sytuacji, 
a także jakie są obowiązki podmiotu, który 
ubiega się lub już uzyskał zezwolenie na 
pracę, oraz sankcje za ich naruszanie.
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Dotychczas w dodatku Kadry i Płace
komentowaliśmy ustawy:
 n z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
 n z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 
kierowców
 n z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach 
rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników
 n z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
 n z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych
 n z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 
pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy
 n z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 
 n z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspek-
cji Pracy

Ponadto:
 n rozporządzenie w sprawie należności przy-
sługujących pracownikowi zatrudnionemu 
w państwowej lub samorządowej jednostce 
sfery budżetowej z tytułu podróży służbo-
wej z 29 stycznia 2013 r. (Dz.U. poz. 167)
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pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, 
zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż 
wysokość wynagrodzenia pracowników wyko-
nujących w tym samym wymiarze czasu pracy 
pracę porównywalnego rodzaju lub na porówny-
walnym stanowisku.
2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być wyższa 
niż wysokość dochodu uprawniającego do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, 
ze zm.), w odniesieniu do cudzoziemca oraz 
każdego członka rodziny pozostającego na jego 
utrzymaniu.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy:
1) zawód, który cudzoziemiec wykonu-
je w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj 
pracy, która jest mu powierzona, znajduje się 
w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
2) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub 
zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego 
pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
3) cudzoziemiec spełnia warunki określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 90 
ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, lub
4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 
określone odrębnymi przepisami.
4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, gdy 
cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 
określone odrębnymi przepisami.

 komentarz
 n Wchodząca w życie 1 maja 2014 r. ustawa 
o cudzoziemcach (dalej: ustawa) wprowa-
dza nowy typ zezwolenia, jakie mogą uzyskać 
cudzoziemcy planujący podjęcie pracy na te-

renie Polski – zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę. Zezwolenie to ma na celu ułatwienie 
cudzoziemcom podejmowanie zatrudnienia 
w Polsce poprzez zastąpienie dwóch odręb-
nych procedur administracyjnych jedną. Tak 
jak w przypadku innych zezwoleń na pobyt 
czasowy, również o to zezwolenie wniosek 
składa osobiście cudzoziemiec, nie później niż 
w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce 
(art. 104 i 105 ustawy).
 n Aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi 
być objęty powszechnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym lub posiadać potwierdzenie 
pokrycia przez prywatnego ubezpieczycie-
la kosztów leczenia w Polsce. W przypadku 
cudzoziemców, którzy w chwili składania 
wniosku już pracują (np. na podstawie zezwo-
lenia na pracę), warunek ten będzie spełnio-
ny, bowiem z tytułu zatrudnienia będą objęci 
ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek 
posiadania prywatnego ubezpieczenia będzie 
dotyczyć więc tylko cudzoziemców wykonu-
jących szeroko pojętą „pracę” na podstawie 
umów o dzieło, które nie wiążą się z obo-
wiązkiem ubezpieczenia, a także tych, któ-
rzy w chwili składania wniosku przebywają 
legalnie w Polsce, ale nie są jeszcze zatrud-
nieni. W przypadku tej ostatniej kategorii 
cudzoziemców wystarczające będzie uzy-
skanie prywatnego ubezpieczenia do dnia 
rozpoczęcia pracy określonego w zawartej 
umowie o pracę (czy też umowie o świad-
czenie usług). Z dniem rozpoczęcia pracy 
zostaną oni bowiem objęci ubezpieczeniem 
obowiązkowym w NFZ.
 n Ponadto cudzoziemiec musi posiadać źródło 
stabilnego i regularnego dochodu wystarcza-
jącego na pokrycie kosztów utrzymania siebie 
i członków rodziny będących na jego utrzy-
maniu. Minimalna wysokość dochodu została 
określona w ustawie z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze 
zm.) i na 1 maja 2014 r. będzie wynosić 542 zł 
w przypadku osoby utrzymującej tylko siebie 

lub 456 zł na każdego członka rodziny pozo-
stającego na utrzymaniu cudzoziemca. Przy 
ocenie stabilności i regularności posiadanego 
źródła dochodu organ będzie uwzględniać 
jego legalność, niezmienność przez dłuższy 
okres oraz poziom, na jakim dochody kształ-
towały się w dłuższej perspektywie czasowej, 
oraz powtarzalność w określonych odstępach 
czasu (wyrok WSA w Warszawie z 11 stycz-
nia 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 2141/11, LEX 
nr 1139722). Cudzoziemiec musi mieć też za-
pewnione miejsce zamieszkania na terenie 
Polski. Może to być własność, najem krótko- 
lub długookresowy, dzierżawa lub jakikol-
wiek inny prawnie tytuł upoważniający do 
zamieszkania w określonym lokalu.
 n Żeby uzyskać zezwolenie, wysokość wynagro-
dzenia cudzoziemca nie może być też niższa 
niż wysokość wynagrodzenia pracowników 
wykonujących w tym samym wymiarze cza-
su pracy pracę porównywalnego rodzaju lub 
na porównywalnym stanowisku (ust. 2). Jest 
to powtórzenie ogólnej zasady wynikającej 
z art. 183c kodeksu pracy (dalej: k.p.), zgodnie 
z którym za jednakową pracę lub za pracę 
o jednakowej wartości przysługiwać powinno 
jednakowe wynagrodzenie. 
 n Ustęp 1 pkt 3 ustawy wprowadza też obowią-
zek przeprowadzenia tzw. testu rynku pra-
cy. Aby spełnić ten warunek konieczne jest 
uzyskanie informacji starosty właściwego ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy o braku możliwości zaspokojenia po-
trzeb kadrowych pracodawcy na podstawie 
rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy 
lub o negatywnym wyniku rekrutacji orga-
nizowanej dla pracodawcy.
 Zgodnie z ust. 3 nie ma obowiązku uzyska-
nia opinii starosty, jeżeli dany zawód znaj-
duje się w wykazie wydawanym w formie 
rozporządzenia przez wojewodę dla dane-
go województwa (pkt 1), jeśli cudzoziemiec 
bezpośrednio przed złożeniem wniosku po-
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Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Art. 114. [Warunki wydania zezwolenia]
1. Zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
udziela się, gdy celem pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
wykonywanie pracy oraz spełnione są łącznie 
następujące warunki:
1) cudzoziemiec posiada: 
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu 
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzyma-
nia siebie i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu; 
2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy nie 
ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 
na lokalnym rynku pracy;
4) wysokość wynagrodzenia, która jest okre-
ślona w posiadanej przez cudzoziemca umowie 
z podmiotem powierzającym wykonywanie 

1 maja 2014 r. wejdzie w życie nowa 1 maja 2014 r. wejdzie w życie nowa 1 ustawa o cudzoziemcach. Zastą-1 ustawa o cudzoziemcach. Zastą-1 pi dotychczas obowiązującą ustawę 1 pi dotychczas obowiązującą ustawę 1 z 13 czerwca 2003 r. oraz wprowadzi 1 z 13 czerwca 2003 r. oraz wprowadzi 1 zmiany w wielu innych ustawach 1 zmiany w wielu innych ustawach 1 
dotyczących pobytu i funkcjonowania 
cudzoziemców w Polsce. 
W praktyce nowa ustawa nie wprowadza 
rewolucji w procedurze legalizacji zatrud-
nienia cudzoziemców. Najważniejszą no-
wością jest możliwość uzyskania prawa 
pobytu i prawa zatrudnienia w jednym po-
stępowaniu administracyjnym (do tej pory 
były to zawsze dwa odrębne postępowania). 
Jednak wniosek o tzw. zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę cudzoziemiec musi złożyć 
osobiście w Polsce. Oznacza to, że cudzo-
ziemiec przebywający za granicą nie ma 
możliwości wystąpienia o takie połączo-
ne zezwolenie przed przyjazdem do Polski. 
Zatem w jego przypadku procedura legali-
zacji zatrudnienia i pobytu w Polsce będzie 
przebiegała jak dotychczas, tj. przyszły pra-
codawca występuje w Polsce z wnioskiem 
o zezwolenie na pracę, cudzoziemiec zaś 
przed przyjazdem uzyskuje polską wizę 
w polskim konsulacie za granicą.
Intencją niniejszego komentarza było 
przedstawienie i wyjaśnienie czytelniko-
wi w przystępny i praktyczny sposób tych 
przepisów nowej ustawy o cudzoziemcach 
oraz ustawy o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy, które dotyczą za-

trudniania cudzoziemców w Polsce. 
Ze względu na objętość komentarza naj-
pełniej omówione zostały kwestie podsta-
wowe i kluczowe dla nowych regulacji. 
W pierwszej części komentarza, poświęco-
nej nowej ustawie o cudzoziemcach, przy-
bliżyliśmy zasady, na jakich cudzoziemcy 
wykonujący lub mający wykonywać pracę 
w Polsce powinni uregulować swoje prawo 
pobytu w kraju. Jakkolwiek regulujące te 
kwestie przepisy są adresowane głównie 
do samych cudzoziemców, to jednak ich 
znajomość jest cenna również dla polskich 
pracodawców, chcących uniknąć ryzyka od-
powiedzialności za zatrudnianie cudzo-
ziemca przebywającego w Polsce wbrew 
przepisom ustawy. W tej części omawia-
my m.in. różne rodzaje zezwoleń na pobyt, 
a także wymogi, jakie musi spełniać pra-
codawca cudzoziemca, aby cudzoziemiec 
mógł w związku z wykonywaniem u niego 
pracy uzyskać zezwolenie na pobyt.
Druga część komentarza – poświęcona 
ustawie o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy – dotyczy prawa wy-
konywania przez cudzoziemców pracy 
w Polsce. Wyjaśniamy w niej m.in. to, kiedy 
cudzoziemiec może pracować w Polsce bez 
zezwolenia na pracę, jakiego rodzaju ze-
zwolenie należy uzyskać w danej sytuacji, 
a także jakie są obowiązki podmiotu, który 
ubiega się lub już uzyskał zezwolenie na 
pracę, oraz sankcje za ich naruszanie.
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n z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy 
n z 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy 

kierowców
n z 13 marca 2006 r. o szczególnych zasadach 

rozwiązywania z pracownikami stosunków 
pracy z przyczyn niedotyczących pracow-
ników

n z 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych
n z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów 

zbiorowych
n z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń 

pracowniczych w razie niewypłacalności 
pracodawcy

n z 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu 
Świadczeń Socjalnych 

n z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspek-
cji Pracy
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pracy, będącej podstawą wykonywania pracy, 
zawartej w formie pisemnej, nie jest niższa niż 
wysokość wynagrodzenia pracowników wyko-
nujących w tym samym wymiarze czasu pracy 
pracę porównywalnego rodzaju lub na porówny-
walnym stanowisku.
2. Wysokość miesięcznego dochodu, o którym 
mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, powinna być wyższa 
niż wysokość dochodu uprawniającego do 
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182, 
ze zm.), w odniesieniu do cudzoziemca oraz 
każdego członka rodziny pozostającego na jego 
utrzymaniu.
3. Przepisu ust. 1 pkt 3 nie stosuje się, gdy:
1) zawód, który cudzoziemiec wykonu-
je w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj 
pracy, która jest mu powierzona, znajduje się 
w wykazie, o którym mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, lub
2) cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku posiadał zezwolenie na pracę lub 
zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego 
pracodawcy na tym samym stanowisku, lub
3) cudzoziemiec spełnia warunki określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 90 
ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, lub
4) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 
określone odrębnymi przepisami.
4. Przepisu ust. 1 pkt 4 nie stosuje się, gdy 
cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 
określone odrębnymi przepisami.

komentarz
n Wchodząca w życie 1 maja 2014 r. ustawa 

o cudzoziemcach (dalej: ustawa) wprowa-
dza nowy typ zezwolenia, jakie mogą uzyskać 
cudzoziemcy planujący podjęcie pracy na te-

renie Polski – zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę. Zezwolenie to ma na celu ułatwienie 
cudzoziemcom podejmowanie zatrudnienia 
w Polsce poprzez zastąpienie dwóch odręb-
nych procedur administracyjnych jedną. Tak 
jak w przypadku innych zezwoleń na pobyt 
czasowy, również o to zezwolenie wniosek 
składa osobiście cudzoziemiec, nie później niż 
w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce 
(art. 104 i 105 ustawy).

n Aby uzyskać zezwolenie, cudzoziemiec musi 
być objęty powszechnym ubezpieczeniem 
zdrowotnym lub posiadać potwierdzenie 
pokrycia przez prywatnego ubezpieczycie-
la kosztów leczenia w Polsce. W przypadku 
cudzoziemców, którzy w chwili składania 
wniosku już pracują (np. na podstawie zezwo-
lenia na pracę), warunek ten będzie spełnio-
ny, bowiem z tytułu zatrudnienia będą objęci 
ubezpieczeniem obowiązkowym. Obowiązek 
posiadania prywatnego ubezpieczenia będzie 
dotyczyć więc tylko cudzoziemców wykonu-
jących szeroko pojętą „pracę” na podstawie 
umów o dzieło, które nie wiążą się z obo-
wiązkiem ubezpieczenia, a także tych, któ-
rzy w chwili składania wniosku przebywają 
legalnie w Polsce, ale nie są jeszcze zatrud-
nieni. W przypadku tej ostatniej kategorii 
cudzoziemców wystarczające będzie uzy-
skanie prywatnego ubezpieczenia do dnia 
rozpoczęcia pracy określonego w zawartej 
umowie o pracę (czy też umowie o świad-
czenie usług). Z dniem rozpoczęcia pracy 
zostaną oni bowiem objęci ubezpieczeniem 
obowiązkowym w NFZ.

n Ponadto cudzoziemiec musi posiadać źródło 
stabilnego i regularnego dochodu wystarcza-
jącego na pokrycie kosztów utrzymania siebie 
i członków rodziny będących na jego utrzy-
maniu. Minimalna wysokość dochodu została 
określona w ustawie z 12 marca 2004 r. o po-
mocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze 
zm.) i na 1 maja 2014 r. będzie wynosić 542 zł 
w przypadku osoby utrzymującej tylko siebie 

lub 456 zł na każdego członka rodziny pozo-
stającego na utrzymaniu cudzoziemca. Przy 
ocenie stabilności i regularności posiadanego 
źródła dochodu organ będzie uwzględniać 
jego legalność, niezmienność przez dłuższy 
okres oraz poziom, na jakim dochody kształ-
towały się w dłuższej perspektywie czasowej, 
oraz powtarzalność w określonych odstępach 
czasu (wyrok WSA w Warszawie z 11 stycz-
nia 2012 r., sygn. akt V SA/Wa 2141/11, LEX 
nr 1139722). Cudzoziemiec musi mieć też za-
pewnione miejsce zamieszkania na terenie 
Polski. Może to być własność, najem krótko- 
lub długookresowy, dzierżawa lub jakikol-
wiek inny prawnie tytuł upoważniający do 
zamieszkania w określonym lokalu.

n Żeby uzyskać zezwolenie, wysokość wynagro-
dzenia cudzoziemca nie może być też niższa 
niż wysokość wynagrodzenia pracowników 
wykonujących w tym samym wymiarze cza-
su pracy pracę porównywalnego rodzaju lub 
na porównywalnym stanowisku (ust. 2). Jest 
to powtórzenie ogólnej zasady wynikającej 
z art. 183c kodeksu pracy (dalej: k.p.), zgodnie 
z którym za jednakową pracę lub za pracę 
o jednakowej wartości przysługiwać powinno 
jednakowe wynagrodzenie. 

n Ustęp 1 pkt 3 ustawy wprowadza też obowią-
zek przeprowadzenia tzw. testu rynku pra-
cy. Aby spełnić ten warunek konieczne jest 
uzyskanie informacji starosty właściwego ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszka-
nia podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy o braku możliwości zaspokojenia po-
trzeb kadrowych pracodawcy na podstawie 
rejestru bezrobotnych i poszukujących pracy 
lub o negatywnym wyniku rekrutacji orga-
nizowanej dla pracodawcy.
 Zgodnie z ust. 3 nie ma obowiązku uzyska-
nia opinii starosty, jeżeli dany zawód znaj-
duje się w wykazie wydawanym w formie 
rozporządzenia przez wojewodę dla dane-
go województwa (pkt 1), jeśli cudzoziemiec 
bezpośrednio przed złożeniem wniosku po-
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siadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie 
na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy 
na tym samym stanowisku (pkt 2) lub jeśli 
cudzoziemiec spełnia warunki określone 
w rozporządzeniu ministra pracy i polityki 
społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
określenia przypadków, w których zezwo-
lenie na pracę cudzoziemca jest wydawane 
bez względu na szczegółowe warunki wy-
dawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; 
Dz.U. nr 16, poz. 85 ze zm. (pkt 3) lub określone 
w odrębnych przepisach (pkt 4). Poszczególne 
kategorie zwolnień od obowiązku uzyskania 
opinii starosty odpowiadają wyłączeniom od 
obowiązku przedłożenia opinii starosty w po-
stępowaniu o wydanie zezwolenia na pra-
cę na gruncie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.; dalej: 
ustawa o promocji zatrudnienia; u.p.z.). Sze-
rzej omówiono je w komentarzu do jej art. 88c.

 Art. 115. [Zawody regulowane]
Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę nie zwalnia od spełnienia określonych 
odrębnymi przepisami wymogów dotyczących 
wykonywania zawodów regulowanych lub 
działalności.

 komentarz
 n Analogiczna regulacja istnieje na gruncie 
ustawie o promocji zatrudnienia. Również 
na gruncie omawianej ustawy niespełnianie 
wymogów dotyczących zawodów regulowa-
nych jest przesłanką odmowy udzielenia ze-
zwolenia (art. 117 pkt 2 lit. 1a ustawy). Ustawa 
nie przewiduje jednak wyraźnie cofnięcia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ra-
zie zaprzestania spełniania tych wymogów 
przez cudzoziemca. Niemniej, uważamy, że 
jest to niedopatrzenie legislacyjne, pomimo 
którego utrata uprawnień do wykonywania 
zawodu regulowanego będzie skutkować cof-
nięciem zezwolenia. Jeśli bowiem cudzoziem-
cowi nieposiadającemu wymaganych upraw-
nień odmawia się zezwolenia, to oznacza to, 
że uprawnienia te są warunkiem wydania 
zezwolenia. Zaprzestanie zatem spełniania 
tych warunków uzasadnia w naszej ocenie 
uchylenie zezwolenia zgodnie z ogólnym 
przepisem art. 101 pkt 2 ustawy.

 Art. 116. [Odmowa  
wszczęcia postępowania]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 99 
ust. 1, odmawia się wszczęcia postępowania 
w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę, gdy cudzoziemiec:
1) jest pracownikiem delegowanym do pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okre-
ślony czas przez pracodawcę mającego siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przez 
cały okres delegowania lub
2) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zobowiązań określonych 
w umowach międzynarodowych dotyczących 
ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektó-
rych kategorii osób fizycznych zajmujących się 
wymianą handlową lub inwestycjami, lub
3) prowadzi działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

 komentarz
 n Zgodnie z wyraźnym odesłaniem do art. 99 
ustawy ogólne przesłanki odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na pobyt czasowy wymienione w tym 
przepisie znajdują zastosowanie także w po-
stępowaniu dotyczącym zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. Z odmową wszczęcia postę-
powania spotka się więc cudzoziemiec, który: 
posiada już prawo pobytu uprawniające rów-
nież do pracy lub ubiega się o nie; przebywa 
w Polsce legalnie, ale na podstawie szczegól-
nych tytułów prawa pobytu, nieuprawniają-
cych do ubiegania się o prawo do pracy; jest 
zatrzymany, tymczasowo aresztowany; zo-
stał zobowiązany do opuszczenia Polski lub 
przebywa za granicą; lub nie złożył odcisków 
palców przy składaniu wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt.
 n Ponadto wszczęcia postępowania odmawia 
się:
–  cudzoziemcom delegowanym do pracy 

w Polsce na określony czas przez praco-

dawcę mającego siedzibę za granicą w ca-
łym okresie ich delegacji. W takim przy-
padku będzie miał zastosowanie inny typ 
zezwolenia, tj. zezwolenie na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy przez cudzo-
ziemca delegowanego przez pracodawcę 
zagranicznego na terytorium RP (por. ko-
mentarz do art. 140 i 141 ustawy),

–  cudzoziemcom, którzy wjechali na teryto-
rium RP na podstawie zobowiązań okre-
ślonych w umowach międzynarodowych 
dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego 
pobytu niektórych kategorii osób fizycz-
nych zajmujących się wymianą handlową 
lub inwestycjami oraz

–  cudzoziemcom prowadzącym działalność 
gospodarczą na terytorium RP. Osoby te 
mogą wystąpić jednak o zezwolenie na 
pobyt czasowy w celu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Jeżeli mają zamiar 
wykonywać pracę jednocześnie z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, to 
podmiot powierzający im pracę powinien 
uzyskać zezwolenie na pracę na zasadach 
określonych w ustawie o promocji zatrud-
nienia. Zezwolenie to, łącznie z posiada-
nym przez cudzoziemca zezwoleniem na 
pobyt w celu prowadzenia działalności go-
spodarczej będzie uprawniać tego cudzo-
ziemca do równoczesnego wykonywania 
pracy (por. art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia).

 Art. 117. [Odmowa  
udzielenia zezwolenia]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
cudzoziemcowi odmawia się, gdy:
1) podmiot powierzający wykonywanie pracy: 
a) został prawomocnie ukarany za wykroczenie, 
o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, i w ciągu 2 lat od 
ukarania został ponownie ukarany za podobne 
wykroczenie lub 
b) został prawomocnie ukarany za wykrocze-
nia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, lub 
c) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, lub 
d) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 270–275 Kodeksu karnego, popełnione 
w związku z postępowaniem w sprawie wydania 
zezwolenia na pracę albo jest podmiotem 
zarządzanym lub kontrolowanym przez taką 
osobę, lub 
e) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub 
f) został prawomocnie ukarany za wykrocze-
nie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wyko-
nywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej; 
2) cudzoziemiec: 
a) nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych 
i innych warunków w przypadku zamiaru powie-
rzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 
regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, 
poz. 394), lub 
b) został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 270–275 
Kodeksu karnego, popełnione w związku 
z postępowaniem w sprawie wydania zezwole-
nia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia  
na pobyt czasowy i pracę. 

 komentarz
 n Omawiany artykuł wskazuje kategorie cu-
dzoziemców, którym wojewoda odmawia 
wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pra-
cę. Odmowa ta następuje przede wszystkim 
w razie wystąpienia jednej z ogólnych prze-
słanek odmowy wydania zezwolenia na po-
byt czasowy, określonych w art. 100 ust. 1 
pkt 1–9 ustawy. Decyzja odmowna zapada 
zatem m.in. jeżeli cudzoziemiec nie spełnia 
wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt, 

a więc w przypadku zezwolenia na pobyt 
i pracę nie spełnia przesłanek określonych 
w art. 114 ustawy; jeżeli jego dane znajdują 
się w wykazie, o którym mowa w rozdziale 
2 działu X ustawy lub w Systemie Informa-
cyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu 
zgodnie z art. 96 Konwencji Wykonawczej 
do Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r.; 
jeżeli w ocenie organu prowadzącego po-
stępowanie odmowy udzielenia zezwolenia 
wymagają względy obronności lub bezpie-
czeństwa państwa; jeżeli podał we wniosku 
nieprawdziwe informacje lub posłużył się 
sfałszowanymi dokumentami; jeżeli zale-
ga z uiszczeniem podatków lub nie zwrócił 
kosztów wydania i wykonania decyzji zobo-
wiązującej go do opuszczenia kraju; a ponad-
to jeśli odmówił poddania się obowiązko-
wemu leczeniu choroby zakaźnej lub złożył 
wniosek, przebywając w Polsce nielegalnie.
 W wyżej wskazanych przypadkach wydanie 
decyzji o odmowie wydania zezwolenia ma 
charakter obligatoryjny. Ustawodawca odsy-
łając do całego art. 100, a nie tylko jego ust. 1, 
upoważnił wojewodów do odpowiedniego 
stosowania w ramach omawianej procedu-
ry również art. 100 ust. 2. Dlatego wojewo-
da może, ale nie musi odmówić udzielenia 
kolejnego zezwolenia cudzoziemcowi, któ-
ry nie zawiadomił go o ustaniu przyczyny 
udzielenia zezwolenia w terminie 15 dni od 
jej udzielenia, jeżeli wniosek o udzielenie 
kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy zło-
żył przed upływem roku od upływu okresu 
ważności poprzedniego zezwolenia.
 n Z odmową udzielenia zezwolenia spotka-
ją się również wnioski dotyczące podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy, który 
został prawomocnie ukarany za określo-
ne wykroczenia lub przestępstwa, w tym 
z art. 120 ust. 1, ust. 3–5 ustawy o promocji 
zatrudnienia, art. 218–221 kodeksu karnego; 
dalej: k.k. [por. komentarz do art. 88j ustawy 
o promocji zatrudnienia], art. 270–275 k.k. 
[por. komentarz do art. 88j ustawy o promocji 
zatrudnienia], za przestępstwa lub wykrocze-
nia określone w ustawie z 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pra-
cy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 
 n Decyzja odmowna będzie też wydana w przy-
padku wniosku cudzoziemca, który miałby 
podjąć pracę w zawodzie lub działalności re-
gulowanej, ale nie spełnia wymogów kwali-
fikacyjnych (czyli np. jako adwokat, jeśli nie 
posiada uprawnień upoważniających go do 
wpisu na listę adwokatów). 

 Art. 118. [Treść zezwolenia]
1. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwo-
lenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem 
ważności tego zezwolenia, wskazuje się:
1) podmiot powierzający wykonywanie pracy, 
a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracow-
nikiem tymczasowym – także pracodawcę 
użytkownika;
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wyko-
nywać pracę;
3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzy-
mywać cudzoziemiec na danym stanowisku;
4) wymiar czasu pracy;
5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzozie-
miec ma wykonywać pracę.
2. W przypadku gdy w decyzji wskazuje się 
kilka podmiotów powierzających wykonywanie 
pracy, warunki wykonywania pracy, o których 
mowa w ust. 1, określa się odrębnie dla każdego 
podmiotu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy cudzozie-
miec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę, określone 
odrębnymi przepisami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 
w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę, poza okresem ważności 
zezwolenia, zamieszcza się informację, że cudzo-
ziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy 
na warunkach określonych w przepisie będącym 
podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę.

 komentarz
 n Przepis ten określa elementy, które muszą 
znaleźć się w treści zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. Zezwolenie powinno więc 
wskazywać przynajmniej podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy, a w przypad-
ku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem 
tymczasowym – także pracodawcę użytkow-
nika, stanowisko, na jakim cudzoziemiec 

ma wykonywać pracę, najniższe wynagro-
dzenie, które może otrzymywać na danym 
stanowisku, wymiar czasu pracy oraz rodzaj 
umowy, na podstawie której cudzoziemiec 
ma wykonywać pracę. Decyzja niezawie-
rająca któregokolwiek z tych elementów 
będzie wadliwa. 
 n Możliwe jest objęcie jedną decyzją kilku pod-
miotów powierzających wykonywanie pracy. 
W takim przypadku powinna ona wskazy-
wać odrębnie dla każdego z tych podmio-
tów wszystkie warunki wymienione w ust. 1. 
Przykładowo będzie musiała wskazać sta-
nowiska, jakie cudzoziemiec ma zajmować 
u każdego z pracodawców, a także minimalne 
wynagrodzenie, które może otrzymywać za 
pracę dla każdego z nich.
 n O ile cudzoziemiec spełnia warunki zwolnie-
nia z obowiązku posiadania zezwolenia na 
pracę, to w decyzji o udzieleniu zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę wskazuje się tylko 
okres jego ważności oraz informację, iż cu-
dzoziemiec jest uprawniony do wykonywania 
pracy na warunkach określonych w przepisie 
będącym podstawą zwolnienia z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę (wskazując 
ten przepis). 

 Art. 119. [Okoliczności niewymagające 
zmiany zezwolenia]
Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powie-
rzającego wykonywanie pracy lub przejęcie 
pracodawcy lub jego części przez innego praco-
dawcę nie wymagają zmiany lub wydania 
nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

 komentarz
 n Przepis ten określa zdarzenia dotyczące 
podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy, których wystąpienie nie powoduje 
konieczności zmiany zezwolenia – są to 
zmiana siedziby, nazwy lub formy prawnej 
podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy oraz przejęcie pracodawcy lub jego 
części przez innego pracodawcę. Ponieważ 
w rezultacie każdego z objętych zakresem 
tego przepisu zdarzenia nie dochodzi do 
istotnych zmian w zakresie stosunku praw-
nego łączącego cudzoziemca z pracodawcą, 
to niezasadne byłoby narzucanie na cudzo-
ziemca obowiązku występowania z wnio-
skiem o zmianę zezwolenia lub o wydanie 
nowego zezwolenia.

 Art. 120. [Zmiana zezwolenia]
1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może 
być w każdym czasie, na wniosek cudzoziem-
ca, zmienione przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce aktualnego pobytu 
cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza 
wykonywać pracę u innego pracodawcy użyt-
kownika lub na innych warunkach niż określone 
w art. 118 ust. 1 pkt 2–5.
2. Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę, jeżeli:
1) cudzoziemiec nie spełnia warunków, 
o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
2) podmiot, który powierza wykonywanie 
pracy, nie spełnia warunków, o których mowa 
w art. 114 ust. 1 pkt 3 lub 4.
3. Wojewoda odmawia zmiany zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę, jeżeli okres ważności 
zmienianego zezwolenia przekroczy 3 lata.

 komentarz
 n Ustawodawca dopuścił możliwość zmiany 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ra-
zie zmiany podmiotu powierzającego wyko-
nywanie pracy lub warunków określonych 
w art. 118 ust. 1 pkt 2–5 ustawy. Zmiana 
taka może być dokonana w każdym czasie 
na wniosek cudzoziemca.
 n Wojewoda jest zobowiązany zmienić zezwo-
lenie, o ile spełnione są warunki określone 
w art. 114 ust. 1 ustawy [por. komentarz do 
art. 114 ustawy], a w wyniku zmiany okres 
ważności zezwolenia nie przekroczy 3 lat, 
tj. ogólnego maksymalnego terminu, na jaki 
co do zasady może być wydane zezwolenie 
na pobyt czasowy każdego rodzaju zgodnie 
z art. 98 ust. 2 ustawy.

 Art. 121. [Utrata pracy]
Cudzoziemiec przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwo-
lenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia 
pisemnie wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce swojego aktualnego pobytu, 
w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy 
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siadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie 
na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy 
na tym samym stanowisku (pkt 2) lub jeśli 
cudzoziemiec spełnia warunki określone 
w rozporządzeniu ministra pracy i polityki 
społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
określenia przypadków, w których zezwo-
lenie na pracę cudzoziemca jest wydawane 
bez względu na szczegółowe warunki wy-
dawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; 
Dz.U. nr 16, poz. 85 ze zm. (pkt 3) lub określone 
w odrębnych przepisach (pkt 4). Poszczególne 
kategorie zwolnień od obowiązku uzyskania 
opinii starosty odpowiadają wyłączeniom od 
obowiązku przedłożenia opinii starosty w po-
stępowaniu o wydanie zezwolenia na pra-
cę na gruncie ustawy z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.; dalej: 
ustawa o promocji zatrudnienia; u.p.z.). Sze-
rzej omówiono je w komentarzu do jej art. 88c.

Art. 115. [Zawody regulowane]
Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy 
i pracę nie zwalnia od spełnienia określonych 
odrębnymi przepisami wymogów dotyczących 
wykonywania zawodów regulowanych lub 
działalności.

komentarz
n Analogiczna regulacja istnieje na gruncie 

ustawie o promocji zatrudnienia. Również 
na gruncie omawianej ustawy niespełnianie 
wymogów dotyczących zawodów regulowa-
nych jest przesłanką odmowy udzielenia ze-
zwolenia (art. 117 pkt 2 lit. 1a ustawy). Ustawa 
nie przewiduje jednak wyraźnie cofnięcia 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ra-
zie zaprzestania spełniania tych wymogów 
przez cudzoziemca. Niemniej, uważamy, że 
jest to niedopatrzenie legislacyjne, pomimo 
którego utrata uprawnień do wykonywania 
zawodu regulowanego będzie skutkować cof-zawodu regulowanego będzie skutkować cof-zawodu regulowanego będzie skutkować cof
nięciem zezwolenia. Jeśli bowiem cudzoziem-
cowi nieposiadającemu wymaganych upraw-
nień odmawia się zezwolenia, to oznacza to, 
że uprawnienia te są warunkiem wydania 
zezwolenia. Zaprzestanie zatem spełniania 
tych warunków uzasadnia w naszej ocenie 
uchylenie zezwolenia zgodnie z ogólnym 
przepisem art. 101 pkt 2 ustawy.

Art. 116. [Odmowa 
wszczęcia postępowania]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 99 
ust. 1, odmawia się wszczęcia postępowania 
w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę, gdy cudzoziemiec:
1) jest pracownikiem delegowanym do pracy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okre-
ślony czas przez pracodawcę mającego siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – przez 
cały okres delegowania lub
2) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zobowiązań określonych 
w umowach międzynarodowych dotyczących 
ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektó-
rych kategorii osób fizycznych zajmujących się 
wymianą handlową lub inwestycjami, lub
3) prowadzi działalność gospodarczą na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

komentarz
n Zgodnie z wyraźnym odesłaniem do art. 99 

ustawy ogólne przesłanki odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na pobyt czasowy wymienione w tym 
przepisie znajdują zastosowanie także w po-
stępowaniu dotyczącym zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. Z odmową wszczęcia postę-
powania spotka się więc cudzoziemiec, który: 
posiada już prawo pobytu uprawniające rów-
nież do pracy lub ubiega się o nie; przebywa 
w Polsce legalnie, ale na podstawie szczegól-
nych tytułów prawa pobytu, nieuprawniają-
cych do ubiegania się o prawo do pracy; jest 
zatrzymany, tymczasowo aresztowany; zo-
stał zobowiązany do opuszczenia Polski lub 
przebywa za granicą; lub nie złożył odcisków 
palców przy składaniu wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt.

n Ponadto wszczęcia postępowania odmawia 
się:
– cudzoziemcom delegowanym do pracy 

w Polsce na określony czas przez praco-

dawcę mającego siedzibę za granicą w ca-
łym okresie ich delegacji. W takim przy-
padku będzie miał zastosowanie inny typ 
zezwolenia, tj. zezwolenie na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy przez cudzo-
ziemca delegowanego przez pracodawcę 
zagranicznego na terytorium RP (por. ko-
mentarz do art. 140 i 141 ustawy),

– cudzoziemcom, którzy wjechali na teryto-
rium RP na podstawie zobowiązań okre-
ślonych w umowach międzynarodowych 
dotyczących ułatwienia wjazdu i czasowego 
pobytu niektórych kategorii osób fizycz-
nych zajmujących się wymianą handlową 
lub inwestycjami oraz

– cudzoziemcom prowadzącym działalność 
gospodarczą na terytorium RP. Osoby te 
mogą wystąpić jednak o zezwolenie na 
pobyt czasowy w celu prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej. Jeżeli mają zamiar 
wykonywać pracę jednocześnie z prowa-
dzeniem działalności gospodarczej, to 
podmiot powierzający im pracę powinien 
uzyskać zezwolenie na pracę na zasadach 
określonych w ustawie o promocji zatrud-
nienia. Zezwolenie to, łącznie z posiada-
nym przez cudzoziemca zezwoleniem na 
pobyt w celu prowadzenia działalności go-
spodarczej będzie uprawniać tego cudzo-
ziemca do równoczesnego wykonywania 
pracy (por. art. 87 ust. 2 pkt 4 ustawy o pro-
mocji zatrudnienia).

Art. 117. [Odmowa 
udzielenia zezwolenia]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, 
udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
cudzoziemcowi odmawia się, gdy:
1) podmiot powierzający wykonywanie pracy: 
a) został prawomocnie ukarany za wykroczenie, 
o którym mowa w art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, i w ciągu 2 lat od 
ukarania został ponownie ukarany za podobne 
wykroczenie lub 
b) został prawomocnie ukarany za wykrocze-
nia, o których mowa w art. 120 ust. 3–5 ustawy 
z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy, lub 
c) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 218-221 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, lub 
d) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 270–275 Kodeksu karnego, popełnione 
w związku z postępowaniem w sprawie wydania 
zezwolenia na pracę albo jest podmiotem 
zarządzanym lub kontrolowanym przez taką 
osobę, lub 
e) jest osobą fizyczną skazaną prawomocnym 
wyrokiem za przestępstwo, o którym mowa 
w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 
2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, lub 
f) został prawomocnie ukarany za wykrocze-
nie, o którym mowa w art. 11 ustawy z dnia 
15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wyko-
nywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej; 
2) cudzoziemiec: 
a) nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych 
i innych warunków w przypadku zamiaru powie-
rzenia mu wykonywania pracy w zawodzie 
regulowanym w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy 
z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania 
kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. Nr 63, 
poz. 394), lub 
b) został skazany prawomocnym wyrokiem za 
przestępstwo, o którym mowa w art. 270–275 
Kodeksu karnego, popełnione w związku 
z postępowaniem w sprawie wydania zezwole-
nia na pracę lub udzielenia mu zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę. 

komentarz
n Omawiany artykuł wskazuje kategorie cu-

dzoziemców, którym wojewoda odmawia 
wydania zezwolenia na pobyt czasowy i pra-
cę. Odmowa ta następuje przede wszystkim 
w razie wystąpienia jednej z ogólnych prze-
słanek odmowy wydania zezwolenia na po-
byt czasowy, określonych w art. 100 ust. 1 
pkt 1–9 ustawy. Decyzja odmowna zapada 
zatem m.in. jeżeli cudzoziemiec nie spełnia 
wymogów udzielenia zezwolenia na pobyt, 

a więc w przypadku zezwolenia na pobyt 
i pracę nie spełnia przesłanek określonych 
w art. 114 ustawy; jeżeli jego dane znajdują 
się w wykazie, o którym mowa w rozdziale 
2 działu X ustawy lub w Systemie Informa-
cyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu 
zgodnie z art. 96 Konwencji Wykonawczej 
do Układu z Schengen z 14 czerwca 1985 r.; 
jeżeli w ocenie organu prowadzącego po-
stępowanie odmowy udzielenia zezwolenia 
wymagają względy obronności lub bezpie-
czeństwa państwa; jeżeli podał we wniosku 
nieprawdziwe informacje lub posłużył się 
sfałszowanymi dokumentami; jeżeli zale-
ga z uiszczeniem podatków lub nie zwrócił 
kosztów wydania i wykonania decyzji zobo-
wiązującej go do opuszczenia kraju; a ponad-
to jeśli odmówił poddania się obowiązko-
wemu leczeniu choroby zakaźnej lub złożył 
wniosek, przebywając w Polsce nielegalnie.
W wyżej wskazanych przypadkach wydanie 
decyzji o odmowie wydania zezwolenia ma 
charakter obligatoryjny. Ustawodawca odsy-
łając do całego art. 100, a nie tylko jego ust. 1, 
upoważnił wojewodów do odpowiedniego 
stosowania w ramach omawianej procedu-
ry również art. 100 ust. 2. Dlatego wojewo-
da może, ale nie musi odmówić udzielenia 
kolejnego zezwolenia cudzoziemcowi, któ-
ry nie zawiadomił go o ustaniu przyczyny 
udzielenia zezwolenia w terminie 15 dni od 
jej udzielenia, jeżeli wniosek o udzielenie 
kolejnego zezwolenia na pobyt czasowy zło-
żył przed upływem roku od upływu okresu 
ważności poprzedniego zezwolenia.

n Z odmową udzielenia zezwolenia spotka-
ją się również wnioski dotyczące podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy, który 
został prawomocnie ukarany za określo-
ne wykroczenia lub przestępstwa, w tym 
z art. 120 ust. 1, ust. 3–5 ustawy o promocji 
zatrudnienia, art. 218–221 kodeksu karnego; 
dalej: k.k. [por. komentarz do art. 88j ustawy 
o promocji zatrudnienia], art. 270–275 k.k. 
[por. komentarz do art. 88j ustawy o promocji 
zatrudnienia], za przestępstwa lub wykrocze-
nia określone w ustawie z 15 czerwca 2012 r. 
o skutkach powierzania wykonywania pra-
cy cudzoziemcom przebywającym wbrew 
przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. 

n Decyzja odmowna będzie też wydana w przy-
padku wniosku cudzoziemca, który miałby 
podjąć pracę w zawodzie lub działalności re-
gulowanej, ale nie spełnia wymogów kwali-
fikacyjnych (czyli np. jako adwokat, jeśli nie 
posiada uprawnień upoważniających go do 
wpisu na listę adwokatów). 

Art. 118. [Treść zezwolenia]
1. W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwo-
lenia na pobyt czasowy i pracę, poza okresem 
ważności tego zezwolenia, wskazuje się:
1) podmiot powierzający wykonywanie pracy, 
a w przypadku gdy cudzoziemiec będzie pracow-
nikiem tymczasowym – także pracodawcę 
użytkownika;
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wyko-
nywać pracę;
3) najniższe wynagrodzenie, które może otrzy-
mywać cudzoziemiec na danym stanowisku;
4) wymiar czasu pracy;
5) rodzaj umowy, na podstawie której cudzozie-
miec ma wykonywać pracę.
2. W przypadku gdy w decyzji wskazuje się 
kilka podmiotów powierzających wykonywanie 
pracy, warunki wykonywania pracy, o których 
mowa w ust. 1, określa się odrębnie dla każdego 
podmiotu.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, gdy cudzozie-
miec spełnia warunki zwolnienia z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę, określone 
odrębnymi przepisami.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, 
w decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę, poza okresem ważności 
zezwolenia, zamieszcza się informację, że cudzo-
ziemiec jest uprawniony do wykonywania pracy 
na warunkach określonych w przepisie będącym 
podstawą zwolnienia z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę.

komentarz
n Przepis ten określa elementy, które muszą 

znaleźć się w treści zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę. Zezwolenie powinno więc 
wskazywać przynajmniej podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy, a w przypad-
ku gdy cudzoziemiec będzie pracownikiem 
tymczasowym – także pracodawcę użytkow-
nika, stanowisko, na jakim cudzoziemiec 

ma wykonywać pracę, najniższe wynagro-
dzenie, które może otrzymywać na danym 
stanowisku, wymiar czasu pracy oraz rodzaj 
umowy, na podstawie której cudzoziemiec 
ma wykonywać pracę. Decyzja niezawie-
rająca któregokolwiek z tych elementów 
będzie wadliwa. 

n Możliwe jest objęcie jedną decyzją kilku pod-
miotów powierzających wykonywanie pracy. 
W takim przypadku powinna ona wskazy-
wać odrębnie dla każdego z tych podmio-
tów wszystkie warunki wymienione w ust. 1. 
Przykładowo będzie musiała wskazać sta-
nowiska, jakie cudzoziemiec ma zajmować 
u każdego z pracodawców, a także minimalne 
wynagrodzenie, które może otrzymywać za 
pracę dla każdego z nich.

n O ile cudzoziemiec spełnia warunki zwolnie-
nia z obowiązku posiadania zezwolenia na 
pracę, to w decyzji o udzieleniu zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę wskazuje się tylko 
okres jego ważności oraz informację, iż cu-
dzoziemiec jest uprawniony do wykonywania 
pracy na warunkach określonych w przepisie 
będącym podstawą zwolnienia z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę (wskazując 
ten przepis). 

Art. 119. [Okoliczności niewymagające 
zmiany zezwolenia]

[Okoliczności niewymagające 
zmiany zezwolenia]

[Okoliczności niewymagające 

Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powie-
rzającego wykonywanie pracy lub przejęcie 
pracodawcy lub jego części przez innego praco-
dawcę nie wymagają zmiany lub wydania 
nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

komentarz
n Przepis ten określa zdarzenia dotyczące 

podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy, których wystąpienie nie powoduje 
konieczności zmiany zezwolenia – są to 
zmiana siedziby, nazwy lub formy prawnej 
podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy oraz przejęcie pracodawcy lub jego 
części przez innego pracodawcę. Ponieważ 
w rezultacie każdego z objętych zakresem 
tego przepisu zdarzenia nie dochodzi do 
istotnych zmian w zakresie stosunku praw-
nego łączącego cudzoziemca z pracodawcą, 
to niezasadne byłoby narzucanie na cudzo-
ziemca obowiązku występowania z wnio-
skiem o zmianę zezwolenia lub o wydanie 
nowego zezwolenia.

Art. 120. [Zmiana zezwolenia]
1. Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę może 
być w każdym czasie, na wniosek cudzoziem-
ca, zmienione przez wojewodę właściwego 
ze względu na miejsce aktualnego pobytu 
cudzoziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza 
wykonywać pracę u innego pracodawcy użyt-
kownika lub na innych warunkach niż określone 
w art. 118 ust. 1 pkt 2–5.
2. Wojewoda może odmówić zmiany zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę, jeżeli:
1) cudzoziemiec nie spełnia warunków, 
o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 1 lub 2, lub
2) podmiot, który powierza wykonywanie 
pracy, nie spełnia warunków, o których mowa 
w art. 114 ust. 1 pkt 3 lub 4.
3. Wojewoda odmawia zmiany zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę, jeżeli okres ważności 
zmienianego zezwolenia przekroczy 3 lata.

komentarz
n Ustawodawca dopuścił możliwość zmiany 

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w ra-
zie zmiany podmiotu powierzającego wyko-
nywanie pracy lub warunków określonych 
w art. 118 ust. 1 pkt 2–5 ustawy. Zmiana 
taka może być dokonana w każdym czasie 
na wniosek cudzoziemca.

n Wojewoda jest zobowiązany zmienić zezwo-
lenie, o ile spełnione są warunki określone 
w art. 114 ust. 1 ustawy [por. komentarz do 
art. 114 ustawy], a w wyniku zmiany okres 
ważności zezwolenia nie przekroczy 3 lat, 
tj. ogólnego maksymalnego terminu, na jaki 
co do zasady może być wydane zezwolenie 
na pobyt czasowy każdego rodzaju zgodnie 
z art. 98 ust. 2 ustawy.

Art. 121. [Utrata pracy]
Cudzoziemiec przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwo-
lenia na pobyt czasowy i pracę powiadamia 
pisemnie wojewodę właściwego ze względu 
na miejsce swojego aktualnego pobytu, 
w ciągu 15 dni roboczych, o utracie pracy 
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u któregokolwiek z podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy, wymienionych  
w zezwoleniu.

 komentarz
 n Cudzoziemiec przebywający w Polsce na pod-
stawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
zobligowany jest do pisemnego powiado-
mienia wojewody o utracie pracy u które-
gokolwiek z wymienionych w zezwoleniu 
podmiotów powierzających mu pracę. Za-
wiadomienie takie powinno być złożo-
ne w terminie 15 dni roboczych od utraty 
pracy i skierowane do wojewody właściwe-
go ze względu na aktualne miejsce pobytu 
cudzoziemca (a więc niekoniecznie do tego 
samego wojewody, który wydał zezwolenie). 
Ustawa nie wyjaśnia, jak należy rozumieć 
termin „dni robocze”, a zatem wliczeniu do 
tego terminu podlegają wszystkie dni, nie-
będące dniami wolnymi od pracy zgodnie 
z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wol-
nych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 81 ze zm.), czyli 
(z wyjątkiem dni świątecznych) dni od ponie-
działku do piątku, a także sobota, nawet jeśli 
faktycznie urząd wojewódzki jest w soboty 
nieczynny. Jeżeli jednak ostatni dzień termi-
nu przypadnie w sobotę, to w naszej ocenie 
termin ulegnie przedłużeniu do następnego 
najbliższego dnia roboczego. Wynika to z po-
glądu wyrażonego na gruncie art. 57 par. 4 
kodeksu postępowania administracyjnego 
przez NSA w uchwale 7 sędziów z 15 czerw-
ca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11; ONSAiWSA 
2011/5/95 (kodeks postępowania administra-
cyjnego stosuje się wprost do postępowań 
w sprawach dotyczących zezwoleń na pobyt 
cudzoziemca w Polsce). Ww. przepis przewi-
duje przedłużenie terminu do najbliższego 
dnia powszedniego, jeśli ostatni dzień ter-
minu przypada w dzień wolny od pracy. NSA 
uznał, że na potrzeby tego przepisu sobotę 
należy traktować jako dzień wolny od pracy.
 n Celem zawiadomienia jest umożliwienie wo-
jewodzie oceny, czy zaistniała przesłanka uza-
sadniająca uchylenie zezwolenia, tj. ustanie 
celu pobytu, będącego powodem udzielenia 
zezwolenia (por. art. 101 pkt 1 ustawy). Je-
śli cudzoziemiec dopełni tego obowiązku, 
to przez 30 dni od dnia utraty pracy będzie 
jednak chroniony przed uchyleniem zezwo-
lenia. Jeśli cudzoziemiec nie dopełni powyż-
szego obowiązku, nie będzie mógł skorzystać 
z 30-dniowego „moratorium” na uchylenie 
zezwolenia. Poza tą konsekwencją ustawa 
nie przewiduje sankcji za niedopełnienie 
tego obowiązku.

 Art. 122. [Cofnięcie zezwolenia]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, 
wojewoda cofa zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę, jeżeli stanowisko określone w zezwole-
niu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia 
została obniżona, a zezwolenie to nie zostało 
zmienione.

 komentarz
 n Przepis rozszerza zakres przypadków, w któ-
rych wojewoda cofa zezwolenie na pobyt cza-
sowy i pracę. Poza przypadkami wynikają-
cymi z art. 101 ustawy (ustanie celu pobytu, 
który był powodem udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy; zaprzestanie spełniania 
przez cudzoziemca wymogów udzielenia 
mu zezwolenia na pobyt czasowy ze wzglę-
du na deklarowany cel pobytu; wystąpienie 
przynajmniej jednej z okoliczności, o których 
mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8 ustawy) 
wojewoda cofa zezwolenie także w wypadku 
zmiany stanowiska określonego w zezwole-
niu lub obniżenia wysokości wynagrodzenia. 
Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pra-
cę zgodnie z analizowanym przepisem nastą-
pi wyłącznie w razie niedokonania zmiany 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trybie 
art. 120 ustawy.
 n Zgodnie z art. 104 ustawy cofnięcie zezwo-
lenia następuje w drodze decyzji wojewody. 
Oznacza to, że mimo spełnienia się którejś 
z wynikających z komentowanego przepisu 
przesłanek cofnięcia zezwolenia, zezwolenie 
to nie traci ważności z mocy prawa, lecz po-
zostaje formalnie ważne do chwili wydania 
ostatecznej decyzji o jego cofnięciu. Wątpli-
wości budzi kwestia, czy decyzja wojewody 
o cofnięciu zezwolenia unicestwia zezwolenie 
ze skutkiem wstecznym, czy wyłącznie na 
przyszłość. Cofnięcie zezwolenia ma skutek 
wstecz – od chwili wydania zezwolenia – je-
śli jest rezultatem stwierdzenia, że zezwole-
nie na pobyt od początku było wadliwe (WSA 

w Warszawie w wyroku z 29 maja 2006 r., 
sygn. akt V SA/Wa 385/06, LEX nr 283291), 
a więc np. cudzoziemiec złożył z wnioskiem 
fałszywe dokumenty lub nieprawdziwe infor-
macje, ewentualnie był wpisany do wykazu 
niepożądanych cudzoziemców, czego organ 
nie zauważył). W takiej sytuacji pobyt w Pol-
sce na podstawie cofniętego zezwolenia nie 
będzie liczył się cudzoziemcowi jako pobyt 
legalny na potrzeby ewentualnych innych 
postępowań (np. o wydanie zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, któ-
rego wydanie wymaga uprzedniego legalne-
go pobytu w Polsce przez określony okres). 
Jeśli zaś przyczyną cofnięcia zezwolenia jest 
okoliczność, która powstała dopiero po jego 
wydaniu, np. utrata pracy przez cudzoziem-
ca i nieznalezienie nowej przez 3 miesiące, 
to cofnięcie zezwolenia działa od momen-
tu wydania ostatecznej decyzji (wyrok WSA 
w Warszawie z 14 stycznia 2014 r., sygn. akt 
IV SA/Wa 1517/13, LEX nr 1434360), a więc do 
tej chwili pobyt poczytuje się za legalny.

 Art. 123. [Opóźnienie wydania  
decyzji o cofnięciu zezwolenia]
1. Przepisów art. 101 pkt 1 i 2 nie stosuje się 
w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy 
na rzecz podmiotu powierzającego wykonywa-
nie pracy, wymienionego w zezwoleniu:
1) jeżeli cudzoziemiec wykaże, że dopełnił 
obowiązku powiadomienia, o którym mowa 
w art. 121, lub
2) jeżeli powiadomienie, o którym mowa 
w art. 121, nie zostało doręczone wojewodzie 
z powodów niezależnych od cudzoziemca.
2. Do utraty pracy u wszystkich podmio-
tów powierzających wykonywanie pracy, 
wymienionych w zezwoleniu, przepis ust. 1 
ma zastosowanie nie więcej niż raz w trakcie 
ważności zezwolenia.

 komentarz
 n Wskazane w tym przepisie art. 101 pkt 1 i 2 
określają następujące przesłanki uchylenia 
zezwolenia: (1) ustanie celu pobytu, który był 
powodem udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy, lub (2) zaprzestanie spełniania przez 
cudzoziemca wymogów udzielenia mu ze-
zwolenia na pobyt czasowy ze względu na 
deklarowany cel pobytu. Przesłanki te nie 
mają jednak zastosowania w okresie 30 dni 
od dnia utraty pracy przez cudzoziemca, jeśli 
cudzoziemiec dopełnił obowiązku określone-
go w art. 121 ustawy, tj. powiadomił o utra-
cie pracy wojewodę, lub jeśli niedoręczenie 
tego powiadomienia wojewodzie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od cudzoziemca.
 n Zgodnie z ust. 2 w przypadku utraty pracy 
u wszystkich pracodawców wskazanych w ze-
zwoleniu „odroczenie” o 30 dni stosowania 
art. 101 pkt 1 i 2 może mieć zastosowanie nie 
więcej niż raz w trakcie ważności zezwole-
nia. A contrario, do przypadków utraty pracy 
tylko u jednego z podmiotów wymienionych 
w zezwoleniu (przy jednoczesnym pozosta-
waniu zatrudnionym u co najmniej jednego 
pracodawcy) „odroczenie” decyzji o uchyleniu 
może być stosowane wielokrotnie. 

 Art. 124. [Zawiadomienie  
o cofnięciu zezwolenia]
Wojewoda zawiadamia starostę właściwego 
ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca 
o cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę, gdy decyzja w tej sprawie 
stanie się ostateczna.

 komentarz
 n Przepis stanowi podstawę do przekazania 
ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia 
przez wojewodę do starosty właściwego ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 
Decyzja ostateczna to decyzja administracyj-
na, od której nie służy już odwołanie (tj. de-
cyzja wydana w II instancji lub decyzja I in-
stancji, od której w terminie nie wniesiono 
odwołania).

 Art. 125. [Potrzeby kadrowe 
na lokalnym rynku pracy]
1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wyko-
nywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, 
stosuje się przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. O udzielenie informacji, o której mowa 
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, występuje podmiot powierzający 
wykonywanie pracy.
3. Informację, o której mowa w art. 88c 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku 
o udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę.

 komentarz
 n Ustalenie braku możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pra-
cy jest jedną z przesłanek udzielenia cu-
dzoziemcowi zezwolenia na pobyt czaso-
wy i pracę (zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 3 
ustawy). Następuje ono w takim samym 
trybie, jak w przypadku postępowania o wy-
danie zezwolenia na pracę zgodnie z usta-
wą o promocji zatrudnienia. Dokumentem 
potwierdzającym spełnienie tego warunku 
jest opinia starosty o braku możliwości za-
spokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
na podstawie rejestrów bezrobotnych i po-
szukujących pracy lub negatywnego wyniku 
rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. 
Procedura wydawania tej opinii jest okre-
ślona w art. 88c ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia, a także w par. 5 rozporzą-
dzenia ministra pracy i polityki społecznej 
z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. 
nr 16, poz. 84 ze zm.). 
 n Zgodnie z ust. 3 wskazana informacja po-
winna być załączona przez cudzoziemca do 
wniosku o udzielenie lub zmianę zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę.

 Art. 126. [Pełnienie funkcji w zarządzie 
osoby prawnej]
1. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu 
przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby 
prawnej podlegającej wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców, której udziałów lub akcji 
cudzoziemiec nie posiada, zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę udziela się, jeżeli spełnia 
on warunki określone w art. 114 ust. 1 pkt 1 
i 2, a podmiot, którym zarządza lub będzie 
zarządzał, spełnia wymogi, o których mowa 
w art. 142 ust. 1 pkt 3.
2. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje się przepisy art. 115, art. 117 i art. 118 
ust. 1 pkt 1 i 2.

 komentarz
 n Przepis modyfikuje (ogranicza) warunki, ja-
kie musi spełnić cudzoziemiec ubiegający 
się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, 
w przypadku gdy wykonywanie pracy po-
legać będzie na pełnieniu funkcji członka 
zarządu osoby prawnej. Warunkiem sto-
sowania tego przepisu jest nieposiadanie 
przez cudzoziemca akcji lub udziałów spółki, 
w której zarządzie ma pełnić funkcję. Jeżeli 
cudzoziemiec chce pełnić funkcję członka 
zarządu w spółce, której udziały lub akcje 
posiada, powinien ubiegać się o zezwole-
nie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej, o którym mowa 
w art. 142 ustawy.
 n Warunkami udzielenia cudzoziemcowi ze-
zwolenia na pobyt i pracę polegającą na peł-
nieniu funkcji członka zarządu są:
–  posiadanie przez cudzoziemca powszech-

nego ubezpieczenia zdrowotnego lub po-
twierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela 
kosztów leczenia na terytorium RP,

–  posiadanie przez cudzoziemca źródła sta-
bilnego i regularnego dochodu wystarcza-
jącego na pokrycie kosztów utrzymania 
siebie i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu, posiadanie miejsce 
zamieszkania na terytorium RP.

 n Także osoba prawna, w której cudzoziemiec 
będzie pełnił funkcję członka zarządu, musi 
spełniać jeden z poniższych wymogów:
1)  osiągnięcie (w roku podatkowym poprze-

dzającym złożenie wniosku o udzielenie 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt cza-
sowy i pracę) dochodu nie niższego niż 
12-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w województwie (w któ-
rym osoba prawna ma siedzibę) w trzecim 
kwartale roku poprzedzającego złożenie 
wniosku (wysokość przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w województwach 
jest ogłaszana przez prezesa GUS na pod-
stawie art. 30 ust. 2 ustawy z 26 październi-
ka 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego; t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 255), 

2)  zatrudnianie na czas nieokreślony i w peł-
nym wymiarze czasu pracy co najmniej 
przez okres 1 roku poprzedzającego złoże-
nie wniosku co najmniej 2 pracowników 
– obywateli polskich lub cudzoziemców, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 
ustawy o promocji zatrudnienia, 

3)  wykazanie posiadania środków pozwa-
lających na spełnienie w przyszłości 
warunków określonych w pkt 1 oraz 2 
powyżej, 

4)  prowadzenie działań pozwalających na 
spełnienie w przyszłości warunków okre-
ślonych w pkt 1 oraz 2 powyżej.

 n Zgodnie z ust. 2 do wydania zezwolenia 
w analizowanym trybie stosuje się przepisy 
ustawy: art. 115 (obowiązek spełnienia okre-
ślonych odrębnymi przepisami wymogów 
dotyczących wykonywania zawodów regulo-
wanych lub działalności), art. 117 (przesłan-
ki odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę) i art. 118 ust. 1 pkt 1 i 2 (ele-
menty decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Rozdział 3 

Zezwolenie na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji

 Art. 127. [Przesłanki]
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wyko-
nywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem 
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 
oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
1) cudzoziemiec:
a) zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę 
o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę 
cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje 
pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku 
służbowym,
b) spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne 
warunki w przypadku zamiaru wykonywania 
pracy w zawodzie regulowanym w rozumie-
niu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej,
c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiada zgodę właściwego organu na zajmo-
wanie określonego stanowiska, wykonywanie 
zawodu lub prowadzenie innej działalności, 
gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem 
umowy wynika z odrębnych przepisów;
2) podmiot powierzający cudzoziemcowi 
wykonywanie tej pracy nie ma możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym 
rynku pracy;
3) roczne wynagrodzenie brutto wynikające 
z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, 
wskazane w umowie, nie będzie niższe niż mini-
malne wynagrodzenie określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 139.

 komentarz
 n Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wyko-
nywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji jest szczególnym rodza-
jem zezwolenia. Instytucja ta istniała już na 
gruncie poprzedniej ustawy o cudzoziemcach 
(z 13 czerwca 2003 r.) i została wprowadzona 
w ramach wdrożenia unijnej dyrektywy Rady 
2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie wa-
runków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U.UE 
L nr 155, poz. 17, tzw. dyrektywa o niebieskiej 
karcie UE). Choć jest ona korzystna dla cudzo-
ziemców, to niestety liczba wnioskowanych 
niebieskich kart jest marginalna.
 n Niebieska karta UE łączy prawo do wykony-
wania pracy oraz prawo do pobytu w Pol-
sce. Dodatkowo pozwala cudzoziemcowi na 
większą elastyczność w funkcjonowaniu na 
rynku pracy, bowiem po spełnieniu określo-
nych warunków pozwala na zmianę warun-
ków pracy, a nawet pracodawcy, bez potrzeby 
ubiegania się o nową kartę lub o jej zmianę.
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C3Dziennik Gazeta Prawna,  17 kwietnia 2014 nr 75 (3716)    gazetaprawna.pl

u któregokolwiek z podmiotów powierzających 
wykonywanie pracy, wymienionych 
w zezwoleniu.

komentarz
n Cudzoziemiec przebywający w Polsce na pod-

stawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę 
zobligowany jest do pisemnego powiado-
mienia wojewody o utracie pracy u które-
gokolwiek z wymienionych w zezwoleniu 
podmiotów powierzających mu pracę. Za-
wiadomienie takie powinno być złożo-
ne w terminie 15 dni roboczych od utraty 
pracy i skierowane do wojewody właściwe-
go ze względu na aktualne miejsce pobytu 
cudzoziemca (a więc niekoniecznie do tego 
samego wojewody, który wydał zezwolenie). 
Ustawa nie wyjaśnia, jak należy rozumieć 
termin „dni robocze”, a zatem wliczeniu do 
tego terminu podlegają wszystkie dni, nie-
będące dniami wolnymi od pracy zgodnie 
z ustawą z 18 stycznia 1951 r. o dniach wol-
nych od pracy (Dz.U. nr 4, poz. 81 ze zm.), czyli 
(z wyjątkiem dni świątecznych) dni od ponie-
działku do piątku, a także sobota, nawet jeśli 
faktycznie urząd wojewódzki jest w soboty 
nieczynny. Jeżeli jednak ostatni dzień termi-
nu przypadnie w sobotę, to w naszej ocenie 
termin ulegnie przedłużeniu do następnego 
najbliższego dnia roboczego. Wynika to z po-
glądu wyrażonego na gruncie art. 57 par. 4 
kodeksu postępowania administracyjnego 
przez NSA w uchwale 7 sędziów z 15 czerw-
ca 2011 r., sygn. akt I OPS 1/11; ONSAiWSA 
2011/5/95 (kodeks postępowania administra-
cyjnego stosuje się wprost do postępowań 
w sprawach dotyczących zezwoleń na pobyt 
cudzoziemca w Polsce). Ww. przepis przewi-
duje przedłużenie terminu do najbliższego 
dnia powszedniego, jeśli ostatni dzień ter-
minu przypada w dzień wolny od pracy. NSA 
uznał, że na potrzeby tego przepisu sobotę 
należy traktować jako dzień wolny od pracy.

n Celem zawiadomienia jest umożliwienie wo-
jewodzie oceny, czy zaistniała przesłanka uza-
sadniająca uchylenie zezwolenia, tj. ustanie 
celu pobytu, będącego powodem udzielenia 
zezwolenia (por. art. 101 pkt 1 ustawy). Je-
śli cudzoziemiec dopełni tego obowiązku, 
to przez 30 dni od dnia utraty pracy będzie 
jednak chroniony przed uchyleniem zezwo-
lenia. Jeśli cudzoziemiec nie dopełni powyż-
szego obowiązku, nie będzie mógł skorzystać 
z 30-dniowego „moratorium” na uchylenie 
zezwolenia. Poza tą konsekwencją ustawa 
nie przewiduje sankcji za niedopełnienie 
tego obowiązku.

Art. 122. [Cofnięcie zezwolenia]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, 
wojewoda cofa zezwolenie na pobyt czasowy 
i pracę, jeżeli stanowisko określone w zezwole-
niu uległo zmianie lub wysokość wynagrodzenia 
została obniżona, a zezwolenie to nie zostało 
zmienione.
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n Przepis rozszerza zakres przypadków, w któ-

rych wojewoda cofa zezwolenie na pobyt cza-
sowy i pracę. Poza przypadkami wynikają-
cymi z art. 101 ustawy (ustanie celu pobytu, 
który był powodem udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy; zaprzestanie spełniania 
przez cudzoziemca wymogów udzielenia 
mu zezwolenia na pobyt czasowy ze wzglę-
du na deklarowany cel pobytu; wystąpienie 
przynajmniej jednej z okoliczności, o których 
mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8 ustawy) 
wojewoda cofa zezwolenie także w wypadku 
zmiany stanowiska określonego w zezwole-
niu lub obniżenia wysokości wynagrodzenia. 
Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy i pra-
cę zgodnie z analizowanym przepisem nastą-
pi wyłącznie w razie niedokonania zmiany 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w trybie 
art. 120 ustawy.

n Zgodnie z art. 104 ustawy cofnięcie zezwo-
lenia następuje w drodze decyzji wojewody. 
Oznacza to, że mimo spełnienia się którejś 
z wynikających z komentowanego przepisu 
przesłanek cofnięcia zezwolenia, zezwolenie 
to nie traci ważności z mocy prawa, lecz po-
zostaje formalnie ważne do chwili wydania 
ostatecznej decyzji o jego cofnięciu. Wątpli-
wości budzi kwestia, czy decyzja wojewody 
o cofnięciu zezwolenia unicestwia zezwolenie 
ze skutkiem wstecznym, czy wyłącznie na 
przyszłość. Cofnięcie zezwolenia ma skutek 
wstecz – od chwili wydania zezwolenia – je-
śli jest rezultatem stwierdzenia, że zezwole-
nie na pobyt od początku było wadliwe (WSA 

w Warszawie w wyroku z 29 maja 2006 r., 
sygn. akt V SA/Wa 385/06, LEX nr 283291), 
a więc np. cudzoziemiec złożył z wnioskiem 
fałszywe dokumenty lub nieprawdziwe infor-
macje, ewentualnie był wpisany do wykazu 
niepożądanych cudzoziemców, czego organ 
nie zauważył). W takiej sytuacji pobyt w Pol-
sce na podstawie cofniętego zezwolenia nie 
będzie liczył się cudzoziemcowi jako pobyt 
legalny na potrzeby ewentualnych innych 
postępowań (np. o wydanie zezwolenia na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE, któ-
rego wydanie wymaga uprzedniego legalne-
go pobytu w Polsce przez określony okres). 
Jeśli zaś przyczyną cofnięcia zezwolenia jest 
okoliczność, która powstała dopiero po jego 
wydaniu, np. utrata pracy przez cudzoziem-
ca i nieznalezienie nowej przez 3 miesiące, 
to cofnięcie zezwolenia działa od momen-
tu wydania ostatecznej decyzji (wyrok WSA 
w Warszawie z 14 stycznia 2014 r., sygn. akt 
IV SA/Wa 1517/13, LEX nr 1434360), a więc do 
tej chwili pobyt poczytuje się za legalny.

Art. 123. [Opóźnienie wydania 
decyzji o cofnięciu zezwolenia]
1. Przepisów art. 101 pkt 1 i 2 nie stosuje się 
w okresie 30 dni liczonych od dnia utraty pracy 
na rzecz podmiotu powierzającego wykonywa-
nie pracy, wymienionego w zezwoleniu:
1) jeżeli cudzoziemiec wykaże, że dopełnił 
obowiązku powiadomienia, o którym mowa 
w art. 121, lub
2) jeżeli powiadomienie, o którym mowa 
w art. 121, nie zostało doręczone wojewodzie 
z powodów niezależnych od cudzoziemca.
2. Do utraty pracy u wszystkich podmio-
tów powierzających wykonywanie pracy, 
wymienionych w zezwoleniu, przepis ust. 1 
ma zastosowanie nie więcej niż raz w trakcie 
ważności zezwolenia.

komentarz
n Wskazane w tym przepisie art. 101 pkt 1 i 2 

określają następujące przesłanki uchylenia 
zezwolenia: (1) ustanie celu pobytu, który był 
powodem udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy, lub (2) zaprzestanie spełniania przez 
cudzoziemca wymogów udzielenia mu ze-
zwolenia na pobyt czasowy ze względu na 
deklarowany cel pobytu. Przesłanki te nie 
mają jednak zastosowania w okresie 30 dni 
od dnia utraty pracy przez cudzoziemca, jeśli 
cudzoziemiec dopełnił obowiązku określone-
go w art. 121 ustawy, tj. powiadomił o utra-
cie pracy wojewodę, lub jeśli niedoręczenie 
tego powiadomienia wojewodzie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od cudzoziemca.

n Zgodnie z ust. 2 w przypadku utraty pracy 
u wszystkich pracodawców wskazanych w ze-
zwoleniu „odroczenie” o 30 dni stosowania 
art. 101 pkt 1 i 2 może mieć zastosowanie nie 
więcej niż raz w trakcie ważności zezwole-
nia. A contrario, do przypadków utraty pracy 
tylko u jednego z podmiotów wymienionych 
w zezwoleniu (przy jednoczesnym pozosta-
waniu zatrudnionym u co najmniej jednego 
pracodawcy) „odroczenie” decyzji o uchyleniu 
może być stosowane wielokrotnie. 

Art. 124. [Zawiadomienie Art. 124. [Zawiadomienie Art. 124.
o cofnięciu zezwolenia]
Wojewoda zawiadamia starostę właściwego 
ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca 
o cofnięciu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę, gdy decyzja w tej sprawie 
stanie się ostateczna.

komentarz
n Przepis stanowi podstawę do przekazania 

ostatecznej decyzji o cofnięciu zezwolenia 
przez wojewodę do starosty właściwego ze 
względu na miejsce pobytu cudzoziemca. 
Decyzja ostateczna to decyzja administracyj-
na, od której nie służy już odwołanie (tj. de-
cyzja wydana w II instancji lub decyzja I in-
stancji, od której w terminie nie wniesiono 
odwołania).

Art. 125. [Potrzeby kadrowe Art. 125. [Potrzeby kadrowe Art. 125.
na lokalnym rynku pracy]
1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wyko-
nywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, 
stosuje się przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. O udzielenie informacji, o której mowa 
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, występuje podmiot powierzający 
wykonywanie pracy.
3. Informację, o której mowa w art. 88c 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku 
o udzielenie lub zmianę zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę.

komentarz
n Ustalenie braku możliwości zaspokojenia 

potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pra-
cy jest jedną z przesłanek udzielenia cu-
dzoziemcowi zezwolenia na pobyt czaso-
wy i pracę (zgodnie z art. 114 ust. 1 pkt. 3 
ustawy). Następuje ono w takim samym 
trybie, jak w przypadku postępowania o wy-
danie zezwolenia na pracę zgodnie z usta-
wą o promocji zatrudnienia. Dokumentem 
potwierdzającym spełnienie tego warunku 
jest opinia starosty o braku możliwości za-
spokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
na podstawie rejestrów bezrobotnych i po-
szukujących pracy lub negatywnego wyniku 
rekrutacji organizowanej dla pracodawcy. 
Procedura wydawania tej opinii jest okre-
ślona w art. 88c ust. 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia, a także w par. 5 rozporzą-
dzenia ministra pracy i polityki społecznej 
z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz.U. 
nr 16, poz. 84 ze zm.). 

n Zgodnie z ust. 3 wskazana informacja po-
winna być załączona przez cudzoziemca do 
wniosku o udzielenie lub zmianę zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę.

Art. 126. [Pełnienie funkcji w zarządzie 
osoby prawnej]

[Pełnienie funkcji w zarządzie 
osoby prawnej]

[Pełnienie funkcji w zarządzie 

1. Jeżeli wykonywanie pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej polega na pełnieniu 
przez cudzoziemca funkcji w zarządzie osoby 
prawnej podlegającej wpisowi do rejestru 
przedsiębiorców, której udziałów lub akcji 
cudzoziemiec nie posiada, zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę udziela się, jeżeli spełnia 
on warunki określone w art. 114 ust. 1 pkt 1 
i 2, a podmiot, którym zarządza lub będzie 
zarządzał, spełnia wymogi, o których mowa 
w art. 142 ust. 1 pkt 3.
2. Do zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, 
stosuje się przepisy art. 115, art. 117 i art. 118 
ust. 1 pkt 1 i 2.

komentarz
n Przepis modyfikuje (ogranicza) warunki, ja-

kie musi spełnić cudzoziemiec ubiegający 
się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, 
w przypadku gdy wykonywanie pracy po-
legać będzie na pełnieniu funkcji członka 
zarządu osoby prawnej. Warunkiem sto-
sowania tego przepisu jest nieposiadanie 
przez cudzoziemca akcji lub udziałów spółki, 
w której zarządzie ma pełnić funkcję. Jeżeli 
cudzoziemiec chce pełnić funkcję członka 
zarządu w spółce, której udziały lub akcje 
posiada, powinien ubiegać się o zezwole-
nie na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej, o którym mowa 
w art. 142 ustawy.

n Warunkami udzielenia cudzoziemcowi ze-
zwolenia na pobyt i pracę polegającą na peł-
nieniu funkcji członka zarządu są:
– posiadanie przez cudzoziemca powszech-

nego ubezpieczenia zdrowotnego lub po-
twierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela 
kosztów leczenia na terytorium RP,

– posiadanie przez cudzoziemca źródła sta-
bilnego i regularnego dochodu wystarcza-
jącego na pokrycie kosztów utrzymania 
siebie i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu, posiadanie miejsce 
zamieszkania na terytorium RP.

n Także osoba prawna, w której cudzoziemiec 
będzie pełnił funkcję członka zarządu, musi 
spełniać jeden z poniższych wymogów:
1) osiągnięcie (w roku podatkowym poprze-

dzającym złożenie wniosku o udzielenie 
cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt cza-
sowy i pracę) dochodu nie niższego niż 
12-krotność przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia w województwie (w któ-
rym osoba prawna ma siedzibę) w trzecim 
kwartale roku poprzedzającego złożenie 
wniosku (wysokość przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w województwach 
jest ogłaszana przez prezesa GUS na pod-
stawie art. 30 ust. 2 ustawy z 26 październi-
ka 1995 r. o niektórych formach popierania 
budownictwa mieszkaniowego; t.j. Dz.U. 
z 2013 r. poz. 255), 

2) zatrudnianie na czas nieokreślony i w peł-
nym wymiarze czasu pracy co najmniej 
przez okres 1 roku poprzedzającego złoże-
nie wniosku co najmniej 2 pracowników 
– obywateli polskich lub cudzoziemców, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–9 
ustawy o promocji zatrudnienia, 

3) wykazanie posiadania środków pozwa-
lających na spełnienie w przyszłości 
warunków określonych w pkt 1 oraz 2 
powyżej, 

4) prowadzenie działań pozwalających na 
spełnienie w przyszłości warunków okre-
ślonych w pkt 1 oraz 2 powyżej.

n Zgodnie z ust. 2 do wydania zezwolenia 
w analizowanym trybie stosuje się przepisy 
ustawy: art. 115 (obowiązek spełnienia okre-
ślonych odrębnymi przepisami wymogów 
dotyczących wykonywania zawodów regulo-
wanych lub działalności), art. 117 (przesłan-
ki odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt 
czasowy i pracę) i art. 118 ust. 1 pkt 1 i 2 (ele-
menty decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę).

Rozdział 3 

Zezwolenie na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji

Art. 127. [Przesłanki]
Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wyko-
nywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji udziela się, gdy celem 
pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej jest wykonywanie pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji 
oraz spełnione są łącznie następujące warunki:
1) cudzoziemiec:
a) zawarł, na okres przynajmniej 1 roku, umowę 
o pracę, umowę o pracę nakładczą, umowę 
cywilnoprawną, na podstawie której wykonuje 
pracę, świadczy usługi lub pozostaje w stosunku 
służbowym,
b) spełnia wymagania kwalifikacyjne i inne 
warunki w przypadku zamiaru wykonywania 
pracy w zawodzie regulowanym w rozumie-
niu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 marca 2008 r. 
o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych 
nabytych w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej,
c) posiada wyższe kwalifikacje zawodowe,
d) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
e) posiada zgodę właściwego organu na zajmo-
wanie określonego stanowiska, wykonywanie 
zawodu lub prowadzenie innej działalności, 
gdy obowiązek jej uzyskania przed zawarciem 
umowy wynika z odrębnych przepisów;
2) podmiot powierzający cudzoziemcowi 
wykonywanie tej pracy nie ma możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym 
rynku pracy;
3) roczne wynagrodzenie brutto wynikające 
z miesięcznego lub rocznego wynagrodzenia, 
wskazane w umowie, nie będzie niższe niż mini-
malne wynagrodzenie określone w przepisach 
wydanych na podstawie art. 139.

komentarz
n Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wyko-

nywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji jest szczególnym rodza-
jem zezwolenia. Instytucja ta istniała już na 
gruncie poprzedniej ustawy o cudzoziemcach 
(z 13 czerwca 2003 r.) i została wprowadzona 
w ramach wdrożenia unijnej dyrektywy Rady 
2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie wa-
runków wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U.UE 
L nr 155, poz. 17, tzw. dyrektywa o niebieskiej 
karcie UE). Choć jest ona korzystna dla cudzo-
ziemców, to niestety liczba wnioskowanych 
niebieskich kart jest marginalna.

n Niebieska karta UE łączy prawo do wykony-
wania pracy oraz prawo do pobytu w Pol-
sce. Dodatkowo pozwala cudzoziemcowi na 
większą elastyczność w funkcjonowaniu na 
rynku pracy, bowiem po spełnieniu określo-
nych warunków pozwala na zmianę warun-
ków pracy, a nawet pracodawcy, bez potrzeby 
ubiegania się o nową kartę lub o jej zmianę.
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n Zezwolenia udziela się na wniosek cudzo-
ziemca, który powinien go złożyć osobiście 
do wojewody właściwego ze względu na jego 
miejsce pobytu, nie później niż w ostatnim 
dniu legalnego pobytu w Polsce (art. 104 i 105 
ustawy). 

n Pierwszą przesłanką udzielenia niebieskiej 
karty UE jest pobyt w Polsce celem wyko-
nywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji. Zgodnie z definicją za-
wartą w art. 3 pkt 24 ustawy wykonywaniem 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji jest „wykonywanie pracy przez 
cudzoziemca posiadającego kompetencje po-
twierdzone wyższymi kwalifikacjami zawo-
dowymi, który, niezależnie od zachodzącego 
między stronami stosunku prawnego, wyko-
nuje pracę na rzecz lub pod kierownictwem 
innej osoby za wynagrodzeniem”.

n Kolejna przesłanka, określona w pkt 1 lit. a, 
wymaga, aby cudzoziemiec miał zawartą na 
okres przynajmniej 1 roku umowę, na podsta-
wie której wykonuje pracę, świadczy usługi 
lub pozostaje w stosunku służbowym. Nie 
musi być to umowa o pracę, ale także umo-
wa cywilnoprawna, co jest spójne z szerokim 
pojęciem wykonywania pracy, jakim posłu-
guje się ustawa.

n Przesłanka z pkt 1 lit. b wymaga, aby cudzo-
ziemiec spełniał wymogi uprawniające do 
wykonywania pracy w zawodzie regulowa-
nym (jeżeli taki zawód ma zamiar wykonywać 
w Polsce). Lista zawodów mających w Polsce 
status zawodu regulowanego jest opubliko-
wana na stronie internetowej Ministerstwa 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Warunki, od 
których uzależnione są uprawnienia do wy-
konywania poszczególnych zawodów regu-
lowanych, muszą być uznane w Polsce, co 
regulują odrębne przepisy, np. rozporzą-
dzenie ministra transportu i budownictwa 
z 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie 
(Dz.U. nr 83, poz. 578) w par. 5 określa zasady 
uznawania zagranicznych praktyk na po-
trzeby procesu nadawania uprawnień bu-
dowlanych (przy czym zgodnie z tym roz-
porządzeniem cudzoziemiec spoza UE, aby 
uzyskać uprawnienia budowlane w Polsce 
i tak musi zdać egzamin).

n Kolejna przesłanka z pkt 1 lit. c wymaga, aby 
cudzoziemiec posiadał „wyższe kwalifika-
cje zawodowe”. Wyższymi kwalifikacjami 
zawodowymi, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 3 pkt 25 ustawy, są „kwalifikacje uzyska-
ne w wyniku ukończenia studiów wyższych 
albo co najmniej pięcioletnie doświadcze-
nie zawodowe na poziomie porównywal-
nym z poziomem kwalifikacji uzyskanych 
w wyniku ukończenia studiów wyższych, 
niezbędne do wykonywania pracy określonej 
w umowie lub w ofercie pracy stanowiącej 
ofertę zawarcia umowy w rozumieniu prze-
pisów Kodeksu cywilnego”. Do wyjaśnienia 
treści tej definicji niezbędne jest sięgnię-
cie do kolejnej definicji, zawartej w art. 3 
pkt 6. Zgodnie z nią kwalifikacje uzyskane 
w wyniku ukończenia studiów wyższych to 
„kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia 
z wynikiem pozytywnym, poświadczonego 
dyplomem, świadectwem lub innym doku-
mentem wydanym przez właściwy organ 
programu studiów wyższych, czyli cyklu zajęć 
prowadzonych przez instytucję edukacyjną 
uznaną za instytucję szkolnictwa wyższego 
przez państwo, w którym ma ona siedzibę, 
pod warunkiem że czas trwania studiów nie-
zbędny do ich uzyskania wynosi co najmniej 
3 lata”. Istotne jest, aby powyższe kwalifika-
cje były „niezbędne do wykonywania pracy 
określonej w umowie lub w ofercie pracy” 
– oznacza to, że np. cudzoziemiec, który np. 
ukończył za granicą studia, ale ubiega się 
w Polsce o pracę, która z kierunkiem tych 
studiów nie ma nic wspólnego, nie będzie 
spełniał tej przesłanki. Z przepisu nie wynika 
konieczność jakiegokolwiek potwierdzania 
czy nostryfikacji dyplomu uzyskanego za gra-
nicą na potrzeby tej przesłanki – wystarczy, 
aby instytucja edukacyjna, która go wydała, 
była uznana za instytucję szkolnictwa wyż-
szego przez państwo, w którym ma siedzibę. 
Podobnie, nie istnieje żaden formalny tryb 
uznawania doświadczenia zawodowego cu-
dzoziemca za odpowiadający kwalifikacjom 
uzyskanym w toku studiów wyższych – ocena 
w tym zakresie jest dokonywana swobodnie 
przez wojewodę w toku postępowania o wy-
danie niebieskiej karty UE.

n Przesłanka z pkt 1 lit. d dotyczy ubezpiecze-
nia zdrowotnego – cudzoziemiec powinien 
być albo objęty obowiązkowym ubezpiecze-

niem zdrowotnym, albo ubezpieczeniem 
prywatnym. 

n Przesłanka z pkt 1 lit. e odsyła do ewentual-
nych odrębnych przepisów przewidujących 
obowiązek uzyskania zgody właściwego or-
ganu przed podjęciem pracy na danym sta-
nowisku lub w danym zawodzie lub rozpo-
częciem określonego rodzaju działalności. 
Ilekroć odrębny przepis przewiduje taki wy-
móg, spełnienie go jest jednocześnie warun-
kiem uzyskania przez cudzoziemca niebie-
skiej karty UE.

n Punkt 2 nakazuje uzyskanie zaświadczenia 
od starosty o braku możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy. 
Tryb ustalania, czy przesłanka ta jest spełnio-
na, jest uregulowany w kolejnych przepisach 
(por. art. 129 i 136 ustawy).

n Zgodnie z pkt 3 wynagrodzenie dla cudzo-
ziemca w zawartej z nim umowie nie może 
być niższe od określonego minimalnego 
progu – jest on określony w rozporządze-
niu ministra spraw wewnętrznych w spra-
wie wysokości minimalnego wynagrodzenia 
dla cudzoziemca wymaganego do udzielenia 
zezwolenia na zamieszkanie na czas ozna-
czony w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. 
poz. 1463), przy czym ma ono wynosić co naj-
mniej równowartość 150 proc. przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce 
narodowej w poprzednim roku kalendarzo-
wym (art. 139 ustawy). Na 1 maja 2014 r. będzie 
to 63 390 zł brutto rocznie. 

Art. 128. [Okres ważności]
Zezwolenia, o którym mowa w art. 127, udziela 
się na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu 
wykonywania pracy, nie dłuższy jednak 
niż 3 lata.

komentarz
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o 3 miesiące dłuższy od okresu wykonywa-
nia pracy określonego we wniosku. Dodat-
kowe 3 miesiące okresu ważności niebieskiej 
karty UE mają pozwolić cudzoziemcowi na 
znalezienie nowej pracy i wystąpienie z wnio-
skiem o kolejną niebieską kartę. Maksymal-
ny okres, na jaki może być wydane zezwole-
nie na pobyt czasowy w celu wykonywania 
pracy w zawodzie wymagającym wysokich 
kwalifikacji to 3 lata. Jest to termin zbieżny 
z ogólnym maksymalnym okresem ważności 
zezwoleń pobytowych, określonym w art. 98 
ust. 2 ustawy.

Art. 129. [Wyjątki]
Przepisu art. 127 pkt 2 nie stosuje się, gdy:
1) zawód, który cudzoziemiec wykonu-
je w ramach powierzonej pracy, lub rodzaj 
pracy, która jest mu powierzona, znajduje się 
w wykazie zawodów i rodzajów pracy, o którym 
mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 
20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy, lub
2) cudzoziemiec, bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku, posiadał zezwolenie na pracę lub 
zezwolenie na pobyt i pracę, lub zezwolenie, 
o którym mowa w art. 127, u tego samego 
podmiotu powierzającego mu wykonywanie 
pracy na tym samym stanowisku, lub
3) cudzoziemiec był już legalnie zatrudniony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres 
2 lat na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127, lub
4) cudzoziemiec spełnia warunki określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 90 
ust. 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, lub
5) cudzoziemiec spełnia warunki zwolnienia 
z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, 
określone odrębnymi przepisami.

komentarz
n Przepis wymienia wyjątki od warunku 

z art. 127 pkt 2 ustawy, a więc sytuacje, w któ-
rych złożenia wniosku o niebieską kartę UE 
nie trzeba poprzedzać procedurą mającą 
na celu uzyskanie opinii starosty określoną 
w art. 136 ustawy.

n Wyjątki wskazane w pkt 1, 4 i 5 komento-
wanego przepisu są wskazane odpowiednio 
także w art. 114 ust. 3 pkt 1, 3 i 4 ustawy (oraz 
w art. 88c ust. 3 pkt 1 i 3 ustawy o promocji 
zatrudnienia). Wskazane w tych punktach 
przypadki zostały szerzej omówione w ko-
mentarzu do art. 88c ustawy o promocji za-
trudnienia.

n Wyjątek określony w pkt 2 dotyczy cudzo-
ziemca, który bezpośrednio przed złożeniem 
wniosku o niebieską kartę UE posiadał już 
zezwolenie uprawniające go do pracy u tego 
samego podmiotu na tym samym stanowi-
sku. Nie ma przy tym wymogu, aby poprzed-
nim tytułem prawa do wykonywania pracy 
również była niebieska karta UE. 

n Wyjątek z pkt 3 dotyczy cudzoziemca, któ-
ry przed złożeniem wniosku przez 2 lata 
wykonywał w Polsce pracę na podstawie 
niebieskiej karty UE (przesłanek zastosowa-
nia tego wyjątku nie spełnia praca na pod-
stawie zezwolenia na pracę lub na podsta-
wie zezwolenia na pobyt i pracę, o którym 
mowa w rozdziale 2 działu V). Ten przepis, 
w przeciwieństwie do pkt 2, nie posługuje 
się sformułowaniem „bezpośrednio przed 
złożeniem wniosku”. Oznacza to, że cudzo-
ziemiec, który przepracował w Polsce dwa 
lata na podstawie niebieskiej karty UE, za-
chowuje bezterminowo prawo do ubiega-
nia się o kolejną kartę UE bez konieczno-
ści uzyskiwania opinii starosty, nawet jeśli 
w międzyczasie opuścił Polskę lub przeby-
wał w niej na innej podstawie czy będzie 
chciał podjąć pracę u zupełnie innego pod-
miotu na zupełnie innym stanowisku.

Art. 130. [Zawody regulowane]
Uzyskanie zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127, nie zwalnia od spełnienia określonych 
odrębnymi przepisami wymogów dotyczących 
wykonywania zawodów regulowanych lub dzia-
łalności.

komentarz
n Komentowany przepis jest odpowiedni-

kiem art. 115 ustawy dotyczącego zezwole-
nia na pobyt czasowy i pracę. Regulacja ta 
odpowiada też przepisowi art. 88d ustawy 
o promocji zatrudnienia (por. komentarz 
do jej art. 88d), z tą różnicą, że w przypadku 
niebieskiej karty UE spełnienie przez cu-
dzoziemca odrębnych wymogów warun-
kujących prawo do wykonywania zawodu 
regulowanego jest wyraźnie wskazane jako 
przesłanka wydania zezwolenia (art. 127 pkt 1 
lit. b ustawy). W teorii zatem nie ma prawa 
wystąpić sytuacja, w której cudzoziemiec 
będzie posiadał niebieską kartę UE wydaną 
w celu wykonywania danej pracy, jednocześ-
nie nie spełniając warunków wykonywania 
tej pracy określonych w przepisach regulu-
jących dany zawód regulowany. Wydaje się, 
że uregulowanie zawarte w komentowanym 
przepisie ma więc praktyczne znaczenie tyl-
ko w dwóch sytuacjach. Po pierwsze, w sy-
tuacji nieuprawnionego uzyskania przez 
cudzoziemca niebieskiej karty UE za pomocą 
podania nieprawdziwych informacji o speł-
nianiu warunków dotyczących wykonywa-
nia zawodu regulowanego (w tym przypad-
ku zezwolenie i tak podlegałoby cofnięciu, 
zgodnie z art. 101 pkt 3 w zw. z art. 100 ust. 1 
pkt 5 ustawy). Po drugie, w razie błędu orga-
nu, który wydał cudzoziemcowi niebieską 
kartę UE mimo niespełniania przez niego 
wymogów dotyczących pracy w zawodzie re-
gulowanym – w takiej sytuacji komentowa-
ny przepis oznaczałby tyle, że cudzoziemiec 
jest pozbawiony możliwości powołania się 
na działanie w zaufaniu do decyzji organu.

Art. 131. [Odmowa 
wszczęcia postępowania]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 99, 
odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie 
udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym 
mowa w art. 127, gdy cudzoziemiec:
1) ubiega się o zezwolenie, o którym mowa 
w art. 151, lub posiada takie zezwolenie lub
2) jest pracownikiem przedsiębiorstwa prowa-
dzącego działalność gospodarczą w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest 
czasowo oddelegowany przez pracodawcę 
w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, lub
3) wjechał na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zobowiązań określo-
nych w umowie międzynarodowej dotyczącej 
ułatwienia wjazdu i czasowego pobytu niektó-
rych kategorii osób fizycznych zajmujących się 
wymianą handlową lub inwestycjami, lub
4) posiada zezwolenie, o którym mowa 
w art. 186 ust. 1 pkt 3 lit. a.

komentarz
n Przepis określa przypadki, w których organ 

odmawia wszczęcia postępowania w spra-

wie wydania niebieskiej karty UE. Odmowa 
oznacza, że organ w ogóle nie przeprowadza 
postępowania i nie bada okoliczności sprawy, 
zaś rozstrzygnięcie o odmowie wszczęcia po-
stępowania zapada w formie postanowienia, 
a nie decyzji administracyjnej.

n Zgodnie z wyraźnym odesłaniem do art. 99 
ustawy ogólne przesłanki odmowy wszczęcia 
postępowania w sprawie udzielenia zezwo-
lenia na pobyt czasowy wymienione w tym 
przepisie znajdują zastosowanie także w po-
stępowaniu dotyczącym niebieskiej karty UE, 
podobnie jak w postępowaniu dotyczącym 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę (por. 
komentarz do art. 116 ustawy). Przesłanki 
mające zastosowanie tylko w przypadku po-
stępowania o udzielenie zezwolenia na pobyt 
czasowy w celu wykonywania pracy w zawo-
dzie wymagającym wysokich kwalifikacji są 
określone w pkt 1–4 przepisu.

n Punkt 1 dotyczy cudzoziemca, który ubie-
ga się lub posiada już zezwolenie na pobyt 
czasowy w celu prowadzenia badań nauko-
wych. Analogiczne uregulowanie istnia-
ło również na gruncie poprzedniej ustawy 
i wynika z dyrektywy UE o niebieskiej karcie. 
Punkt 2 odnosi się do cudzoziemców czasowo 
oddelegowanych na terytorium Polski przez 
pracodawców prowadzących działalność go-
spodarczą w innym państwie UE. Wobec tej 
kategorii cudzoziemców ustawodawca prze-
widział szczególny rodzaj zezwolenia poby-
towego, uregulowany w rozdziale 4 działu V 
ustawy. Punkt 3 dotyczy cudzoziemców, któ-
rzy wjechali do Polski na uprzywilejowanych 
zasadach, jakie mogą wynikać z ewentual-
nych zobowiązań podjętych przez Polskę 
w związku z umowami międzynarodowymi 
dotyczącymi wspierania wymiany handlowej 
lub inwestycji. Punkt 4 dotyczy zaś cudzo-
ziemców posiadających zezwolenie na pobyt 
czasowy udzielone w związku z posiadaniem 
statusu długoterminowego rezydenta UE 
w jednym z państw członkowskich i korzysta-
niem z prawa do pobytu w innym państwie 
członkowskim w celu wykonywania pracy lub 
działalności na własny rachunek. Podobnie 
jak w przypadku cudzoziemców posiadają-
cych zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
prowadzenia badań naukowych również 
kategoria cudzoziemców wskazana w pkt 
4 jest wyłączona z zakresu podmiotowego 
dyrektywy o niebieskiej karcie UE, w związ-
ku z czym polski ustawodawca, wdrażając 
dyrektywę, wykluczył ubieganie się przez 
tych cudzoziemców o niebieską kartę UE.

Art. 132. [Odmowa 
udzielenia zezwolenia]
Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 
ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9, udzielenia zezwolenia, 
o którym mowa w art. 127, cudzoziemco-
wi odmawia się, gdy zachodzą okoliczności, 
o których mowa w art. 117 pkt 1 lit. a lub b.

komentarz
n Przepis dotyczy przypadków odmowy udzie-

lenia niebieskiej karty UE. Odmowa ta nastę-
puje przede wszystkim w razie wystąpienia 
jednej z ogólnych przesłanek odmowy wy-
dania zezwolenia na pobyt czasowy, określo-
nych w art. 100 ust. 1 pkt 1–5, 8 i 9 ustawy, 
podobnie jak w przypadku zezwolenia na 
pobyt czasowy i pracę (por. komentarz do 
art. 117 ustawy).

n Odesłanie zawarte w komentowanym arty-
kule wyraźnie pomija jednak art. 100 ust. 1 
pkt 6 i 7 – zastosowanie tych dwóch przesła-
nek odmowy udzielenia zezwolenia na pobyt 
jest wyłączone w omawianym postępowaniu. 
Oznacza to, że zaleganie przez cudzoziemca 
z uiszczeniem podatków lub zaleganie ze 
zwrotem kosztów wydania i wykonania decy-
zji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu 
(wydanej na zasadach określonych w rozdzia-
le 2 działu VIII ustawy) nie uzasadnia odmo-
wy udzielenia cudzoziemcowi niebieskiej 
karty UE. Wyłączenie tych dwóch ogólnych 
przesłanek odmowy wydania zezwolenia 
w komentowanym przepisie wynika z tego, 
że przesłanek takich nie przewiduje dyrekty-
wa o niebieskiej karcie UE, której wdrożeniem 
do polskiego porządku prawnego są przepisy 
komentowanego rozdziału.

n Oprócz przypadków wymienionych w art. 100 
ustawy udzielenia niebieskiej karty UE od-
mawia się także z przyczyn określonych 
w art. 117 pkt 1 lit. a lub b – tj. jeżeli podmiot, 
który będzie powierzał cudzoziemcowi pracę, 
został skazany za określone przestępstwa lub 
ukarany za określone wykroczenia.
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 Art. 133. [Cofnięcie zezwolenia]
1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, 
cudzoziemcowi cofa się zezwolenie, o którym 
mowa w art. 127, gdy nie przestrzega on ograni-
czenia w dostępie do rynku pracy określonego 
w art. 135 ust. 2.
2. Przepisów art. 101 pkt 1 lub 2 nie stosuje się, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy 
nie przekroczył 3 miesięcy w okresie ważności 
zezwolenia, o którym mowa w art. 127;
2) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy 
wystąpił nie więcej niż 2 razy w okresie ważno-
ści zezwolenia;
3) cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiąz-
ku powiadomienia, o którym mowa w art. 134 
ust. 1, lub że powiadomienie nie zostało dorę-
czone wojewodzie z powodów niezależnych  
od cudzoziemca.

 komentarz
 n Niebieska karta UE podlega cofnięciu przede 
wszystkim w przypadkach określonych 
w art. 101 ustawy, które mają co do zasady 
zastosowanie do wszystkich zezwoleń na 
pobyt czasowy.
 n Pierwszym z tych przypadków (określonym 
w art. 101 pkt 1) jest ustanie celu pobytu, uza-
sadniającego udzielenie zezwolenia. W przy-
padku niebieskiej karty UE zaistnienie tej 
przesłanki wiąże się z zaprzestaniem wy-
konywania przez cudzoziemca pracy w za-
wodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 
Ustęp 2 ustanawia jednak w tym zakresie 
wyjątek – zaprzestanie wykonywania przez 
cudzoziemca pracy nie będzie więc podstawą 
do cofnięcia zezwolenia, jeśli cudzoziemiec 
spełnia łącznie warunki określone w ust. 2, tj. 
pozostaje bez pracy nie dłużej niż 3 miesiące, 
pozostaje bez pracy najwyżej drugi raz w cią-
gu okresu ważności niebieskiej karty UE oraz 
wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomie-
nia wojewody o utracie pracy w ciągu 15 dni 
roboczych od jej utraty (nawet jeśli z powo-
dów od niego niezależnych powiadomienie 
nie zostało wojewodzie doręczone).
 n Drugi przypadek cofnięcia zezwolenia, zgod-
nie z art. 101 pkt 2 ustawy, ma miejsce, je-
śli cudzoziemiec przestał spełniać wymogi 
udzielenia mu niebieskiej karty UE (wyni-
kające z art. 127 ustawy). Literalne brzmie-
nie ust. 2 każe stosować przewidziany w tym 
ustępie wyjątek również do tego przypadku, 
co oznacza, że w razie łącznego spełnienia 
warunków wymienionych w ust. 2 pkt 1–3 
zaprzestanie spełniania przez cudzoziemca 
przesłanek wydania niebieskiej karty UE nie 
uzasadnia jej cofnięcia. Wprowadzenie tego 
wyjątku jest niezrozumiałe i może powo-
dować praktyczne problemy. Dla przykładu 
jeśli cofnięcie zezwolenia miałoby nastąpić 
z powodu utraty uprawnień koniecznych 
do wykonywania zawodu regulowanego, to 
spełnienie warunków z ust. 2 pkt 1–3 spo-
woduje, że wojewoda nie będzie mógł cof-
nąć zezwolenia.
 n Trzecia przesłanka cofnięcia zezwolenia, 
przewidziana w art. 101 pkt 3 ustawy, odsy-
ła do okoliczności uzasadniających odmo-
wę udzielenia zezwolenia, wymienionych 
w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8. Jeśli któraś 
z tych okoliczności wystąpi po udzieleniu 
niebieskiej karty UE lub organ stwierdzi, 
że występowała ona już w chwili składania 
wniosku, powinien wydać decyzję o cofnięciu 
zezwolenia. Odesłanie do art. 100 zawarte 
w art. 101 pkt 3 ustawy odnosi się również 
do punktów 6 i 7 art. 100 ust. 1 (tj. zaleganie 
przez cudzoziemca z uiszczeniem podatków 
lub ze zwrotem kosztów wydania i wykonania 
decyzji o zobowiązaniu do powrotu). Jak na-
tomiast wskazano w komentarzu do art. 132 
powyżej, przesłanki z art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 
nie dają podstawy do odmowy udzielenia 
cudzoziemcowi niebieskiej karty UE. Byłoby 
nieracjonalne przyjęcie, że zaistnienie tych 
przesłanek nie pozwala organowi wydać de-
cyzji o odmowie udzielenia niebieskiej kar-
ty UE, a jednocześnie obliguje go później do 
wydania decyzji o jej cofnięciu. Zaistnienie 
przesłanek z art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 nie uza-
sadnia zatem cofnięcia niebieskiej karty UE, 
a brak wyraźnego uregulowania w tym zakre-
sie w komentowanym przepisie jest jedynie 
niedociągnięciem legislacyjnym.
 n Oprócz przypadków cofnięcia zezwole-
nia określonych w art. 101 komentowany 
przepis ustanawia dodatkową przesłankę 
właściwą tylko dla cofnięcia zezwolenia na 
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwa-
lifikacji. Jest nią sytuacja, gdy cudzoziemiec 

nie przestrzega ograniczenia w dostępie do 
rynku pracy określonego w art. 135 ust. 2 
ustawy (a więc jeśli w ciągu pierwszych 
dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie 
niebieskiej karty UE zmieni pracodawcę 
lub stanowisko albo zacznie otrzymywać 
niższe wynagrodzenie niż określone w ze-
zwoleniu na pobyt).

 Art. 134. [Obowiązki cudzoziemca]
1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwo-
lenia, o którym mowa w art. 127, w ciągu 15 dni 
roboczych powiadamia pisemnie o utracie pracy 
wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
aktualnego pobytu cudzoziemca.
2. Jeżeli w okresie pierwszych 2 lat pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym 
mowa w art. 127, zmieniły się określone 
w zezwoleniu warunki pracy, o których mowa 
w art. 137 pkt 4, cudzoziemiec w ciągu 15 dni 
roboczych powiadamia o tej zmianie organ, 
o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 
127, nastąpiła zmiana stanowiska, wynagrodze-
nia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru 
czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie 
której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzozie-
miec w ciągu 15 dni roboczych powiadamia o tej 
zmianie organ, o którym mowa w ust. 1.

 komentarz
 n Cudzoziemiec przebywający w Polsce na pod-
stawie niebieskiej karty UE ma obowiązek 
powiadomić wojewodę o utracie pracy na 
piśmie w terminie 15 dni roboczych. Poję-
cie utraty pracy oznacza nie tylko ustanie 
stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej 
z inicjatywy pracodawcy (czy też zlecenio-
dawcy), ale także sytuację, gdy to cudzozie-
miec rezygnuje z pracy u dotychczasowe-
go podmiotu powierzającego mu pracę (np. 
w celu zmiany pracy). Naruszenie przez cu-
dzoziemca powyższego obowiązku powia-
domienia może skutkować cofnięciem ze-
zwolenia przez wojewodę zgodnie z art. 133 
ustawy (chyba że powiadomienie nie zosta-
ło doręczone wojewodzie z powodów nie-
zależnych od cudzoziemca – por. art. 133  
ust. 2 pkt 3).
 n W okresie pierwszych dwóch lat pobytu 
w Polsce na podstawie niebieskiej karty UE 
cudzoziemiec ma ponadto obowiązek powia-
damiać wojewodę w terminie 15 dni robo-
czych o zmianie stanowiska, wynagrodzenia, 
wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy, na 
podstawie której wykonuje pracę. Obowią-
zek ten obejmuje wszelkie zmiany w powyż-
szym zakresie, tj. np. zarówno zwiększenie, 
jak i zmniejszenie wynagrodzenia, i to także 
gdy nowe warunki wciąż odpowiadają wa-
runkom określonym w zezwoleniu na po-
byt. Przepis nie określa wymaganej formy 
tego powiadomienia, jednak wydaje się, że ze 
względów praktycznych powinno być składa-
ne w formie pisemnej. Z ustawy nie wynika 
sankcja za niedokonanie tego zawiadomie-
nia w terminie. W szczególności nie istnieje 
podstawa prawna do cofnięcia zezwolenia . 
za sam fakt niedokonania powiadomienia. 
Niektóre zmiany warunków pracy wymagają 
jednak zmiany zezwolenia na pobyt, pod ry-
gorem uznania, że cudzoziemiec wykonuje 
pracę nielegalnie (por. art. 135 poniżej). 
 n Zgodnie z ust. 3 po upływie dwóch lat po-
bytu cudzoziemca w Polsce na podstawie 
niebieskiej karty UE również powinien on 
zawiadamiać wojewodę w terminie 15 dni 
roboczych o zmianie warunków określonych 
w ust. 2. Tym razem jednak o zmianie wy-
nagrodzenia trzeba powiadomić tylko, jeśli 
zmienia się ono na niekorzyść cudzoziemca. 
Przepis każe ponadto zawiadomić o zmianie 
„minimalnego wymiaru czasu pracy”. Choć 
sformułowanie to jest niejasne, to wydaje się, 
że chodzi tu o zgłoszenie obniżenia wymiaru 
czasu pracy poniżej minimalnego wymiaru 
określonego w zezwoleniu na pobyt (o innych 
zmianach w zakresie wymiaru czasu pracy 
nie trzeba powiadamiać wojewody). Ustęp 3 
również nie określa wymaganej formy za-
wiadomienia i nie określa sankcji za brak 
zawiadomienia.

 Art. 135. [Zmiana zezwolenia]
1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 127, może 
być w każdym czasie, na wniosek cudzoziem-

ca, zmienione przez wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce aktualnego pobytu cudzo-
ziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć 
wykonywanie pracy u innego podmiotu niż 
określony w zezwoleniu, zamierza zmienić 
stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wyna-
grodzenie niż określone w zezwoleniu.
2. W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127:
1) cudzoziemiec nie może rozpocząć wykony-
wania pracy u innego podmiotu niż określony 
w zezwoleniu,
2) cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, 
na jakim jest zatrudniony,
3) cudzoziemcowi nie można wypłacać wyna-
grodzenia niższego niż określone w zezwoleniu
- bez zmiany tego zezwolenia.
3. Zmiana zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127, nie jest wymagana w przypadku 
zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu 
powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie 
pracy, a także w przypadku przejęcia zakładu 
pracy lub jego części przez inny podmiot.
4. Zmiany zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127, wojewoda odmawia, gdy:
1) okres, w którym cudzoziemiec pozostaje  
bez pracy:
a) przekracza 3 miesiące liczone od dnia utraty 
pracy do dnia złożenia przez cudzoziemca 
wniosku o zmianę zezwolenia ze względu na 
zmianę podmiotu powierzającego mu wykony-
wanie pracy lub
b) wystąpił więcej niż 2 razy w trakcie ważności 
zezwolenia, lub
2) cudzoziemiec nie powiadomił wojewo-
dy o utracie pracy w terminie wskazanym 
w art. 134 ust. 1, lub
3) cudzoziemiec przestał spełniać warunki, 
o których mowa w art. 127 pkt 1, lub
4) podmiot, który będzie powierzał pracę cudzo-
ziemcowi, nie spełnia warunków, o których 
mowa w art. 127 pkt 2 lub 3, lub
5) okres ważności zmienionego zezwolenia 
przekroczy 3 lata.

 komentarz
 n Ustęp 1 przewiduje możliwość zmiany wyda-
nego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wy-
konywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji, w sytuacji gdy cudzo-
ziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie 
pracy u innego podmiotu niż wskazany w do-
tychczasowym zezwoleniu, zamierza zmienić 
stanowisko lub będzie otrzymywać niższe 
wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu. 
Zmiana następuje na wniosek cudzoziemca.
 n Jak wynika z ust. 2, zmiana powyższych wa-
runków wykonywania pracy przez cudzo-
ziemca wymaga zmiany niebieskiej karty 
UE tylko w okresie pierwszych 2 lat pobytu 
cudzoziemca na podstawie tego rodzaju ze-
zwolenia na pobyt. W tym okresie faktyczna 
zmiana warunków pracy bez dopełnienia 
obowiązku uzyskania zmienionej niebieskiej 
karty UE będzie oznaczać, że cudzoziemiec 
wykonuje pracę nielegalnie – tj. niezgodnie 
z warunkami określonymi w dokumencie 
uprawniającym go do wykonywania pracy.
 n Po upływie pierwszych dwóch lat pobytu na 
podstawie niebieskiej karty UE cudzoziemiec 
może zmienić pracodawcę, stanowisko lub 
wynagrodzenie bez potrzeby występowania 
o zmianę zezwolenia. Z mocy art. 134 ust. 1 
pozostaje jednak zobowiązany do pisemne-
go powiadomienia wojewody o utracie pracy 
u dotychczasowego pracodawcy w terminie 
15 dni roboczych – naruszenie tego obowiąz-
ku może prowadzić do cofnięcia niebieskiej 
karty UE przez wojewodę zgodnie z art. 133. 
Z mocy art. 134 ust. 3 ustawy powinien rów-
nież powiadamiać wojewodę o zmianie in-
nych warunków wykonywania pracy, wy-
mienionych w tym przepisie. Nie określono 
jednak żadnej sankcji za naruszenie tego 
obowiązku.
 n W przypadkach określonych w ust. 3 (zmiana 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powie-
rzającego wykonywanie pracy, przejęcie czę-
ści lub całości zakładu pracy przez inny pod-
miot) zmiana zezwolenia nie jest wymagana 
ani w ciągu pierwszych dwóch lat pobytu na 
podstawie niebieskiej karty UE, ani później.
 n Ustęp 4 określa przesłanki odmowy wydania 
przez wojewodę decyzji o zmianie niebieskiej 
karty UE. Zgodnie z pkt 1–2 tego ustępu wo-
jewoda odmawia zmiany, jeśli od dnia utra-
ty poprzedniej pracy do dnia złożenia przez 
cudzoziemca wniosku o zmianę zezwolenia 
upłynęły ponad 3 miesiące lub jeśli okres po-
zostawania bez pracy w związku ze zmianą 

pracy wystąpił już w okresie ważności nie-
bieskiej karty UE więcej niż 2 razy, a ponadto 
jeśli cudzoziemiec nie powiadomił wojewody 
o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych. 
Punkty 3–4 przewidują w przypadku postępo-
wania o zmianę niebieskiej karty UE obowią-
zek spełnienia tych samych wymogów, które 
obowiązują przy ubieganiu się o jej wydanie 
– odmowa nastąpi więc, jeśli cudzoziemiec nie 
spełnia już wymogów określonych w art. 127 
pkt 1 lub jeśli nowy pracodawca nie spełnia 
wymogów określonych w art. 127 pkt 2 i 3. 
Dodatkowo zgodnie z pkt 5 komentowane-
go ustępu zmiana niebieskiej karty UE nie 
jest możliwa, jeśli okres ważności zmienionej 
karty przekroczyłby 3 lata. W takiej sytuacji 
konieczne jest wystąpienie przez cudzoziem-
ca o nową niebieską kartę UE.

 Art. 136. [Lokalny rynek pracy]
1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wyko-
nywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, 
stosuje się przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. O udzielenie informacji, o której mowa 
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, występuje podmiot powierzający 
wykonywanie pracy.
3. Informację, o której mowa w art. 88c 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku 
o udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym 
mowa w art. 127.

 komentarz
 n Ustalenie, czy podmiot, który ma powierzać 
cudzoziemcowi wykonywanie pracy, spełnia 
warunek określony w art. 127 pkt 2 ustawy, 
następuje w takim samym trybie, jak w przy-
padku postępowania o udzielenie zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę (por. komentarz do 
art. 125 ustawy) lub w przypadku postępowa-
nia o wydanie zezwolenia na pracę zgodnie 
z ustawą o promocji zatrudnienia (por. ko-
mentarz do jej art. 88c).
 n Opinię starosty musi uzyskać podmiot powie-
rzający cudzoziemcowi pracę. Jako że wnio-
skodawcą w postępowaniu o wydanie niebie-
skiej karty UE jest jednak tylko cudzoziemiec, 
podmiot powierzający mu pracę powinien 
przekazać opinię starosty cudzoziemcowi, 
który dołącza ją do wniosku o niebieską kartę.

 Art. 137. [Treść zezwolenia]
W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwole-
nia, o którym mowa w art. 127, określa się okres 
ważności tego zezwolenia i wskazuje się:
1) podmiot, u którego cudzoziemiec ma wykony-
wać pracę;
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być 
zatrudniony;
3) wynagrodzenie;
4) minimalny wymiar czasu pracy i rodzaj 
umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma 
wykonywać pracę.

 komentarz
 n Przepis wskazuje elementy treści decyzji 
o udzieleniu zezwolenia na pobyt czaso-
wy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji. Ze-
zwolenie określa okres jego ważności, a po-
nadto identyfikuje podmiot powierzają-
cy wykonywanie pracy, stanowisko, które 
ma być cudzoziemcowi powierzone, oraz 
jego wynagrodzenie. Jak wynika z art. 135 
ust. 2 ustawy, po upływie dwóch lat poby-
tu w Polsce na podstawie niebieskiej karty 
UE cudzoziemiec może podjąć pracę w in-
nych warunkach niż określone w zezwole-
niu w zakresie pkt 1–4 tego artykułu. Każdo-
razowa zmiana warunków wymaga jednak 
powiadomienia wojewody w terminie 15 
dni roboczych zgodnie z dyspozycją art. 134 
ust. 1–3 ustawy.

 Art. 138. [Odpisy decyzji]
Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu odpis 
decyzji o:
1) udzieleniu, odmowie udzielenia i cofnię-
ciu zezwolenia, o którym mowa w art. 127, 
cudzoziemcowi, który zamieszkiwał przez okres 
18 miesięcy w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej na podstawie dokumentu 
pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
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Art. 133. [Cofnięcie zezwolenia]
1. Poza przypadkami, o których mowa w art. 101, 
cudzoziemcowi cofa się zezwolenie, o którym 
mowa w art. 127, gdy nie przestrzega on ograni-
czenia w dostępie do rynku pracy określonego 
w art. 135 ust. 2.
2. Przepisów art. 101 pkt 1 lub 2 nie stosuje się, 
jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy 
nie przekroczył 3 miesięcy w okresie ważności 
zezwolenia, o którym mowa w art. 127;
2) okres pozostawania cudzoziemca bez pracy 
wystąpił nie więcej niż 2 razy w okresie ważno-
ści zezwolenia;
3) cudzoziemiec wykaże, że dopełnił obowiąz-
ku powiadomienia, o którym mowa w art. 134 
ust. 1, lub że powiadomienie nie zostało dorę-
czone wojewodzie z powodów niezależnych 
od cudzoziemca.

komentarz
n Niebieska karta UE podlega cofnięciu przede 

wszystkim w przypadkach określonych 
w art. 101 ustawy, które mają co do zasady 
zastosowanie do wszystkich zezwoleń na 
pobyt czasowy.

n Pierwszym z tych przypadków (określonym 
w art. 101 pkt 1) jest ustanie celu pobytu, uza-
sadniającego udzielenie zezwolenia. W przy-
padku niebieskiej karty UE zaistnienie tej 
przesłanki wiąże się z zaprzestaniem wy-
konywania przez cudzoziemca pracy w za-
wodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. 
Ustęp 2 ustanawia jednak w tym zakresie 
wyjątek – zaprzestanie wykonywania przez 
cudzoziemca pracy nie będzie więc podstawą 
do cofnięcia zezwolenia, jeśli cudzoziemiec 
spełnia łącznie warunki określone w ust. 2, tj. 
pozostaje bez pracy nie dłużej niż 3 miesiące, 
pozostaje bez pracy najwyżej drugi raz w cią-
gu okresu ważności niebieskiej karty UE oraz 
wykaże, że dopełnił obowiązku powiadomie-
nia wojewody o utracie pracy w ciągu 15 dni 
roboczych od jej utraty (nawet jeśli z powo-
dów od niego niezależnych powiadomienie 
nie zostało wojewodzie doręczone).

n Drugi przypadek cofnięcia zezwolenia, zgod-
nie z art. 101 pkt 2 ustawy, ma miejsce, je-
śli cudzoziemiec przestał spełniać wymogi 
udzielenia mu niebieskiej karty UE (wyni-
kające z art. 127 ustawy). Literalne brzmie-
nie ust. 2 każe stosować przewidziany w tym 
ustępie wyjątek również do tego przypadku, 
co oznacza, że w razie łącznego spełnienia 
warunków wymienionych w ust. 2 pkt 1–3 
zaprzestanie spełniania przez cudzoziemca 
przesłanek wydania niebieskiej karty UE nie 
uzasadnia jej cofnięcia. Wprowadzenie tego 
wyjątku jest niezrozumiałe i może powo-
dować praktyczne problemy. Dla przykładu 
jeśli cofnięcie zezwolenia miałoby nastąpić 
z powodu utraty uprawnień koniecznych 
do wykonywania zawodu regulowanego, to 
spełnienie warunków z ust. 2 pkt 1–3 spo-
woduje, że wojewoda nie będzie mógł cof-woduje, że wojewoda nie będzie mógł cof-woduje, że wojewoda nie będzie mógł cof
nąć zezwolenia.

n Trzecia przesłanka cofnięcia zezwolenia, 
przewidziana w art. 101 pkt 3 ustawy, odsy-
ła do okoliczności uzasadniających odmo-
wę udzielenia zezwolenia, wymienionych 
w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4–8. Jeśli któraś 
z tych okoliczności wystąpi po udzieleniu 
niebieskiej karty UE lub organ stwierdzi, 
że występowała ona już w chwili składania 
wniosku, powinien wydać decyzję o cofnięciu 
zezwolenia. Odesłanie do art. 100 zawarte 
w art. 101 pkt 3 ustawy odnosi się również 
do punktów 6 i 7 art. 100 ust. 1 (tj. zaleganie 
przez cudzoziemca z uiszczeniem podatków 
lub ze zwrotem kosztów wydania i wykonania 
decyzji o zobowiązaniu do powrotu). Jak na-
tomiast wskazano w komentarzu do art. 132 
powyżej, przesłanki z art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 
nie dają podstawy do odmowy udzielenia 
cudzoziemcowi niebieskiej karty UE. Byłoby 
nieracjonalne przyjęcie, że zaistnienie tych 
przesłanek nie pozwala organowi wydać de-
cyzji o odmowie udzielenia niebieskiej kar-
ty UE, a jednocześnie obliguje go później do 
wydania decyzji o jej cofnięciu. Zaistnienie 
przesłanek z art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 nie uza-
sadnia zatem cofnięcia niebieskiej karty UE, 
a brak wyraźnego uregulowania w tym zakre-
sie w komentowanym przepisie jest jedynie 
niedociągnięciem legislacyjnym.

n Oprócz przypadków cofnięcia zezwole-
nia określonych w art. 101 komentowany 
przepis ustanawia dodatkową przesłankę 
właściwą tylko dla cofnięcia zezwolenia na 
pobyt czasowy w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwa-
lifikacji. Jest nią sytuacja, gdy cudzoziemiec 

nie przestrzega ograniczenia w dostępie do 
rynku pracy określonego w art. 135 ust. 2 
ustawy (a więc jeśli w ciągu pierwszych 
dwóch lat pobytu w Polsce na podstawie 
niebieskiej karty UE zmieni pracodawcę 
lub stanowisko albo zacznie otrzymywać 
niższe wynagrodzenie niż określone w ze-
zwoleniu na pobyt).

Art. 134. [Obowiązki cudzoziemca]
1. Cudzoziemiec przebywający na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwo-
lenia, o którym mowa w art. 127, w ciągu 15 dni 
roboczych powiadamia pisemnie o utracie pracy 
wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
aktualnego pobytu cudzoziemca.
2. Jeżeli w okresie pierwszych 2 lat pobytu 
cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie zezwolenia, o którym 
mowa w art. 127, zmieniły się określone 
w zezwoleniu warunki pracy, o których mowa 
w art. 137 pkt 4, cudzoziemiec w ciągu 15 dni 
roboczych powiadamia o tej zmianie organ, 
o którym mowa w ust. 1.
3. Jeżeli po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 
127, nastąpiła zmiana stanowiska, wynagrodze-
nia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru 
czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie 
której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzozie-
miec w ciągu 15 dni roboczych powiadamia o tej 
zmianie organ, o którym mowa w ust. 1.

komentarz
n Cudzoziemiec przebywający w Polsce na pod-

stawie niebieskiej karty UE ma obowiązek 
powiadomić wojewodę o utracie pracy na 
piśmie w terminie 15 dni roboczych. Poję-
cie utraty pracy oznacza nie tylko ustanie 
stosunku pracy czy umowy cywilnoprawnej 
z inicjatywy pracodawcy (czy też zlecenio-
dawcy), ale także sytuację, gdy to cudzozie-
miec rezygnuje z pracy u dotychczasowe-
go podmiotu powierzającego mu pracę (np. 
w celu zmiany pracy). Naruszenie przez cu-
dzoziemca powyższego obowiązku powia-
domienia może skutkować cofnięciem ze-
zwolenia przez wojewodę zgodnie z art. 133 
ustawy (chyba że powiadomienie nie zosta-
ło doręczone wojewodzie z powodów nie-
zależnych od cudzoziemca – por. art. 133 
ust. 2 pkt 3).

n W okresie pierwszych dwóch lat pobytu 
w Polsce na podstawie niebieskiej karty UE 
cudzoziemiec ma ponadto obowiązek powia-
damiać wojewodę w terminie 15 dni robo-
czych o zmianie stanowiska, wynagrodzenia, 
wymiaru czasu pracy lub rodzaju umowy, na 
podstawie której wykonuje pracę. Obowią-
zek ten obejmuje wszelkie zmiany w powyż-
szym zakresie, tj. np. zarówno zwiększenie, 
jak i zmniejszenie wynagrodzenia, i to także 
gdy nowe warunki wciąż odpowiadają wa-
runkom określonym w zezwoleniu na po-
byt. Przepis nie określa wymaganej formy 
tego powiadomienia, jednak wydaje się, że ze 
względów praktycznych powinno być składa-
ne w formie pisemnej. Z ustawy nie wynika 
sankcja za niedokonanie tego zawiadomie-
nia w terminie. W szczególności nie istnieje 
podstawa prawna do cofnięcia zezwolenia . 
za sam fakt niedokonania powiadomienia. 
Niektóre zmiany warunków pracy wymagają 
jednak zmiany zezwolenia na pobyt, pod ry-
gorem uznania, że cudzoziemiec wykonuje 
pracę nielegalnie (por. art. 135 poniżej). 

n Zgodnie z ust. 3 po upływie dwóch lat po-
bytu cudzoziemca w Polsce na podstawie 
niebieskiej karty UE również powinien on 
zawiadamiać wojewodę w terminie 15 dni 
roboczych o zmianie warunków określonych 
w ust. 2. Tym razem jednak o zmianie wy-
nagrodzenia trzeba powiadomić tylko, jeśli 
zmienia się ono na niekorzyść cudzoziemca. 
Przepis każe ponadto zawiadomić o zmianie 
„minimalnego wymiaru czasu pracy”. Choć 
sformułowanie to jest niejasne, to wydaje się, 
że chodzi tu o zgłoszenie obniżenia wymiaru 
czasu pracy poniżej minimalnego wymiaru 
określonego w zezwoleniu na pobyt (o innych 
zmianach w zakresie wymiaru czasu pracy 
nie trzeba powiadamiać wojewody). Ustęp 3 
również nie określa wymaganej formy za-
wiadomienia i nie określa sankcji za brak 
zawiadomienia.

Art. 135. [Zmiana zezwolenia]
1. Zezwolenie, o którym mowa w art. 127, może 
być w każdym czasie, na wniosek cudzoziem-

ca, zmienione przez wojewodę właściwego ze 
względu na miejsce aktualnego pobytu cudzo-
ziemca, jeżeli cudzoziemiec zamierza rozpocząć 
wykonywanie pracy u innego podmiotu niż 
określony w zezwoleniu, zamierza zmienić 
stanowisko lub będzie otrzymywać niższe wyna-
grodzenie niż określone w zezwoleniu.
2. W okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzo-
ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na podstawie zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127:
1) cudzoziemiec nie może rozpocząć wykony-
wania pracy u innego podmiotu niż określony 
w zezwoleniu,
2) cudzoziemiec nie może zmienić stanowiska, 
na jakim jest zatrudniony,
3) cudzoziemcowi nie można wypłacać wyna-
grodzenia niższego niż określone w zezwoleniu
- bez zmiany tego zezwolenia.
3. Zmiana zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127, nie jest wymagana w przypadku 
zmiany nazwy lub formy prawnej podmiotu 
powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie 
pracy, a także w przypadku przejęcia zakładu 
pracy lub jego części przez inny podmiot.
4. Zmiany zezwolenia, o którym mowa 
w art. 127, wojewoda odmawia, gdy:
1) okres, w którym cudzoziemiec pozostaje 
bez pracy:
a) przekracza 3 miesiące liczone od dnia utraty 
pracy do dnia złożenia przez cudzoziemca 
wniosku o zmianę zezwolenia ze względu na 
zmianę podmiotu powierzającego mu wykony-
wanie pracy lub
b) wystąpił więcej niż 2 razy w trakcie ważności 
zezwolenia, lub
2) cudzoziemiec nie powiadomił wojewo-
dy o utracie pracy w terminie wskazanym 
w art. 134 ust. 1, lub
3) cudzoziemiec przestał spełniać warunki, 
o których mowa w art. 127 pkt 1, lub
4) podmiot, który będzie powierzał pracę cudzo-
ziemcowi, nie spełnia warunków, o których 
mowa w art. 127 pkt 2 lub 3, lub
5) okres ważności zmienionego zezwolenia 
przekroczy 3 lata.

komentarz
n Ustęp 1 przewiduje możliwość zmiany wyda-

nego zezwolenia na pobyt czasowy w celu wy-
konywania pracy w zawodzie wymagającym 
wysokich kwalifikacji, w sytuacji gdy cudzo-
ziemiec zamierza rozpocząć wykonywanie 
pracy u innego podmiotu niż wskazany w do-
tychczasowym zezwoleniu, zamierza zmienić 
stanowisko lub będzie otrzymywać niższe 
wynagrodzenie niż określone w zezwoleniu. 
Zmiana następuje na wniosek cudzoziemca.

n Jak wynika z ust. 2, zmiana powyższych wa-
runków wykonywania pracy przez cudzo-
ziemca wymaga zmiany niebieskiej karty 
UE tylko w okresie pierwszych 2 lat pobytu 
cudzoziemca na podstawie tego rodzaju ze-
zwolenia na pobyt. W tym okresie faktyczna 
zmiana warunków pracy bez dopełnienia 
obowiązku uzyskania zmienionej niebieskiej 
karty UE będzie oznaczać, że cudzoziemiec 
wykonuje pracę nielegalnie – tj. niezgodnie 
z warunkami określonymi w dokumencie 
uprawniającym go do wykonywania pracy.

n Po upływie pierwszych dwóch lat pobytu na 
podstawie niebieskiej karty UE cudzoziemiec 
może zmienić pracodawcę, stanowisko lub 
wynagrodzenie bez potrzeby występowania 
o zmianę zezwolenia. Z mocy art. 134 ust. 1 
pozostaje jednak zobowiązany do pisemne-
go powiadomienia wojewody o utracie pracy 
u dotychczasowego pracodawcy w terminie 
15 dni roboczych – naruszenie tego obowiąz-
ku może prowadzić do cofnięcia niebieskiej 
karty UE przez wojewodę zgodnie z art. 133. 
Z mocy art. 134 ust. 3 ustawy powinien rów-
nież powiadamiać wojewodę o zmianie in-
nych warunków wykonywania pracy, wy-
mienionych w tym przepisie. Nie określono 
jednak żadnej sankcji za naruszenie tego 
obowiązku.

n W przypadkach określonych w ust. 3 (zmiana 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powie-
rzającego wykonywanie pracy, przejęcie czę-
ści lub całości zakładu pracy przez inny pod-
miot) zmiana zezwolenia nie jest wymagana 
ani w ciągu pierwszych dwóch lat pobytu na 
podstawie niebieskiej karty UE, ani później.

n Ustęp 4 określa przesłanki odmowy wydania 
przez wojewodę decyzji o zmianie niebieskiej 
karty UE. Zgodnie z pkt 1–2 tego ustępu wo-
jewoda odmawia zmiany, jeśli od dnia utra-
ty poprzedniej pracy do dnia złożenia przez 
cudzoziemca wniosku o zmianę zezwolenia 
upłynęły ponad 3 miesiące lub jeśli okres po-
zostawania bez pracy w związku ze zmianą 

pracy wystąpił już w okresie ważności nie-
bieskiej karty UE więcej niż 2 razy, a ponadto 
jeśli cudzoziemiec nie powiadomił wojewody 
o utracie pracy w terminie 15 dni roboczych. 
Punkty 3–4 przewidują w przypadku postępo-
wania o zmianę niebieskiej karty UE obowią-
zek spełnienia tych samych wymogów, które 
obowiązują przy ubieganiu się o jej wydanie 
– odmowa nastąpi więc, jeśli cudzoziemiec nie 
spełnia już wymogów określonych w art. 127 
pkt 1 lub jeśli nowy pracodawca nie spełnia 
wymogów określonych w art. 127 pkt 2 i 3. 
Dodatkowo zgodnie z pkt 5 komentowane-
go ustępu zmiana niebieskiej karty UE nie 
jest możliwa, jeśli okres ważności zmienionej 
karty przekroczyłby 3 lata. W takiej sytuacji 
konieczne jest wystąpienie przez cudzoziem-
ca o nową niebieską kartę UE.

Art. 136. [Lokalny rynek pracy]
1. Do ustalenia, czy podmiot powierzający wyko-
nywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia 
potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy, 
stosuje się przepisy art. 88c ust. 1 pkt 2 i ust. 2 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
2. O udzielenie informacji, o której mowa 
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, występuje podmiot powierzający 
wykonywanie pracy.
3. Informację, o której mowa w art. 88c 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy, cudzoziemiec dołącza do wniosku 
o udzielenie lub zmianę zezwolenia, o którym 
mowa w art. 127.

komentarz
n Ustalenie, czy podmiot, który ma powierzać 

cudzoziemcowi wykonywanie pracy, spełnia 
warunek określony w art. 127 pkt 2 ustawy, 
następuje w takim samym trybie, jak w przy-
padku postępowania o udzielenie zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę (por. komentarz do 
art. 125 ustawy) lub w przypadku postępowa-
nia o wydanie zezwolenia na pracę zgodnie 
z ustawą o promocji zatrudnienia (por. ko-
mentarz do jej art. 88c).

n Opinię starosty musi uzyskać podmiot powie-
rzający cudzoziemcowi pracę. Jako że wnio-
skodawcą w postępowaniu o wydanie niebie-
skiej karty UE jest jednak tylko cudzoziemiec, 
podmiot powierzający mu pracę powinien 
przekazać opinię starosty cudzoziemcowi, 
który dołącza ją do wniosku o niebieską kartę.

Art. 137. [Treść zezwolenia]
W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwole-
nia, o którym mowa w art. 127, określa się okres 
ważności tego zezwolenia i wskazuje się:
1) podmiot, u którego cudzoziemiec ma wykony-
wać pracę;
2) stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma być 
zatrudniony;
3) wynagrodzenie;
4) minimalny wymiar czasu pracy i rodzaj 
umowy, na podstawie której cudzoziemiec ma 
wykonywać pracę.

komentarz
n Przepis wskazuje elementy treści decyzji 

o udzieleniu zezwolenia na pobyt czaso-
wy w celu wykonywania pracy w zawodzie 
wymagającym wysokich kwalifikacji. Ze-
zwolenie określa okres jego ważności, a po-
nadto identyfikuje podmiot powierzają-
cy wykonywanie pracy, stanowisko, które 
ma być cudzoziemcowi powierzone, oraz 
jego wynagrodzenie. Jak wynika z art. 135 
ust. 2 ustawy, po upływie dwóch lat poby-
tu w Polsce na podstawie niebieskiej karty 
UE cudzoziemiec może podjąć pracę w in-
nych warunkach niż określone w zezwole-
niu w zakresie pkt 1–4 tego artykułu. Każdo-
razowa zmiana warunków wymaga jednak 
powiadomienia wojewody w terminie 15 
dni roboczych zgodnie z dyspozycją art. 134 
ust. 1–3 ustawy.

Art. 138. [Odpisy decyzji]
Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu odpis 
decyzji o:
1) udzieleniu, odmowie udzielenia i cofnię-
ciu zezwolenia, o którym mowa w art. 127, 
cudzoziemcowi, który zamieszkiwał przez okres 
18 miesięcy w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej na podstawie dokumentu 
pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 
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lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją 
„Niebieska Karta UE”;
2) udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE posiadaczowi zezwole-
nia, o którym mowa w art. 127.

 komentarz
 n Przepis stanowi podstawę do przekazywa-
nia przez wojewodę do Szefa Urzędu ds. 
Cudzoziemców odpisów decyzji o udzie-
leniu, odmowie udzielenia i cofnięciu ze-
zwolenia wydanych wobec cudzoziem-
ców, którzy posiadali już przez co najmniej 
18 miesięcy niebieską kartę UE wydaną 
w innym kraju UE, a także odpisów decyzji 
o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezy-
denta długoterminowego UE cudzoziem-
cowi posiadającemu niebieską kartę UE 
w Polsce. Przekazywanie tych dokumen-
tów szefowi Urzędu ds. Cudzoziemców 
znajduje uzasadnienie w art. 22 ustawy, 
zgodnie z którym organ ten jest organem 
odpowiedzialnym za kontakty z organami 
innych państw członkowskich UE w kwe-
stiach dotyczących wydanych zezwoleń na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE 
oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu 
wykonywania zawodu wymagającego wy-
sokich kwalifikacji.

 Art. 139. [Minimalne wynagrodzenie]
Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw pracy określi, w drodze rozporządze-
nia, wysokość minimalnego wynagrodzenia 
wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w taki 
sposób, aby wysokość minimalnego wyna-
grodzenia nie była niższa niż równowartość 
150% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w poprzednim 
roku kalendarzowym obliczanego na podsta-
wie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłaszanego w danym roku 
na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1440).

 komentarz
 n Przepis ustanawia upoważnienie dla mi-
nistra spraw wewnętrznych do wydania 
rozporządzenia określającego minimalne 
wynagrodzenie, jakie cudzoziemiec musi 
otrzymywać od podmiotu powierzającego 
pracę, aby spełniać warunek wydania nie-
bieskiej karty UE określony w art. 127 pkt 3 
ustawy. Na dzień ukończenia niniejszego 
komentarza rozporządzenie takie nie zo-
stało jeszcze wydane, jednak z mocy prze-
pisu przejściowego – art. 520 pkt 1 ustawy 
– do czasu jego wydania, lecz nie dłużej niż 
przez 12 miesięcy od wejścia w życie usta-
wy, czyli od 1 maja 2014 r., moc zachowuje 
rozporządzenie wydane na podstawie po-
przedniej ustawy. Zgodnie z tym rozporzą-
dzeniem wysokość minimalnego wynagro-
dzenia dla cudzoziemca wymaganego do 
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwali-
fikacji wynosi rocznie 63 390 zł.

Rozdział 4 

Zezwolenie na pobyt czasowy  
w celu wykonywania pracy przez 
cudzoziemca delegowanego 
przez pracodawcę zagranicznego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 Art. 140. [Warunki wydania zezwolenia]
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykony-
wania pracy przez cudzoziemca delegowanego 
przez pracodawcę zagranicznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziem-
cowi, jeżeli:
1) posiada zezwolenie na pracę w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo 
pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze 
powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie  
na pracę nie jest wymagane;
2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;
3) posiada źródło stabilnego i regularnego 
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostają-
cych na jego utrzymaniu;
4) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej miejsce zamieszkania.
2. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający 
się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepis art. 114 ust. 2.

 komentarz
 n Przepis określa przesłanki udzielenia cudzo-
ziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, gdy 
jest on delegowany na terytorium RP przez 
pracodawcę zagranicznego. Przepis doty-
czy zarówno cudzoziemców delegowanych 
przez podmioty mające siedzibę w UE, jak 
i przez podmioty z krajów trzecich. Tak jak 
w przypadku innych zezwoleń na pobyt cza-
sowy również o to zezwolenie wniosek składa 
cudzoziemiec, który już przebywa w Polsce.
 n Warunkiem udzielenia cudzoziemcowi ze-
zwolenia na pobyt czasowy w tym trybie jest 
przede wszystkim posiadanie przez cudzo-
ziemca zezwolenia na pracę (określonego 
w ustawie o promocji zatrudnienia) albo 
(w sytuacji gdy zezwolenie na pracę nie jest 
wymagane) pisemnego oświadczenia pra-
codawcy o zamiarze powierzenia mu pracy.
 n Ponadto cudzoziemiec musi spełniać okre-
ślone w ust. 1 pkt 2–4 warunki dotyczące 
ubezpieczenia, źródła dochodu i miejsca 
zamieszkania. Warunki te odpowiadają do-
kładnie warunkom udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę określonym w art. 
114 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 114 ust. 1 
pkt 2 ustawy. W przypadku tego zezwolenia 
źródłem dochodu służącym spełnieniu prze-
słanki z ust. 1 pkt 3 będzie wynagrodzenie 
otrzymywane przez cudzoziemca w związku 
z zatrudnieniem, w ramach którego został 
delegowany do pracy w Polsce.

 Art. 141. [Wyjątkowe niestosowanie  
art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy]
Przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 nie stosuje się do 
cudzoziemca czasowo oddelegowanego w celu 
świadczenia usług na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
uprawnionego do przebywania i zatrudnienia  
na terytorium tego państwa.

 komentarz
 n Zgodnie z przywołanym art. 100 ust. 1 pkt 9 
ustawy o promocji zatrudnienia cudzoziem-
cowi, który złożył wniosek podczas nielegal-
nego pobytu na terytorium RP lub przebywa 
na tym terytorium nielegalnie, odmawia się 
zezwolenia na pobyt czasowy. Jego stosowa-
nie zostało wyłączone w sytuacji określonej 
w art. 141. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec 
ma prawo przebywania i zatrudnienia w in-
nym kraju UE (lub np. Norwegii, Islandii), 
a jego pracodawca mający siedzibę w tym 
kraju deleguje go do pracy w Polsce, to nie 
można odmówić mu w Polsce udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy dlatego, że 
jego pobyt w Polsce jest nielegalny (a więc 
np. posiada wizę krajową kraju pracodaw-
cy, ale polskiej już nie). Przepis ten został 
wprowadzony ze względu na treść wyro-
ku TSUE z 21 września 2006 r., sygn. akt 
C-168/04, z którego wynika, że uzależnienie 
przyznania prawa pobytu w kraju człon-
kowskim A cudzoziemcowi delegowanemu 
z kraju członkowskiego B przez podmiot 
z kraju członkowskiego B od stwierdzenia 
legalności jego pobytu w kraju A ograni-
czałoby swobodę świadczenia usług przez 
ten podmiot.

Rozdział 5 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej

 Art. 142. [Przesłanki]
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów obowiązujących w tym zakresie  
na tym terytorium oraz spełnione są następują-
ce warunki:
1) cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych lub potwierdzenie pokry-
cia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu 
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzyma-
nia siebie i członków rodziny pozostających  
na jego utrzymaniu,
c) zgodę właściwego organu na zajmowanie 
określonego stanowiska lub wykonywanie 
zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika 
z przepisów odrębnych;
2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) podmiot, który prowadzi działalność  
gospodarczą:
a) w roku podatkowym poprzedzającym 
złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez cudzoziemca 
osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w województwie, w którym podmiot ten ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim 
kwartale roku poprzedzającego złożenie 
wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego na podstawie art. 
30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. 
o niektórych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) 
lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym 
wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 
1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co 
najmniej 2 pracowników będących obywatelami 
polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, lub
b) wykaże, że posiada środki pozwalające na 
spełnienie w przyszłości warunków określonych 
w lit. a lub prowadzi działania pozwalające 
na spełnienie w przyszłości tych warunków, 
w szczególności przyczyniające się do wzrostu 
inwestycji, transferu technologii, wprowadzania 
korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc 
pracy.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworzo-
nej przez cudzoziemca spółki komandytowej, 
komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do 
spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub 
której udziały lub akcje objął lub nabył.
3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej udziela się 
cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest 
wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji 
w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub 
której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile 
cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, a spółka spełnia warunki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się 
o udzielenie mu zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy art. 114 ust. 2.
5. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwo-
lenia, o którym mowa w ust. 1, obywatelowi 
Republiki Tureckiej w związku z prowadzeniem 
lub zamiarem prowadzenia przez niego dzia-
łalności gospodarczej na własny rachunek na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie przepisów obowiązujących w tym zakresie 
na tym terytorium, stosuje się przepis art. 41 
ust. 1 Protokołu dodatkowego do Układu usta-
nawiającego stowarzyszenie między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 
293 z 29.12.1972, str. 4, z późn. zm.).

 komentarz
 n Przepis określa odrębny rodzaj zezwolenia, 
jakie może zostać udzielone cudzoziemcowi 
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Tak jak 
w przypadku innych zezwoleń na pobyt cza-
sowy również o to zezwolenie wniosek składa 
cudzoziemiec, który już przebywa w Polsce.
 n Przesłanki udzielenia tego zezwolenia moż-
na podzielić na dwie grupy – dotyczące cu-
dzoziemca (posiadanie ubezpieczenia, źró-
dła dochodu, ewentualnej zgody organu na 
zajmowanie określonego stanowiska lub 
wykonywanie zawodu oraz zapewnionego 

miejsca zamieszkania na terytorium RP), 
a także dotyczące podmiotu prowadzące-
go działalność gospodarczą (m.in. osiąganie 
określonego dochodu).
 n Wymogi dotyczące osoby cudzoziemca, wska-
zane w art. 142 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 142 
ust. 1 pkt 2, występują także przy ubieganiu 
się przez cudzoziemca o zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę (por. komentarz do art. 114) 
oraz w przypadku ubiegania się o zezwolenie 
na pobyt czasowy dla cudzoziemca delego-
wanego przez pracodawcę zagranicznego 
(por. komentarz do art. 140).
 n Jeśli chodzi o określone w ust. 1 pkt 3 lit. a i b 
wymogi dotyczące podmiotu, który prowadzi 
działalność gospodarczą, to odpowiadają one 
dokładnie wymogom dotyczącym podmiotu 
ubiegającego się o wydanie dla cudzoziem-
ca zezwolenia na pracę typu B, określonym 
w art. 88c ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia – zostały one omówione w ko-
mentarzu do art. 88c tej ustawy.
 n Zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu 
wymogi określone w ust. 1 pkt 3 mają za-
stosowanie do spółek utworzonych przez 
cudzoziemca lub do których cudzoziemiec 
przystąpił, lub których udziały lub akcje ob-
jął, lub nabył. 
 n Z ust. 3 wynika, iż wymogi, jakie musi spełnić 
cudzoziemiec, którego celem pobytu jest wy-
konywanie pracy poprzez pełnienie funkcji 
w zarządzie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub spółki akcyjnej (utworzonej 
przez cudzoziemca lub której udziały lub 
akcje cudzoziemiec objął lub nabył) są takie 
same jak wymogi dotyczące uzyskania ze-
zwolenia na pobyt czasowy w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Przepis nie 
wskazuje, jaką część udziałów lub akcji osoby 
prawnej cudzoziemiec powinien posiadać, 
aby to zezwolenie na pobyt czasowy miało 
zastosowanie. Wystarczające będzie zatem 
posiadanie przez cudzoziemca nawet jednej 
akcji/udziału.
 n Ustęp 4 potwierdza, że przesłanki uznania 
dochodu cudzoziemca za wystarczający są 
takie same jak w komentowanym powyżej 
art. 114 ust. 2 ustawy.
 n Przywołany w ust. 5 art. 41 ust. 1 Protokołu 
dodatkowego do układu ustanawiającego sto-
warzyszenie między Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą a Turcją stanowi, iż „Umawia-
jące się Strony powstrzymują się od wpro-
wadzenia wobec siebie nowych ograniczeń 
w swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie 
świadczenia usług”.

 Art. 143. [Odesłanie]
Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwole-
nia, o którym mowa w art. 142 ust. 3, stosuje się 
przepisy art. 117.

 komentarz
 n Komentowany przepis nakazuje, aby do od-
mowy udzielenia cudzoziemcowi zezwole-
nia na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej polegającej na peł-
nieniu funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub 
spółki akcyjnej, którą cudzoziemiec utworzył 
lub której udziały lub akcje objął, lub nabył, 
stosować przepisy art. 117 ustawy. Przywo-
łany przepis zawiera kilka przesłanek, któ-
rych wystąpienie powoduje odmowę wyda-
nia zezwolenia.
 n Przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia 
wskazane w art. 117 pkt 1 lit. a–f odnoszą się 
do podmiotu powierzającego cudzoziemco-
wi wykonywanie pracy. Na gruncie postępo-
wania o udzielenie zezwolenia na pobyt dla 
cudzoziemca członka zarządu spółki, w któ-
rej posiada on udziały, podmiotem tym bę-
dzie więc przedmiotowa spółka. Ze wzglę-
dów praktycznych przesłanki te nie będą 
mogły mieć zastosowania, bowiem dotyczą 
one wyłącznie osób fizycznych skazanych 
za określone przestępstwa lub ukaranych 
za określone wykroczenia. Spółka z o.o. oraz 
spółka akcyjna nie są oczywiście osobami fi-
zycznymi, więc żadna z tych przesłanek nie 
może w ich przypadku zachodzić.
 n Wobec powyższego wydaje się, iż realne za-
stosowanie odesłania z komentowanego 
przepisu ograniczy się w praktyce do art. 117 
pkt 2 lit b. Przepis ten stanowi o odmowie 
wydania zezwolenia w przypadku prawomoc-
nego skazania cudzoziemca za przestępstwa 
określone w tym przepisie.

DZIAŁY VI–XIII [pominięte] 

Komentarze
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lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją 
„Niebieska Karta UE”;
2) udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE posiadaczowi zezwole-
nia, o którym mowa w art. 127.

komentarz
n Przepis stanowi podstawę do przekazywa-

nia przez wojewodę do Szefa Urzędu ds. 
Cudzoziemców odpisów decyzji o udzie-
leniu, odmowie udzielenia i cofnięciu ze-
zwolenia wydanych wobec cudzoziem-
ców, którzy posiadali już przez co najmniej 
18 miesięcy niebieską kartę UE wydaną 
w innym kraju UE, a także odpisów decyzji 
o udzieleniu zezwolenia na pobyt rezy-
denta długoterminowego UE cudzoziem-
cowi posiadającemu niebieską kartę UE 
w Polsce. Przekazywanie tych dokumen-
tów szefowi Urzędu ds. Cudzoziemców 
znajduje uzasadnienie w art. 22 ustawy, 
zgodnie z którym organ ten jest organem 
odpowiedzialnym za kontakty z organami 
innych państw członkowskich UE w kwe-
stiach dotyczących wydanych zezwoleń na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE 
oraz zezwoleń na pobyt czasowy w celu 
wykonywania zawodu wymagającego wy-
sokich kwalifikacji.

Art. 139. [Minimalne wynagrodzenie]
Minister właściwy do spraw wewnętrznych 
w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw pracy określi, w drodze rozporządze-
nia, wysokość minimalnego wynagrodzenia 
wymaganego do udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia, o którym mowa w art. 127, w taki 
sposób, aby wysokość minimalnego wyna-
grodzenia nie była niższa niż równowartość 
150% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w gospodarce narodowej w poprzednim 
roku kalendarzowym obliczanego na podsta-
wie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu 
Statystycznego ogłaszanego w danym roku 
na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1440).

komentarz
n Przepis ustanawia upoważnienie dla mi-

nistra spraw wewnętrznych do wydania 
rozporządzenia określającego minimalne 
wynagrodzenie, jakie cudzoziemiec musi 
otrzymywać od podmiotu powierzającego 
pracę, aby spełniać warunek wydania nie-
bieskiej karty UE określony w art. 127 pkt 3 
ustawy. Na dzień ukończenia niniejszego 
komentarza rozporządzenie takie nie zo-
stało jeszcze wydane, jednak z mocy prze-
pisu przejściowego – art. 520 pkt 1 ustawy 
– do czasu jego wydania, lecz nie dłużej niż 
przez 12 miesięcy od wejścia w życie usta-
wy, czyli od 1 maja 2014 r., moc zachowuje 
rozporządzenie wydane na podstawie po-
przedniej ustawy. Zgodnie z tym rozporzą-
dzeniem wysokość minimalnego wynagro-
dzenia dla cudzoziemca wymaganego do 
udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na 
czas oznaczony w celu wykonywania pracy 
w zawodzie wymagającym wysokich kwali-
fikacji wynosi rocznie 63 390 zł.

Rozdział 4 

Zezwolenie na pobyt czasowy 
w celu wykonywania pracy przez 
cudzoziemca delegowanego 
przez pracodawcę zagranicznego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez pracodawcę zagranicznego 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez pracodawcę zagranicznego 

Art. 140. [Warunki wydania zezwolenia]Art. 140. [Warunki wydania zezwolenia]Art. 140.
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykony-
wania pracy przez cudzoziemca delegowanego 
przez pracodawcę zagranicznego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej udziela się cudzoziem-
cowi, jeżeli:
1) posiada zezwolenie na pracę w rozumieniu 
ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy albo 
pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze 
powierzenia mu pracy, jeżeli zezwolenie 
na pracę nie jest wymagane;
2) posiada ubezpieczenie zdrowotne w rozu-
mieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych lub potwierdzenie 
pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia 

cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;
3) posiada źródło stabilnego i regularnego 
dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów 
utrzymania siebie i członków rodziny pozostają-
cych na jego utrzymaniu;
4) ma zapewnione na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej miejsce zamieszkania.
2. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający 
się o udzielenie zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa 
w ust. 1 pkt 3, stosuje się przepis art. 114 ust. 2.

komentarz
n Przepis określa przesłanki udzielenia cudzo-

ziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, gdy 
jest on delegowany na terytorium RP przez 
pracodawcę zagranicznego. Przepis doty-
czy zarówno cudzoziemców delegowanych 
przez podmioty mające siedzibę w UE, jak 
i przez podmioty z krajów trzecich. Tak jak 
w przypadku innych zezwoleń na pobyt cza-
sowy również o to zezwolenie wniosek składa 
cudzoziemiec, który już przebywa w Polsce.

n Warunkiem udzielenia cudzoziemcowi ze-
zwolenia na pobyt czasowy w tym trybie jest 
przede wszystkim posiadanie przez cudzo-
ziemca zezwolenia na pracę (określonego 
w ustawie o promocji zatrudnienia) albo 
(w sytuacji gdy zezwolenie na pracę nie jest 
wymagane) pisemnego oświadczenia pra-
codawcy o zamiarze powierzenia mu pracy.

n Ponadto cudzoziemiec musi spełniać okre-
ślone w ust. 1 pkt 2–4 warunki dotyczące 
ubezpieczenia, źródła dochodu i miejsca 
zamieszkania. Warunki te odpowiadają do-
kładnie warunkom udzielenia zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę określonym w art. 
114 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 114 ust. 1 
pkt 2 ustawy. W przypadku tego zezwolenia 
źródłem dochodu służącym spełnieniu prze-
słanki z ust. 1 pkt 3 będzie wynagrodzenie 
otrzymywane przez cudzoziemca w związku 
z zatrudnieniem, w ramach którego został 
delegowany do pracy w Polsce.

Art. 141. [Wyjątkowe niestosowanie Art. 141. [Wyjątkowe niestosowanie Art. 141.
art. 100 ust. 1 pkt 9 ustawy]
Przepisu art. 100 ust. 1 pkt 9 nie stosuje się do 
cudzoziemca czasowo oddelegowanego w celu 
świadczenia usług na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej przez pracodawcę mającego siedzibę 
na terytorium innego państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, państwa członkowskiego 
Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu 
(EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
uprawnionego do przebywania i zatrudnienia 
na terytorium tego państwa.

komentarz
n Zgodnie z przywołanym art. 100 ust. 1 pkt 9 

ustawy o promocji zatrudnienia cudzoziem-
cowi, który złożył wniosek podczas nielegal-
nego pobytu na terytorium RP lub przebywa 
na tym terytorium nielegalnie, odmawia się 
zezwolenia na pobyt czasowy. Jego stosowa-
nie zostało wyłączone w sytuacji określonej 
w art. 141. Oznacza to, że jeśli cudzoziemiec 
ma prawo przebywania i zatrudnienia w in-
nym kraju UE (lub np. Norwegii, Islandii), 
a jego pracodawca mający siedzibę w tym 
kraju deleguje go do pracy w Polsce, to nie 
można odmówić mu w Polsce udzielenia 
zezwolenia na pobyt czasowy dlatego, że 
jego pobyt w Polsce jest nielegalny (a więc 
np. posiada wizę krajową kraju pracodaw-
cy, ale polskiej już nie). Przepis ten został 
wprowadzony ze względu na treść wyro-
ku TSUE z 21 września 2006 r., sygn. akt 
C-168/04, z którego wynika, że uzależnienie 
przyznania prawa pobytu w kraju człon-
kowskim A cudzoziemcowi delegowanemu 
z kraju członkowskiego B przez podmiot 
z kraju członkowskiego B od stwierdzenia 
legalności jego pobytu w kraju A ograni-
czałoby swobodę świadczenia usług przez 
ten podmiot.

Rozdział 5 

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu 
prowadzenia działalności gospodarczej

Art. 142. [Przesłanki]Art. 142. [Przesłanki]Art. 142.
1. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej udziela się 

cudzoziemcowi, jeżeli celem jego pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest prowa-
dzenie działalności gospodarczej na podstawie 
przepisów obowiązujących w tym zakresie 
na tym terytorium oraz spełnione są następują-
ce warunki:
1) cudzoziemiec posiada:
a) ubezpieczenie zdrowotne w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych lub potwierdzenie pokry-
cia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) źródło stabilnego i regularnego dochodu 
wystarczającego na pokrycie kosztów utrzyma-
nia siebie i członków rodziny pozostających 
na jego utrzymaniu,
c) zgodę właściwego organu na zajmowanie 
określonego stanowiska lub wykonywanie 
zawodu, gdy obowiązek jej uzyskania wynika 
z przepisów odrębnych;
2) cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania;
3) podmiot, który prowadzi działalność 
gospodarczą:
a) w roku podatkowym poprzedzającym 
złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez cudzoziemca 
osiągnął dochód nie niższy niż 12-krotność 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w województwie, w którym podmiot ten ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania, w trzecim 
kwartale roku poprzedzającego złożenie 
wniosku, ogłaszanego przez Prezesa Główne-
go Urzędu Statystycznego na podstawie art. 
30 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. 
o niektórych formach popierania budownic-
twa mieszkaniowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 255) 
lub zatrudnia na czas nieokreślony i w pełnym 
wymiarze czasu pracy co najmniej przez okres 
1 roku poprzedzającego złożenie wniosku co 
najmniej 2 pracowników będących obywatelami 
polskimi lub cudzoziemcami, o których mowa 
w art. 87 ust. 1 pkt 1-9 ustawy z dnia 20 kwietnia 
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy, lub
b) wykaże, że posiada środki pozwalające na 
spełnienie w przyszłości warunków określonych 
w lit. a lub prowadzi działania pozwalające 
na spełnienie w przyszłości tych warunków, 
w szczególności przyczyniające się do wzrostu 
inwestycji, transferu technologii, wprowadzania 
korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc 
pracy.
2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się do utworzo-
nej przez cudzoziemca spółki komandytowej, 
komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej albo do 
spółki, do której cudzoziemiec przystąpił lub 
której udziały lub akcje objął lub nabył.
3. Zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej udziela się 
cudzoziemcowi, którego celem pobytu jest 
wykonywanie pracy poprzez pełnienie funkcji 
w zarządzie spółki z ograniczoną odpowiedzial-
nością lub spółki akcyjnej, którą utworzył lub 
której udziały lub akcje objął lub nabył, o ile 
cudzoziemiec spełnia warunki, o których mowa 
w ust. 1 pkt 1 i 2, a spółka spełnia warunki, 
o których mowa w ust. 1 pkt 3.
4. Do ustalenia, czy cudzoziemiec ubiegający się 
o udzielenie mu zezwolenia, o którym mowa 
w ust. 1, posiada dochód, o którym mowa w ust. 1 
pkt 1 lit. b, stosuje się przepisy art. 114 ust. 2.
5. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwo-
lenia, o którym mowa w ust. 1, obywatelowi 
Republiki Tureckiej w związku z prowadzeniem 
lub zamiarem prowadzenia przez niego dzia-
łalności gospodarczej na własny rachunek na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podsta-
wie przepisów obowiązujących w tym zakresie 
na tym terytorium, stosuje się przepis art. 41 
ust. 1 Protokołu dodatkowego do Układu usta-
nawiającego stowarzyszenie między Europejską 
Wspólnotą Gospodarczą a Turcją (Dz. Urz. WE L 
293 z 29.12.1972, str. 4, z późn. zm.).

komentarz
n Przepis określa odrębny rodzaj zezwolenia, 

jakie może zostać udzielone cudzoziemcowi 
– zezwolenia na pobyt czasowy w celu pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Tak jak 
w przypadku innych zezwoleń na pobyt cza-
sowy również o to zezwolenie wniosek składa 
cudzoziemiec, który już przebywa w Polsce.

n Przesłanki udzielenia tego zezwolenia moż-
na podzielić na dwie grupy – dotyczące cu-
dzoziemca (posiadanie ubezpieczenia, źró-
dła dochodu, ewentualnej zgody organu na 
zajmowanie określonego stanowiska lub 
wykonywanie zawodu oraz zapewnionego 

miejsca zamieszkania na terytorium RP), 
a także dotyczące podmiotu prowadzące-
go działalność gospodarczą (m.in. osiąganie 
określonego dochodu).

n Wymogi dotyczące osoby cudzoziemca, wska-
zane w art. 142 ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz art. 142 
ust. 1 pkt 2, występują także przy ubieganiu 
się przez cudzoziemca o zezwolenie na pobyt 
czasowy i pracę (por. komentarz do art. 114) 
oraz w przypadku ubiegania się o zezwolenie 
na pobyt czasowy dla cudzoziemca delego-
wanego przez pracodawcę zagranicznego 
(por. komentarz do art. 140).

n Jeśli chodzi o określone w ust. 1 pkt 3 lit. a i b 
wymogi dotyczące podmiotu, który prowadzi 
działalność gospodarczą, to odpowiadają one 
dokładnie wymogom dotyczącym podmiotu 
ubiegającego się o wydanie dla cudzoziem-
ca zezwolenia na pracę typu B, określonym 
w art. 88c ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia – zostały one omówione w ko-
mentarzu do art. 88c tej ustawy.

n Zgodnie z ust. 2 komentowanego przepisu 
wymogi określone w ust. 1 pkt 3 mają za-
stosowanie do spółek utworzonych przez 
cudzoziemca lub do których cudzoziemiec 
przystąpił, lub których udziały lub akcje ob-
jął, lub nabył. 

n Z ust. 3 wynika, iż wymogi, jakie musi spełnić 
cudzoziemiec, którego celem pobytu jest wy-
konywanie pracy poprzez pełnienie funkcji 
w zarządzie spółki z ograniczoną odpowie-
dzialnością lub spółki akcyjnej (utworzonej 
przez cudzoziemca lub której udziały lub 
akcje cudzoziemiec objął lub nabył) są takie 
same jak wymogi dotyczące uzyskania ze-
zwolenia na pobyt czasowy w celu prowa-
dzenia działalności gospodarczej. Przepis nie 
wskazuje, jaką część udziałów lub akcji osoby 
prawnej cudzoziemiec powinien posiadać, 
aby to zezwolenie na pobyt czasowy miało 
zastosowanie. Wystarczające będzie zatem 
posiadanie przez cudzoziemca nawet jednej 
akcji/udziału.

n Ustęp 4 potwierdza, że przesłanki uznania 
dochodu cudzoziemca za wystarczający są 
takie same jak w komentowanym powyżej 
art. 114 ust. 2 ustawy.

n Przywołany w ust. 5 art. 41 ust. 1 Protokołu 
dodatkowego do układu ustanawiającego sto-
warzyszenie między Europejską Wspólnotą 
Gospodarczą a Turcją stanowi, iż „Umawia-
jące się Strony powstrzymują się od wpro-
wadzenia wobec siebie nowych ograniczeń 
w swobodzie przedsiębiorczości i swobodzie 
świadczenia usług”.

Art. 143. [Odesłanie]Art. 143. [Odesłanie]Art. 143.
Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwole-
nia, o którym mowa w art. 142 ust. 3, stosuje się 
przepisy art. 117.

komentarz
n Komentowany przepis nakazuje, aby do od-

mowy udzielenia cudzoziemcowi zezwole-
nia na pobyt czasowy w celu prowadzenia 
działalności gospodarczej polegającej na peł-
nieniu funkcji w zarządzie spółki z o.o. lub 
spółki akcyjnej, którą cudzoziemiec utworzył 
lub której udziały lub akcje objął, lub nabył, 
stosować przepisy art. 117 ustawy. Przywo-
łany przepis zawiera kilka przesłanek, któ-
rych wystąpienie powoduje odmowę wyda-
nia zezwolenia.

n Przesłanki odmowy udzielenia zezwolenia 
wskazane w art. 117 pkt 1 lit. a–f odnoszą się 
do podmiotu powierzającego cudzoziemco-
wi wykonywanie pracy. Na gruncie postępo-
wania o udzielenie zezwolenia na pobyt dla 
cudzoziemca członka zarządu spółki, w któ-
rej posiada on udziały, podmiotem tym bę-
dzie więc przedmiotowa spółka. Ze wzglę-
dów praktycznych przesłanki te nie będą 
mogły mieć zastosowania, bowiem dotyczą 
one wyłącznie osób fizycznych skazanych 
za określone przestępstwa lub ukaranych 
za określone wykroczenia. Spółka z o.o. oraz 
spółka akcyjna nie są oczywiście osobami fi-
zycznymi, więc żadna z tych przesłanek nie 
może w ich przypadku zachodzić.

n Wobec powyższego wydaje się, iż realne za-
stosowanie odesłania z komentowanego 
przepisu ograniczy się w praktyce do art. 117 
pkt 2 lit b. Przepis ten stanowi o odmowie 
wydania zezwolenia w przypadku prawomoc-
nego skazania cudzoziemca za przestępstwa 
określone w tym przepisie.

DZIAŁY VI–XIII [pominięte]
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Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (wybrane przepisy)
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.; dalej: ustawa)

Rozdziały 1–15 [pominięte]

Rozdział 16

Podejmowanie pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych 
oraz wykonywanie pracy przez 
cudzoziemców w Rzeczypospolitej 
Polskiej

 Art. 84–86. [pominięte]

 Art. 87. [Cudzoziemcy uprawnieni 
do wykonywania pracy w Polsce]

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykony-
wania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli:
1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
2) udzielono mu ochrony uzupełniającej 
w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
5) posiada zgodę na pobyt ze względów huma-
nitarnych;
6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospo-
litej Polskiej;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej,
8) jest obywatelem państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii 
Europejskiej;
9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
który może korzystać ze swobody przepływu 
osób na podstawie umowy zawartej przez to 
państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwa-
mi członkowskimi;
10) jest członkiem rodziny cudzoziemca, 
o którym mowa w pkt 7–9, lub jest  
zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku 
do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu 
tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest 
wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, 
pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca 
lub jego małżonka;
11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2–3 
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.);
11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, 
o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, art. 127 
lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach  
– na warunkach określonych w tym  
zezwoleniu;
12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej 
w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 
lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzo-
ziemcach, lub
b) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczo-
nego w dokumencie podróży odcisku stempla, 
który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi-
nowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio 
przed złożeniem wniosku był uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, lub
c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na 
pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielo-
nego w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, lub
d) na podstawie wizy wydanej przez inne 
państwo obszaru Schengen, lub
e) na podstawie dokumentu pobytowego wyda-
nego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
f) w ramach ruchu bezwizowego.
2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 
jest zwolniony cudzoziemiec:
1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 
1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 
1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach;
2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub 
cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 
pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej udzielone w związku z zawarciem 
związku małżeńskiego;
3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub 
cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1–2 i ust. 1 
pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt 
czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielo-
ne na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie 
umieszczonego w dokumencie podróży odcisku 
stempla, który potwierdza złożenie wniosku 
o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli 
bezpośrednio przed złożeniem wniosku był 
zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę na podstawie pkt 1–4;
6) posiadający ważną Kartę Polaka;
7) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub 
będący małżonkiem, w imieniu którego został 
złożony wniosek o nadanie statusu uchodź-
cy, pod warunkiem posiadania zaświadczenia 
wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;
8) uprawniony do przebywania i wykonywania 
pracy na terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii 
Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
który jest zatrudniony przez pracodawcę mają-
cego siedzibę na terytorium tego państwa oraz 
czasowo delegowany przez tego pracodawcę 
w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
9) w stosunku do którego umowy między-
narodowe lub odrębne przepisy dopuszczają 
wykonywanie pracy bez konieczności posiadania 
zezwolenia.

 komentarz
 n Ustęp 1 wymienia kategorie cudzoziemców, 
którzy są uprawnieni do wykonywania pracy 
na terytorium Polski. Przepis nie dotyczy cu-
dzoziemców, którzy przebywając za granicą, 
świadczą pracę na rzecz polskich osób lub 
podmiotów. W takim przypadku do legalności 
zatrudnienia zastosowanie znajdą przepisy 
państwa, w którym przebywa cudzoziemiec. 
 n Cudzoziemcem, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 ust. 1 pkt 7, jest każda osoba niepo-
siadająca obywatelstwa polskiego. Pojęcie 
wykonywania pracy przez cudzoziemca jest 
zaś zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 40 – jest 
nim „zatrudnienie, wykonywanie innej pracy 
zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarzą-

dach osób prawnych, które uzyskały wpis 
do rejestru przedsiębiorców na podstawie 
przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub są spółkami kapitałowymi w organiza-
cji”. Definicja ta obejmuje nie tylko zatrud-
nienie w ramach stosunku pracy, ale także 
na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 2 
ust. 1 pkt 11 i 43). Pełnienie funkcji w zarzą-
dach osób prawnych jest „wykonywaniem 
pracy” niezależnie od tego, czy jest odpłatne 
czy nieodpłatne i czy odbywa się na podsta-
wie zawartej między cudzoziemcem a spółką 
umowy o pracę, kontraktu menadżerskie-
go itd., czy wyłącznie na podstawie uchwały 
o powołaniu go do zarządu. Pewne wątpli-
wości budzi pełnienie przez cudzoziemców 
w Polsce funkcji w radach nadzorczych spó- 
łek – definicja z art. 2 ust. 1 pkt 40 pomija tę 
formę aktywności. Pojawiają się zatem po-
glądy, że nieoparte na żadnej umowie peł-
nienie funkcji członka rady nadzorczej przez 
cudzoziemca nie będzie podlegało rygorom 
ustawy. Wykonywaniem pracy w rozumie-
niu ustawy nie jest z pewnością prowadze-
nie przez cudzoziemca własnej działalności 
gospodarczej na terytorium Polski ani bycie 
wspólnikiem w spółkach mających siedzibę 
w Polsce – zasady prowadzenia tych form 
aktywności gospodarczej przez cudzoziem-
ców są regulowane przez odrębne przepisy 
– w szczególności ustawę z 2 lutego 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) oraz ustawę 
z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 
poz. 1650).
 n Cudzoziemcy należący do kategorii wymie-
nionych w pkt 1–11a ust. 1 mogą wykonywać 
pracę w Polsce bez potrzeby uzyskiwania ze-
zwolenia na pracę ani jakiegokolwiek odręb-
nego pozwolenia na pobyt w Polsce.
 n Status uchodźcy, ochrona uzupełniająca 
i ochrona czasowa są formami ochrony przy-
znawanymi na zasadach określonych w usta-
wie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. 
nr 128, poz. 1176). Na zasadach określonych 
w art. 348 i nast. ustawy o cudzoziemcach, 
cudzoziemiec może uzyskać zgodę na pobyt 
ze względów humanitarnych.
 n Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE to 
zezwolenia pobytowe udzielane na czas nie-
oznaczony zgodnie z przepisami działu VI 
(art. 195 i nast. ustawy o cudzoziemcach) 
cudzoziemcom od dłuższego czasu legalnie 
przebywającym na terytorium Polski lub 
w określony sposób związanym z Polską 
(np. nieposiadającym polskiego obywatel-
stwa dzieciom polskiego obywatela).
 n Punkty 7–9 dotyczą obywateli państw człon-
kowskich UE oraz obywateli Islandii, Norwe-
gii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Polska, w prze-
ciwieństwie do niektórych innych państw 
członkowskich UE, nie przyjęła żadnych 
przejściowych ograniczeń prawa do wyko-
nywania pracy wobec obywateli państw, które 
dołączyły do UE później niż Polska.
 n Zgodnie z ust. 1 pkt 10–11 pracę w Polsce 
mogą wykonywać także niektórzy członko-
wie rodziny obywatela UE (a także Islandii, 
Norwegii, Lichtensteinu lub Szwajcarii) oraz 
członkowie rodziny jego małżonka niebędą-
cego obywatelem UE (Islandii, Norwegii itd.).
 n Pkt 11a dotyczy cudzoziemców posiadają-
cych jedno z zezwoleń na pobyt w Polsce wy-
danych zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, 
które oprócz prawa pobytu obejmuje także 
uprawnienie do wykonywania pracy lub pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Powyż-
sze tytuły prawa pobytu w Polsce pozwalają 
posiadaczowi na pracę tylko na określonych 
w nich warunkach (a więc np. zezwolenie na 

pobyt czasowy w celu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej nie uprawnia cudzoziemca 
do pracy u podmiotu trzeciego).
 n Cudzoziemcy, którzy nie należą do żadnej 
z kategorii wymienionych powyżej, mogą 
wykonywać pracę w Polsce, jeśli spełniają 
warunki określone w pkt 12 ust. 1 komen-
towanego przepisu – tj. po pierwsze co do 
zasady posiadają zezwolenie na pracę, a po 
drugie – posiadają odpowiednie prawo po-
bytu w Polsce (wymienione w lit. a–f tego 
przepisu). Warunki te muszą być spełnione 
łącznie. Prawem pobytu uprawniającym do 
wykonywania pracy jest m.in. odpowiednia 
wiza (lit. a) lub odpowiednie zezwolenie na 
pobyt czasowy (lit. c). Zezwolenie na pobyt 
czasowy jest w praktyce tytułem prawa po-
bytu, o jaki cudzoziemiec może się ubiegać, 
kiedy już przebywa w Polsce na podstawie 
wizy (ewentualnie w ramach ruchu bezwizo-
wego) – wniosek o wydanie zezwolenia musi 
bowiem złożyć osobiście w Polsce (art. 105 
ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Odpowied-
nie prawo pobytu ma też cudzoziemiec, któ-
ry oczekuje na zakończenie postępowania 
w sprawie wydania zezwolenia na pobyt, o ile 
dotychczas posiadane prawo pobytu upraw-
niało go łącznie z zezwoleniem na pracę do 
wykonywania pracy w Polsce i złożył wnio-
sek w odpowiednim terminie (litera b). Li-
tery d i e zrównują z polskimi tytułami pra-
wa pobytu także odpowiednie tytuły prawa 
pobytu, przyznane przez inne państwo UE. 
Litera f dotyczy prawa pobytu w ramach ru-
chu bezwizowego. Do 30 kwietnia 2014 r. po-
byt w Polsce w ramach ruchu bezwizowego 
uprawniał łącznie z zezwoleniem na pracę do 
wykonywania pracy tylko pod warunkiem, że 
umowa o ruchu bezwizowym przewidywała 
możliwość wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców. Obecnie należy przyjąć, że cudzo-
ziemiec, który przyjechał do Polski w ramach 
ruchu bezwizowego i posiada zezwolenie na 
pracę w tym okresie, może przez okres po-
bytu dopuszczalnego w ramach ruchu bez-
wizowego wykonywać pracę bez potrzeby 
uzyskania odrębnego tytułu prawa pobytu. 
 n Ustęp 2 wymienia kategorie cudzoziemców 
zwolnione z obowiązku posiadania zezwole-
nia na pracę. Punkty od 1 do 4 wymieniają cu-
dzoziemców posiadających określone rodzaje 
zezwoleń na pobyt czasowy – w szczególności 
zezwolenie na pobyt czasowy dla członka ro-
dziny obywatela polskiego lub cudzoziemca 
posiadającego własny tytuł prawa do pobytu 
w Polsce, również w szczególnych sytuacjach, 
takich jak śmierć obywatela polskiego lub 
cudzoziemca posiadającego tytuł prawa do 
pobytu czy rozwód, a także pod określonymi 
warunkami – zezwolenie na pobyt czasowy 
dla cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE udzie-
lone przez inny kraj UE, dla cudzoziemca bę-
dącego ofiarą handlu ludźmi lub cudzoziemca 
przybywającego do Polski w celu odbywania 
studiów lub prowadzenia badań naukowych. 
Punkt 5 odnosi się do cudzoziemca oczekują-
cego na zakończenie postępowania w spra-
wie wydania odpowiedniego zezwolenia na 
pobyt, o ile dotychczas posiadane prawo po-
bytu uprawniało go do wykonywania pracy 
w Polsce bez zezwolenia na pracę. Punkt 6 
dotyczy cudzoziemców – posiadaczy ważnej 
Karty Polaka przyznawanej zgodnie z usta-
wą z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 
nr 180, poz. 1280). W pkt 7 jest mowa o cudzo-
ziemcu ubiegającym się o nadanie statusu 
uchodźcy, jeżeli z niedotyczących go przy-
czyn po 6 miesiącach od złożenia wniosku 
nie została jeszcze wydana decyzja. Punkt 
8 dotyczy cudzoziemców uprawnionych do 
pracy w innym kraju UE (lub Islandii, Norwe-
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Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. 
o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (wybrane przepisy)
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 674 ze zm.; dalej: ustawa)

Rozdziały 1–15 [pominięte]

Rozdział 16

Podejmowanie pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych
Podejmowanie pracy za granicą 
u pracodawców zagranicznych
Podejmowanie pracy za granicą 

oraz wykonywanie pracy przez 
cudzoziemców w Rzeczypospolitej 
Polskiej

Art. 84–86. [pominięte]

Art. 87. [Cudzoziemcy uprawnieni 
do wykonywania pracy w Polsce]

1. Cudzoziemiec jest uprawniony do wykony-
wania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, jeżeli:
1) posiada status uchodźcy nadany w Rzeczypo-
spolitej Polskiej;
2) udzielono mu ochrony uzupełniającej 
w Rzeczypospolitej Polskiej;
3) posiada zezwolenie na pobyt stały w Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
4) posiada zezwolenie na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej w Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
5) posiada zgodę na pobyt ze względów huma-
nitarnych;
6) korzysta z ochrony czasowej w Rzeczypospo-
litej Polskiej;
7) jest obywatelem państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej,
8) jest obywatelem państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, nienależącego do Unii 
Europejskiej;
9) jest obywatelem państwa niebędącego stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, 
który może korzystać ze swobody przepływu 
osób na podstawie umowy zawartej przez to 
państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwa-
mi członkowskimi;
10) jest członkiem rodziny cudzoziemca, 
o którym mowa w pkt 7–9, lub jest 
zstępnym małżonka tego cudzoziemca, w wieku 
do 21 lat lub pozostającym na utrzymaniu 
tego cudzoziemca lub jego małżonka lub jest 
wstępnym tego cudzoziemca lub jego małżonka, 
pozostającym na utrzymaniu tego cudzoziemca 
lub jego małżonka;
11) jest osobą, o której mowa w art. 19 ust. 2–3 
ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz 
wyjeździe z tego terytorium obywateli państw 
członkowskich Unii Europejskiej i członków ich 
rodzin (Dz. U. Nr 144, poz. 1043, z późn. zm.);
11a) posiada zezwolenie na pobyt czasowy, 
o którym mowa w art. 114 ust. 1, art. 126, art. 127 
lub art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach 
– na warunkach określonych w tym 
zezwoleniu;
12) posiada zezwolenie na pracę oraz przebywa 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) na podstawie wizy, z wyjątkiem wizy wydanej 
w celu, o którym mowa w art. 60 ust. 1 pkt 1, 22 
lub 23 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzo-
ziemcach, lub
b) na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub art. 206 
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach lub na podstawie umieszczo-
nego w dokumencie podróży odcisku stempla, 
który potwierdza złożenie wniosku o udzielenie 
zezwolenia na pobyt rezydenta długotermi-
nowego Unii Europejskiej, jeżeli bezpośrednio 
przed złożeniem wniosku był uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, lub
c) na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na 
pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwolenia udzielo-
nego w związku z okolicznością, o której mowa 

w art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, lub
d) na podstawie wizy wydanej przez inne 
państwo obszaru Schengen, lub
e) na podstawie dokumentu pobytowego wyda-
nego przez inne państwo obszaru Schengen, lub
f) w ramach ruchu bezwizowego.
2. Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę 
jest zwolniony cudzoziemiec:
1) posiadający w Rzeczypospolitej Polskiej 
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznościami, o których mowa 
w art. 144, art. 151 ust. 1 lub 2, art. 158 ust. 2 pkt 
1 lub 2, art. 161 ust. 2, art. 176 lub art. 186 ust. 
1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach;
2) będący małżonkiem obywatela polskiego lub 
cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1 i ust. 1 
pkt 1-6, posiadający zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej udzielone w związku z zawarciem 
związku małżeńskiego;
3) będący zstępnym, o którym mowa w art. 2 
ust. 1 pkt 8 lit. b, obywatela polskiego lub 
cudzoziemca, o którym mowa w pkt 1–2 i ust. 1 
pkt 1–6, posiadający zezwolenie na pobyt 
czasowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) posiadający zezwolenie na pobyt czasowy na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej udzielo-
ne na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy z dnia 
12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;
5) przebywający na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 2 lub 
art. 206 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach lub na podstawie 
umieszczonego w dokumencie podróży odcisku 
stempla, który potwierdza złożenie wniosku 
o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej, jeżeli 
bezpośrednio przed złożeniem wniosku był 
zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia 
na pracę na podstawie pkt 1–4;
6) posiadający ważną Kartę Polaka;
7) ubiegający się o nadanie statusu uchodźcy lub 
będący małżonkiem, w imieniu którego został 
złożony wniosek o nadanie statusu uchodź-
cy, pod warunkiem posiadania zaświadczenia 
wydanego na podstawie art. 36 ustawy z dnia 
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziem-
com ochrony na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej;
8) uprawniony do przebywania i wykonywania 
pracy na terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej lub państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego nienależącego do Unii 
Europejskiej lub Konfederacji Szwajcarskiej, 
który jest zatrudniony przez pracodawcę mają-
cego siedzibę na terytorium tego państwa oraz 
czasowo delegowany przez tego pracodawcę 
w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
9) w stosunku do którego umowy między-
narodowe lub odrębne przepisy dopuszczają 
wykonywanie pracy bez konieczności posiadania 
zezwolenia.
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n Ustęp 1 wymienia kategorie cudzoziemców, 

którzy są uprawnieni do wykonywania pracy 
na terytorium Polski. Przepis nie dotyczy cu-
dzoziemców, którzy przebywając za granicą, 
świadczą pracę na rzecz polskich osób lub 
podmiotów. W takim przypadku do legalności 
zatrudnienia zastosowanie znajdą przepisy 
państwa, w którym przebywa cudzoziemiec. 

n Cudzoziemcem, zgodnie z definicją zawartą 
w art. 2 ust. 1 pkt 7, jest każda osoba niepo-
siadająca obywatelstwa polskiego. Pojęcie 
wykonywania pracy przez cudzoziemca jest 
zaś zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 40 – jest 
nim „zatrudnienie, wykonywanie innej pracy 
zarobkowej lub pełnienie funkcji w zarzą-

dach osób prawnych, które uzyskały wpis 
do rejestru przedsiębiorców na podstawie 
przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym 
lub są spółkami kapitałowymi w organiza-
cji”. Definicja ta obejmuje nie tylko zatrud-
nienie w ramach stosunku pracy, ale także 
na podstawie umów cywilnoprawnych (art. 2 
ust. 1 pkt 11 i 43). Pełnienie funkcji w zarzą-
dach osób prawnych jest „wykonywaniem 
pracy” niezależnie od tego, czy jest odpłatne 
czy nieodpłatne i czy odbywa się na podsta-
wie zawartej między cudzoziemcem a spółką 
umowy o pracę, kontraktu menadżerskie-
go itd., czy wyłącznie na podstawie uchwały 
o powołaniu go do zarządu. Pewne wątpli-
wości budzi pełnienie przez cudzoziemców 
w Polsce funkcji w radach nadzorczych spó-
łek – definicja z art. 2 ust. 1 pkt 40 pomija tę 
formę aktywności. Pojawiają się zatem po-
glądy, że nieoparte na żadnej umowie peł-
nienie funkcji członka rady nadzorczej przez 
cudzoziemca nie będzie podlegało rygorom 
ustawy. Wykonywaniem pracy w rozumie-
niu ustawy nie jest z pewnością prowadze-
nie przez cudzoziemca własnej działalności 
gospodarczej na terytorium Polski ani bycie 
wspólnikiem w spółkach mających siedzibę 
w Polsce – zasady prowadzenia tych form 
aktywności gospodarczej przez cudzoziem-
ców są regulowane przez odrębne przepisy 
– w szczególności ustawę z 2 lutego 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 
Dz.U. z 2013 r. poz. 672 ze zm.) oraz ustawę 
z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. 
poz. 1650).

n Cudzoziemcy należący do kategorii wymie-
nionych w pkt 1–11a ust. 1 mogą wykonywać 
pracę w Polsce bez potrzeby uzyskiwania ze-
zwolenia na pracę ani jakiegokolwiek odręb-
nego pozwolenia na pobyt w Polsce.

n Status uchodźcy, ochrona uzupełniająca 
i ochrona czasowa są formami ochrony przy-
znawanymi na zasadach określonych w usta-
wie z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzo-
ziemcom ochrony na terytorium RP (Dz.U. 
nr 128, poz. 1176). Na zasadach określonych 
w art. 348 i nast. ustawy o cudzoziemcach, 
cudzoziemiec może uzyskać zgodę na pobyt 
ze względów humanitarnych.

n Zezwolenie na pobyt stały i zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE to 
zezwolenia pobytowe udzielane na czas nie-
oznaczony zgodnie z przepisami działu VI 
(art. 195 i nast. ustawy o cudzoziemcach) 
cudzoziemcom od dłuższego czasu legalnie 
przebywającym na terytorium Polski lub 
w określony sposób związanym z Polską 
(np. nieposiadającym polskiego obywatel-
stwa dzieciom polskiego obywatela).

n Punkty 7–9 dotyczą obywateli państw człon-
kowskich UE oraz obywateli Islandii, Norwe-
gii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Polska, w prze-
ciwieństwie do niektórych innych państw 
członkowskich UE, nie przyjęła żadnych 
przejściowych ograniczeń prawa do wyko-
nywania pracy wobec obywateli państw, które 
dołączyły do UE później niż Polska.

n Zgodnie z ust. 1 pkt 10–11 pracę w Polsce 
mogą wykonywać także niektórzy członko-
wie rodziny obywatela UE (a także Islandii, 
Norwegii, Lichtensteinu lub Szwajcarii) oraz 
członkowie rodziny jego małżonka niebędą-
cego obywatelem UE (Islandii, Norwegii itd.).

n Pkt 11a dotyczy cudzoziemców posiadają-
cych jedno z zezwoleń na pobyt w Polsce wy-
danych zgodnie z ustawą o cudzoziemcach, 
które oprócz prawa pobytu obejmuje także 
uprawnienie do wykonywania pracy lub pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Powyż-
sze tytuły prawa pobytu w Polsce pozwalają 
posiadaczowi na pracę tylko na określonych 
w nich warunkach (a więc np. zezwolenie na 

pobyt czasowy w celu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej nie uprawnia cudzoziemca 
do pracy u podmiotu trzeciego).

n Cudzoziemcy, którzy nie należą do żadnej 
z kategorii wymienionych powyżej, mogą 
wykonywać pracę w Polsce, jeśli spełniają 
warunki określone w pkt 12 ust. 1 komen-
towanego przepisu – tj. po pierwsze co do 
zasady posiadają zezwolenie na pracę, a po 
drugie – posiadają odpowiednie prawo po-
bytu w Polsce (wymienione w lit. a–f tego 
przepisu). Warunki te muszą być spełnione 
łącznie. Prawem pobytu uprawniającym do 
wykonywania pracy jest m.in. odpowiednia 
wiza (lit. a) lub odpowiednie zezwolenie na 
pobyt czasowy (lit. c). Zezwolenie na pobyt 
czasowy jest w praktyce tytułem prawa po-
bytu, o jaki cudzoziemiec może się ubiegać, 
kiedy już przebywa w Polsce na podstawie 
wizy (ewentualnie w ramach ruchu bezwizo-
wego) – wniosek o wydanie zezwolenia musi 
bowiem złożyć osobiście w Polsce (art. 105 
ust. 1 ustawy o cudzoziemcach). Odpowied-
nie prawo pobytu ma też cudzoziemiec, któ-
ry oczekuje na zakończenie postępowania 
w sprawie wydania zezwolenia na pobyt, o ile 
dotychczas posiadane prawo pobytu upraw-
niało go łącznie z zezwoleniem na pracę do 
wykonywania pracy w Polsce i złożył wnio-
sek w odpowiednim terminie (litera b). Li-
tery d i e zrównują z polskimi tytułami pra-
wa pobytu także odpowiednie tytuły prawa 
pobytu, przyznane przez inne państwo UE. 
Litera f dotyczy prawa pobytu w ramach ru-
chu bezwizowego. Do 30 kwietnia 2014 r. po-
byt w Polsce w ramach ruchu bezwizowego 
uprawniał łącznie z zezwoleniem na pracę do 
wykonywania pracy tylko pod warunkiem, że 
umowa o ruchu bezwizowym przewidywała 
możliwość wykonywania pracy przez cudzo-
ziemców. Obecnie należy przyjąć, że cudzo-
ziemiec, który przyjechał do Polski w ramach 
ruchu bezwizowego i posiada zezwolenie na 
pracę w tym okresie, może przez okres po-
bytu dopuszczalnego w ramach ruchu bez-
wizowego wykonywać pracę bez potrzeby 
uzyskania odrębnego tytułu prawa pobytu. 

n Ustęp 2 wymienia kategorie cudzoziemców 
zwolnione z obowiązku posiadania zezwole-
nia na pracę. Punkty od 1 do 4 wymieniają cu-
dzoziemców posiadających określone rodzaje 
zezwoleń na pobyt czasowy – w szczególności 
zezwolenie na pobyt czasowy dla członka ro-
dziny obywatela polskiego lub cudzoziemca 
posiadającego własny tytuł prawa do pobytu 
w Polsce, również w szczególnych sytuacjach, 
takich jak śmierć obywatela polskiego lub 
cudzoziemca posiadającego tytuł prawa do 
pobytu czy rozwód, a także pod określonymi 
warunkami – zezwolenie na pobyt czasowy 
dla cudzoziemca posiadającego zezwolenie na 
pobyt rezydenta długoterminowego UE udzie-
lone przez inny kraj UE, dla cudzoziemca bę-
dącego ofiarą handlu ludźmi lub cudzoziemca 
przybywającego do Polski w celu odbywania 
studiów lub prowadzenia badań naukowych. 
Punkt 5 odnosi się do cudzoziemca oczekują-
cego na zakończenie postępowania w spra-
wie wydania odpowiedniego zezwolenia na 
pobyt, o ile dotychczas posiadane prawo po-
bytu uprawniało go do wykonywania pracy 
w Polsce bez zezwolenia na pracę. Punkt 6 
dotyczy cudzoziemców – posiadaczy ważnej 
Karty Polaka przyznawanej zgodnie z usta-
wą z 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz.U. 
nr 180, poz. 1280). W pkt 7 jest mowa o cudzo-
ziemcu ubiegającym się o nadanie statusu 
uchodźcy, jeżeli z niedotyczących go przy-
czyn po 6 miesiącach od złożenia wniosku 
nie została jeszcze wydana decyzja. Punkt 
8 dotyczy cudzoziemców uprawnionych do 
pracy w innym kraju UE (lub Islandii, Norwe-
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gii, Lichtensteinu albo Szwajcarii), czasowo 
delegowanych z tego kraju do pracy w Polsce.
 n Punkt 9 ust. 2 omawianego artykułu od-
syła do odrębnych przepisów, które mogą 
przewidywać zwolnienie z obowiązku po-
siadania zezwolenia na pracę. Przepisy te to 
przede wszystkim rozporządzenie ministra 
pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r. 
w sprawie przypadków, w których powie-
rzenie wykonywania pracy cudzoziemco-
wi na terytorium RP jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pra-
cę (Dz.U. nr 155, poz. 919). Rozporządzenie 
wymienia 22 kategorie cudzoziemców, od 
których nie jest wymagane posiadanie ze-
zwolenia na pracę, m.in. osoby prowadzą-
ce określone szkolenia, nauczycieli języków 
obcych, dziennikarzy, sportowców, artystów, 
duchownych czy studentów, a także obywa-
teli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Ro-
sji lub Ukrainy, wykonujących pracę przez 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy – w przypadku tych 
cudzoziemców obowiązek uzyskania zezwo-
lenia na pracę jest zastąpiony uproszczoną 
procedurą rejestracji zamiaru powierzenia 
wykonywania pracy we właściwym powia-
towym urzędzie pracy. Wyjątki od obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na pracę mogą być 
przewidziane też w innych przepisach – m.in. 
ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) 
w art. 109 ust. 3 pozwala uczelniom zatrud-
niać cudzoziemców bez zezwolenia na pracę 
na stanowisku nauczyciela akademickiego, 
zaś ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz.U. nr 96, poz. 619 ze zm.) 
w art. 93 dopuszcza zatrudnianie cudzoziem-
ców bez zezwolenia na pracę w jednostkach 
naukowych jako pracowników naukowych.

 Art. 88. [Wymóg posiadania  
zezwolenia na pracę]
Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli 
cudzoziemiec:
1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, 
którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo 
oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej 
działalności znajduje się na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie 
osoby prawnej wpisanej do rejestru przed-
siębiorców lub będącej spółką kapitałową 
w organizacji przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez okres przekraczający 
łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 
i jest delegowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni 
w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu 
podmiotu zagranicznego albo podmiotu powią-
zanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, z pracodawcą zagranicznym;
4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, 
nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej 
formy zorganizowanej działalności na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu 
realizacji usługi o charakterze tymczasowym 
i okazjonalnym (usługa eksportowa);
5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 
i jest delegowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni 
w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż 
wskazany w pkt 2–4.

 komentarz
 n Przepis wymienia pięć przypadków wykony-
wania pracy przez cudzoziemca, w których 
wymagane jest zezwolenie na pracę. Uwa-
żamy, że artykuł ten ma charakter przepi-
su szczególnego w stosunku do art. 87 ust. 1 
pkt 12 ustawy. Przypadki wykonywania przez 
cudzoziemca pracy, niemieszczące się w żad-
nym z 5 punktów komentowanego artykułu 
(i niewymienione w art. 87 ust. 1), nie wyma-
gają więc zezwolenia na pracę, są to niejako 
kolejne wyjątki od obowiązku posiadania 
tego zezwolenia (np. delegowani pracowni-
cy przebywający w Polsce krócej niż 30 dni). 
Powyższy pogląd odpowiada praktyce, gdyż 
konsulowie wydają krótkoterminowe wizy 
(poniżej 30 dni) w celach służbowych delego-
wanym do Polski pracownikom bez żądania 
przedłożenia zezwolenia na pracę. 
 n Zezwolenie typu A to przypadek, kiedy polski 
pracodawca (tj. pracodawca mający miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, ewentualnie np. 
oddział, zakład w Polsce) bezpośrednio za-

trudnia cudzoziemca do pracy w Polsce. Takie 
zatrudnienie cudzoziemca na choćby jeden 
dzień wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.
 n Zezwolenie typu B jest właściwe w sytuacji 
powierzania cudzoziemcowi funkcji w zarzą-
dzie polskiej osoby prawnej (przede wszyst-
kim spółki) lub spółki kapitałowej w organi-
zacji. Przepis przewiduje wymóg posiadania 
zezwolenia na pracę tylko, jeśli pełniący funk-
cję w zarządzie cudzoziemiec będzie przeby-
wać na terytorium Polski przez okres dłuższy 
niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
Budzi wątpliwość, czy cudzoziemiec – czło-
nek zarządu polskiej spółki pełniący swo-
ją funkcję na podstawie umowy o pracę lub 
kontraktu menedżerskiego ze spółką, który 
przebywa w Polsce w związku z pełnieniem 
tej funkcji krócej niż przez 6 miesięcy na rok, 
też potrzebuje zezwolenia na pracę. Z prze-
biegu zmian ustawy na przestrzeni ostat-
nich lat wynika, że intencją ustawodawcy 
było całkowite zwolnienie członków zarzą-
du polskich spółek, którzy nie przebywają 
wystarczająco często w Polsce, z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę. Stąd, uwa-
żamy, że zezwolenie na pracę nie jest nie-
zbędne w przypadku, jeżeli członek zarządu 
przebywa w Polsce krócej niż 6 miesięcy na 
rok, nawet jeżeli łączy go ze spółką polską 
umowa o pracę lub kontrakt menedżerski.
 n Delegowanie pracownika przez zagranicz-
nego pracodawcę do swojego polskiego od-
działu lub zakładu albo do podmiotu powią-
zanego z zagranicznym pracodawcą wymaga 
uzyskania zezwolenia typu C. Chodzi tutaj 
w praktyce o tzw. wewnątrzkorporacyjne 
delegowanie pracownika (np. do spółki córki 
zagranicznego pracodawcy). W tym przypad-
ku podmiotem uzyskującym zezwolenie na 
pracę i pozostającym pracodawcą pracownika 
przez cały okres delegowania jest wyłącznie 
pracodawca zagraniczny. Delegowanie na 
okres do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego 
jest w naszej ocenie zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na pracę, gdyż nie ma 
możliwości uzyskania zezwolenia na pracę 
dla takiego pracownika (por. uwagi powyżej).
 n Natomiast delegowanie pracownika przez 
pracodawcę zagranicznego nie do powiąza-
nego podmiotu, ale w celu świadczenia w Pol-
sce usługi eksportowej, wymaga zezwolenia 
typu D. Zezwolenie na pracę na podstawie 
tego przepisu może być wydane, jeśli usługa 
spełnia przesłanki tymczasowości i okazjo-
nalności. Pojęcia te nie zostały wyjaśnione 
w ustawie. Jak jednak wynika z orzecznictwa, 
„Przez »tymczasowy« należy (…) rozumieć: 
mający istnieć tylko przez najbliższy, przez 
krótki czas, nie na stałe, czasowy, przejściowy, 
prowizoryczny i niestały. Natomiast pojęcie 
»okazjonalny« należy rozumieć jako: odno-
szący się do określonej okazji – okoliczności, 
sytuacji, wywołany przez nią, dostosowany 
do niej, okolicznościowy, nieczęsto się zda-
rzający, spotykany, widywany rzadko, od cza-
su do czasu, przypadkowo, rzadki, okazyjny. 
Z przytoczonych definicji wynika, iż oba po-
jęcia dotyczą sytuacji wyjątkowych, rzadkich 
i krótkotrwałych” (wyrok WSA w Warszawie 
z 10 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 92/10, 
LEX nr 643841).
 n Zezwolenie typu E będzie natomiast właści-
we w przypadku delegowania cudzoziemca 
przez zagranicznego pracodawcę do pracy 
w Polsce na okres przekraczający 30 dni w cią-
gu kolejnych 6 miesięcy, w innym celu niż 
wskazany w pkt 2–4. Cudzoziemcami, któ-
rych ono dotyczy, są np. osoby skierowane do 
Polski w celu prowadzenia długookresowych 
rozmów handlowych lub dokonania analiz 
rynkowych. 

 Art. 88a. [Strona postępowania]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane  
na wniosek podmiotu powierzającego  
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
1a. Przedłużenie zezwolenia następuje na 
pisemny wniosek podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony 
nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później 
niż w terminie 30 dni przed upływem okresu 
ważności zezwolenia.
2. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie 
lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca 
stroną postępowania jest wyłącznie podmiot 
powierzający wykonywanie pracy  
cudzoziemcowi.

 komentarz
 n Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę uprawniony jest tylko pracodawca, który 

ma zamiar powierzyć cudzoziemcowi pracę. 
Sam cudzoziemiec nie może złożyć wniosku.
 n Także wniosek o przedłużenie zezwolenia 
powinien zostać złożony przez podmiot po-
wierzający cudzoziemcowi pracę. Powinno to 
nastąpić nie wcześniej niż w terminie 90 dni 
i nie później niż w terminie 30 dni przed upły-
wem okresu ważności zezwolenia. W razie za-
chowania terminu pracę cudzoziemca w Pol-
sce uznaje się za legalną do czasu wydania 
decyzji o przedłużeniu zezwolenia, choćby 
w międzyczasie zezwolenie formalnie wyga-
sło (art. 88g ust. 1a ustawy). Złożenie wniosku 
o przedłużenie zezwolenia po terminie nie 
jest podstawą do odmowy wydania takiego 
przedłużenia, jednak od chwili wygaśnięcia 
zezwolenia do czasu wydania decyzji o prze-
dłużeniu cudzoziemiec nie będzie uprawnio-
ny do wykonywania pracy.
 n Stroną postępowania o wydanie zezwolenia 
na pracę jest wyłącznie pracodawca. W kon-
sekwencji sam cudzoziemiec nie ma prawa 
uczestniczenia w tym postępowaniu, prze-
glądania jego akt, składania pism itp. Nie jest 
również uprawniony do złożenia odwołania 
od niekorzystnej dla niego decyzji ani do za-
skarżenia ostatecznej decyzji do sądu admi-
nistracyjnego.

 Art. 88b. [Organ właściwy]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane  
przez wojewodę:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1 
i 2, właściwego ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 3, 
właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, 
do którego cudzoziemiec jest delegowany;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 4, 
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest 
świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą 
– ze względu na główne miejsce wykonywania 
pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 5, 
właściwego ze względu na główne miejsce 
wykonywania pracy przez cudzoziemca na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku zmiany właściwości wojewo-
dy ze względu na zmianę siedziby lub miejsca 
zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do 
którego cudzoziemiec jest delegowany albo 
głównego miejsca wykonywania pracy, właści-
wość wojewody do prowadzenia postępowania 
o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień 
złożenia wniosku.
3. W przypadku gdy specyfika wykonywa-
nej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na 
wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, 
zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.

 komentarz
 n Organem właściwym do wydania zezwolenia 
na pracę jest wojewoda. Właściwość miejsco-
wa wojewody zależy od rodzaju zezwolenia na 
pracę. W przypadku zezwolenia typu:
a)  A i B – wojewoda stojący na czele woje-

wództwa, w którym jest siedziba pracodaw-
cy (lub miejsce zamieszkania w przypadku 
pracodawcy będącego osobą fizyczną). 

b)  C – wojewoda właściwy ze względu na sie-
dzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec 
ma być delegowany;

c)  D – wojewoda właściwy ze względu na sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania odbiorcy 
usługi eksportowej, ewentualnie w braku 
siedziby lub miejsca zamieszkania w Pol-
sce – wojewoda właściwy ze względu na 
główne miejsce wykonywania pracy;

d)  E – wojewoda województwa będącego 
głównym miejscem wykonywania pracy 
cudzoziemca. 

 W postępowaniu o przedłużenie zezwolenia 
właściwy będzie wojewoda według siedzi-
by/miejsca zamieszkania na dzień złożenia 
wniosku o przedłużenie. Gdy nie jest możliwe 
określenie głównego miejsca wykonywania 
pracy przez cudzoziemca, właściwy będzie 
wojewoda mazowiecki.

 Art. 88c. [Przesłanki wydania 
zezwolenia na pracę]
1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, 
wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
1) wysokość wynagrodzenia, która będzie 
określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie 

niższa od wynagrodzenia pracowników wykonu-
jących pracę porównywalnego rodzaju  
lub na porównywalnym stanowisku;
2) podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę informację 
starosty właściwego ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy przez cudzoziem-
ca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy w oparciu o reje-
stry bezrobotnych i poszukujących pracy lub 
o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej 
dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnie-
niem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy 
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11.
1a. W przypadku gdy specyfika pracy wyko-
nywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 
wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, 
informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje 
starosta właściwy ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
starosta wydaje na wniosek podmiotu powie-
rzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
w terminie:
1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty 
pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli 
z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukują-
cych pracy nie wynika, że istnieje możliwość 
zorganizowania rekrutacji;
2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty 
pracy w przypadku organizowania rekrutacji 
wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczno-
ści uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1 
pkt 2, jeżeli:
1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykony-
wać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu 
powierzona, znajduje się w wykazie, o którym 
mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, określonym przez 
wojewodę właściwego ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy;
2) wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę 
dla tego samego cudzoziemca i na tym samym 
stanowisku;
3) brak takiej konieczności wynika z odrębnych 
przepisów.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, 
wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot, 
którego członkiem zarządu ma być cudzozie-
miec:
1) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie 
wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krot-
ność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w województwie w trzecim kwartale roku 
poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na 
czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu 
pracy przez okres co najmniej roku poprzedza-
jącego złożenie wniosku co najmniej dwóch 
pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi 
posiadania zezwolenia na pracę lub
2) wykaże posiadanie środków lub prowa-
dzenie działań pozwalających na spełnienie 
w przyszłości warunków określonych w pkt 1, 
w szczególności przez prowadzenie działalności 
przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, trans-
feru technologii, wprowadzania korzystnych 
innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
5. Wojewoda może, w przypadkach uzasad-
nionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć 
w zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych 
przez cudzoziemca zadań do czynności zarzą-
dzających i reprezentacji podmiotu.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 
pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie 
odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) wysokość wynagrodzenia, która będzie 
przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie 
pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od 
wysokości przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w województwie, ogłaszanej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie art. 90 ust. 7;
3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę 
przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające 
wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 
oraz 2 i upoważnioną do reprezentowania 
pracodawcy wobec wojewody oraz organów, 
o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli okres 
delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni 
w roku kalendarzowym.
7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia wyso-
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gii, Lichtensteinu albo Szwajcarii), czasowo 
delegowanych z tego kraju do pracy w Polsce.

n Punkt 9 ust. 2 omawianego artykułu od-
syła do odrębnych przepisów, które mogą 
przewidywać zwolnienie z obowiązku po-
siadania zezwolenia na pracę. Przepisy te to 
przede wszystkim rozporządzenie ministra 
pracy i polityki społecznej z 20 lipca 2011 r. 
w sprawie przypadków, w których powie-
rzenie wykonywania pracy cudzoziemco-
wi na terytorium RP jest dopuszczalne bez 
konieczności uzyskania zezwolenia na pra-
cę (Dz.U. nr 155, poz. 919). Rozporządzenie 
wymienia 22 kategorie cudzoziemców, od 
których nie jest wymagane posiadanie ze-
zwolenia na pracę, m.in. osoby prowadzą-
ce określone szkolenia, nauczycieli języków 
obcych, dziennikarzy, sportowców, artystów, 
duchownych czy studentów, a także obywa-
teli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Ro-
sji lub Ukrainy, wykonujących pracę przez 
okres nieprzekraczający 6 miesięcy w ciągu 
kolejnych 12 miesięcy – w przypadku tych 
cudzoziemców obowiązek uzyskania zezwo-
lenia na pracę jest zastąpiony uproszczoną 
procedurą rejestracji zamiaru powierzenia 
wykonywania pracy we właściwym powia-
towym urzędzie pracy. Wyjątki od obowiąz-
ku uzyskania zezwolenia na pracę mogą być 
przewidziane też w innych przepisach – m.in. 
ustawa z 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie 
wyższym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) 
w art. 109 ust. 3 pozwala uczelniom zatrud-
niać cudzoziemców bez zezwolenia na pracę 
na stanowisku nauczyciela akademickiego, 
zaś ustawa z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej 
Akademii Nauk (Dz.U. nr 96, poz. 619 ze zm.) 
w art. 93 dopuszcza zatrudnianie cudzoziem-
ców bez zezwolenia na pracę w jednostkach 
naukowych jako pracowników naukowych.

Art. 88. [Wymóg posiadania 
zezwolenia na pracę]
Zezwolenie na pracę jest wymagane, jeżeli 
cudzoziemiec:
1) wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, 
którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo 
oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej 
działalności znajduje się na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
2) w związku z pełnieniem funkcji w zarządzie 
osoby prawnej wpisanej do rejestru przed-
siębiorców lub będącej spółką kapitałową 
w organizacji przebywa na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez okres przekraczający 
łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
3) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 
i jest delegowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni 
w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu 
podmiotu zagranicznego albo podmiotu powią-
zanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych, z pracodawcą zagranicznym;
4) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego, 
nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej 
formy zorganizowanej działalności na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu 
realizacji usługi o charakterze tymczasowym 
i okazjonalnym (usługa eksportowa);
5) wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego 
i jest delegowany na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni 
w ciągu kolejnych 6 miesięcy w innym celu niż 
wskazany w pkt 2–4.
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n Przepis wymienia pięć przypadków wykony-

wania pracy przez cudzoziemca, w których 
wymagane jest zezwolenie na pracę. Uwa-
żamy, że artykuł ten ma charakter przepi-
su szczególnego w stosunku do art. 87 ust. 1 
pkt 12 ustawy. Przypadki wykonywania przez 
cudzoziemca pracy, niemieszczące się w żad-
nym z 5 punktów komentowanego artykułu 
(i niewymienione w art. 87 ust. 1), nie wyma-
gają więc zezwolenia na pracę, są to niejako 
kolejne wyjątki od obowiązku posiadania 
tego zezwolenia (np. delegowani pracowni-
cy przebywający w Polsce krócej niż 30 dni). 
Powyższy pogląd odpowiada praktyce, gdyż 
konsulowie wydają krótkoterminowe wizy 
(poniżej 30 dni) w celach służbowych delego-
wanym do Polski pracownikom bez żądania 
przedłożenia zezwolenia na pracę. 

n Zezwolenie typu A to przypadek, kiedy polski 
pracodawca (tj. pracodawca mający miejsce 
zamieszkania lub siedzibę, ewentualnie np. 
oddział, zakład w Polsce) bezpośrednio za-

trudnia cudzoziemca do pracy w Polsce. Takie 
zatrudnienie cudzoziemca na choćby jeden 
dzień wymaga uzyskania zezwolenia na pracę.

n Zezwolenie typu B jest właściwe w sytuacji 
powierzania cudzoziemcowi funkcji w zarzą-
dzie polskiej osoby prawnej (przede wszyst-
kim spółki) lub spółki kapitałowej w organi-
zacji. Przepis przewiduje wymóg posiadania 
zezwolenia na pracę tylko, jeśli pełniący funk-
cję w zarządzie cudzoziemiec będzie przeby-
wać na terytorium Polski przez okres dłuższy 
niż 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 
Budzi wątpliwość, czy cudzoziemiec – czło-
nek zarządu polskiej spółki pełniący swo-
ją funkcję na podstawie umowy o pracę lub 
kontraktu menedżerskiego ze spółką, który 
przebywa w Polsce w związku z pełnieniem 
tej funkcji krócej niż przez 6 miesięcy na rok, 
też potrzebuje zezwolenia na pracę. Z prze-
biegu zmian ustawy na przestrzeni ostat-
nich lat wynika, że intencją ustawodawcy 
było całkowite zwolnienie członków zarzą-
du polskich spółek, którzy nie przebywają 
wystarczająco często w Polsce, z obowiązku 
posiadania zezwolenia na pracę. Stąd, uwa-
żamy, że zezwolenie na pracę nie jest nie-
zbędne w przypadku, jeżeli członek zarządu 
przebywa w Polsce krócej niż 6 miesięcy na 
rok, nawet jeżeli łączy go ze spółką polską 
umowa o pracę lub kontrakt menedżerski.

n Delegowanie pracownika przez zagranicz-
nego pracodawcę do swojego polskiego od-
działu lub zakładu albo do podmiotu powią-
zanego z zagranicznym pracodawcą wymaga 
uzyskania zezwolenia typu C. Chodzi tutaj 
w praktyce o tzw. wewnątrzkorporacyjne 
delegowanie pracownika (np. do spółki córki 
zagranicznego pracodawcy). W tym przypad-
ku podmiotem uzyskującym zezwolenie na 
pracę i pozostającym pracodawcą pracownika 
przez cały okres delegowania jest wyłącznie 
pracodawca zagraniczny. Delegowanie na 
okres do 30 dni w ciągu roku kalendarzowego 
jest w naszej ocenie zwolnione z obowiązku 
uzyskania zezwolenia na pracę, gdyż nie ma 
możliwości uzyskania zezwolenia na pracę 
dla takiego pracownika (por. uwagi powyżej).

n Natomiast delegowanie pracownika przez 
pracodawcę zagranicznego nie do powiąza-
nego podmiotu, ale w celu świadczenia w Pol-
sce usługi eksportowej, wymaga zezwolenia 
typu D. Zezwolenie na pracę na podstawie 
tego przepisu może być wydane, jeśli usługa 
spełnia przesłanki tymczasowości i okazjo-
nalności. Pojęcia te nie zostały wyjaśnione 
w ustawie. Jak jednak wynika z orzecznictwa, 
„Przez »tymczasowy« należy (…) rozumieć: 
mający istnieć tylko przez najbliższy, przez 
krótki czas, nie na stałe, czasowy, przejściowy, 
prowizoryczny i niestały. Natomiast pojęcie 
»okazjonalny« należy rozumieć jako: odno-
szący się do określonej okazji – okoliczności, 
sytuacji, wywołany przez nią, dostosowany 
do niej, okolicznościowy, nieczęsto się zda-
rzający, spotykany, widywany rzadko, od cza-
su do czasu, przypadkowo, rzadki, okazyjny. 
Z przytoczonych definicji wynika, iż oba po-
jęcia dotyczą sytuacji wyjątkowych, rzadkich 
i krótkotrwałych” (wyrok WSA w Warszawie 
z 10 czerwca 2010 r., sygn. akt II SA/Wa 92/10, 
LEX nr 643841).

n Zezwolenie typu E będzie natomiast właści-
we w przypadku delegowania cudzoziemca 
przez zagranicznego pracodawcę do pracy 
w Polsce na okres przekraczający 30 dni w cią-
gu kolejnych 6 miesięcy, w innym celu niż 
wskazany w pkt 2–4. Cudzoziemcami, któ-
rych ono dotyczy, są np. osoby skierowane do 
Polski w celu prowadzenia długookresowych 
rozmów handlowych lub dokonania analiz 
rynkowych. 

Art. 88a. [Strona postępowania]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane 
na wniosek podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
1a. Przedłużenie zezwolenia następuje na 
pisemny wniosek podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi, złożony 
nie wcześniej niż w terminie 90 dni i nie później 
niż w terminie 30 dni przed upływem okresu 
ważności zezwolenia.
2. W postępowaniu o wydanie, przedłużenie 
lub uchylenie zezwolenia na pracę cudzoziemca 
stroną postępowania jest wyłącznie podmiot 
powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi.

komentarz
n Do złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na 

pracę uprawniony jest tylko pracodawca, który 

ma zamiar powierzyć cudzoziemcowi pracę. 
Sam cudzoziemiec nie może złożyć wniosku.

n Także wniosek o przedłużenie zezwolenia 
powinien zostać złożony przez podmiot po-
wierzający cudzoziemcowi pracę. Powinno to 
nastąpić nie wcześniej niż w terminie 90 dni 
i nie później niż w terminie 30 dni przed upły-
wem okresu ważności zezwolenia. W razie za-
chowania terminu pracę cudzoziemca w Pol-
sce uznaje się za legalną do czasu wydania 
decyzji o przedłużeniu zezwolenia, choćby 
w międzyczasie zezwolenie formalnie wyga-
sło (art. 88g ust. 1a ustawy). Złożenie wniosku 
o przedłużenie zezwolenia po terminie nie 
jest podstawą do odmowy wydania takiego 
przedłużenia, jednak od chwili wygaśnięcia 
zezwolenia do czasu wydania decyzji o prze-
dłużeniu cudzoziemiec nie będzie uprawnio-
ny do wykonywania pracy.

n Stroną postępowania o wydanie zezwolenia 
na pracę jest wyłącznie pracodawca. W kon-
sekwencji sam cudzoziemiec nie ma prawa 
uczestniczenia w tym postępowaniu, prze-
glądania jego akt, składania pism itp. Nie jest 
również uprawniony do złożenia odwołania 
od niekorzystnej dla niego decyzji ani do za-
skarżenia ostatecznej decyzji do sądu admi-
nistracyjnego.

Art. 88b. [Organ właściwy]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane 
przez wojewodę:
1) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1 
i 2, właściwego ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi;
2) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 3, 
właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, 
do którego cudzoziemiec jest delegowany;
3) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 4, 
właściwego ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania podmiotu, na rzecz którego jest 
świadczona usługa, a jeżeli podmiot ten ma 
siedzibę lub miejsce zamieszkania za granicą 
– ze względu na główne miejsce wykonywania 
pracy przez cudzoziemca na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej;
4) w przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 5, 
właściwego ze względu na główne miejsce 
wykonywania pracy przez cudzoziemca na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W przypadku zmiany właściwości wojewo-
dy ze względu na zmianę siedziby lub miejsca 
zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy, siedziby podmiotu, do 
którego cudzoziemiec jest delegowany albo 
głównego miejsca wykonywania pracy, właści-
wość wojewody do prowadzenia postępowania 
o przedłużenie zezwolenia określa się na dzień 
złożenia wniosku.
3. W przypadku gdy specyfika wykonywa-
nej przez cudzoziemca pracy nie pozwala na 
wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, 
zezwolenie wydaje wojewoda mazowiecki.
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n Organem właściwym do wydania zezwolenia 

na pracę jest wojewoda. Właściwość miejsco-
wa wojewody zależy od rodzaju zezwolenia na 
pracę. W przypadku zezwolenia typu:
a) A i B – wojewoda stojący na czele woje-

wództwa, w którym jest siedziba pracodaw-
cy (lub miejsce zamieszkania w przypadku 
pracodawcy będącego osobą fizyczną). 

b) C – wojewoda właściwy ze względu na sie-
dzibę podmiotu, do którego cudzoziemiec 
ma być delegowany;

c) D – wojewoda właściwy ze względu na sie-
dzibę lub miejsce zamieszkania odbiorcy 
usługi eksportowej, ewentualnie w braku 
siedziby lub miejsca zamieszkania w Pol-
sce – wojewoda właściwy ze względu na 
główne miejsce wykonywania pracy;

d) E – wojewoda województwa będącego 
głównym miejscem wykonywania pracy 
cudzoziemca. 

W postępowaniu o przedłużenie zezwolenia 
właściwy będzie wojewoda według siedzi-
by/miejsca zamieszkania na dzień złożenia 
wniosku o przedłużenie. Gdy nie jest możliwe 
określenie głównego miejsca wykonywania 
pracy przez cudzoziemca, właściwy będzie 
wojewoda mazowiecki.

Art. 88c. [Przesłanki wydania 
zezwolenia na pracę]
1. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 1, 
wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
1) wysokość wynagrodzenia, która będzie 
określona w umowie z cudzoziemcem nie będzie 

niższa od wynagrodzenia pracowników wykonu-
jących pracę porównywalnego rodzaju 
lub na porównywalnym stanowisku;
2) podmiot powierzający wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi dołączył do wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę informację 
starosty właściwego ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy przez cudzoziem-
ca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy w oparciu o reje-
stry bezrobotnych i poszukujących pracy lub 
o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej 
dla pracodawcy, sporządzoną z uwzględnie-
niem pierwszeństwa dostępu do rynku pracy 
dla obywateli polskich oraz cudzoziemców, 
o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11.
1a. W przypadku gdy specyfika pracy wyko-
nywanej przez cudzoziemca nie pozwala na 
wskazanie głównego miejsca jej wykonywania, 
informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wydaje 
starosta właściwy ze względu na siedzibę lub 
miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
2. Informację, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
starosta wydaje na wniosek podmiotu powie-
rzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
w terminie:
1) nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oferty 
pracy w powiatowym urzędzie pracy, jeżeli 
z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukują-
cych pracy nie wynika, że istnieje możliwość 
zorganizowania rekrutacji;
2) nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia oferty 
pracy w przypadku organizowania rekrutacji 
wśród bezrobotnych i poszukujących pracy.
3. Wojewoda wydaje zezwolenie bez konieczno-
ści uzyskania informacji, o której mowa w ust. 1 
pkt 2, jeżeli:
1) zawód, w którym cudzoziemiec ma wykony-
wać pracę, lub rodzaj pracy, która ma być mu 
powierzona, znajduje się w wykazie, o którym 
mowa w art. 10 ust. 4 pkt 1, określonym przez 
wojewodę właściwego ze względu na główne 
miejsce wykonywania pracy;
2) wydaje przedłużenie zezwolenia na pracę 
dla tego samego cudzoziemca i na tym samym 
stanowisku;
3) brak takiej konieczności wynika z odrębnych 
przepisów.
4. W przypadku, o którym mowa w art. 88 pkt 2, 
wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli podmiot, 
którego członkiem zarządu ma być cudzozie-
miec:
1) w roku podatkowym poprzedzającym złożenie 
wniosku osiągnął dochód nie niższy niż 12-krot-
ność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w województwie w trzecim kwartale roku 
poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie art. 90 ust. 7 oraz zatrudnia na 
czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu 
pracy przez okres co najmniej roku poprzedza-
jącego złożenie wniosku co najmniej dwóch 
pracowników, którzy nie podlegają obowiązkowi 
posiadania zezwolenia na pracę lub
2) wykaże posiadanie środków lub prowa-
dzenie działań pozwalających na spełnienie 
w przyszłości warunków określonych w pkt 1, 
w szczególności przez prowadzenie działalności 
przyczyniającej się do wzrostu inwestycji, trans-
feru technologii, wprowadzania korzystnych 
innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
5. Wojewoda może, w przypadkach uzasad-
nionych sytuacją na rynku pracy, ograniczyć 
w zezwoleniu na pracę zakres wykonywanych 
przez cudzoziemca zadań do czynności zarzą-
dzających i reprezentacji podmiotu.
6. W przypadkach, o których mowa w art. 88 
pkt 3-5, wojewoda wydaje zezwolenie, jeżeli:
1) wykonywanie pracy przez cudzoziemca będzie 
odbywało się na warunkach zgodnych z art. 673 
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
2) wysokość wynagrodzenia, która będzie 
przysługiwała cudzoziemcowi za wykonywanie 
pracy, nie będzie niższa o więcej niż 30% od 
wysokości przeciętnego miesięcznego wyna-
grodzenia w województwie, ogłaszanej przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
na podstawie art. 90 ust. 7;
3) pracodawca zagraniczny wskazał osobę 
przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, posiadającą dokumenty potwierdzające 
wypełnienie obowiązków określonych w pkt 1 
oraz 2 i upoważnioną do reprezentowania 
pracodawcy wobec wojewody oraz organów, 
o których mowa w art. 88f ust. 3, jeżeli okres 
delegowania cudzoziemca przekracza 30 dni 
w roku kalendarzowym.
7. W przypadku złożenia wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę cudzoziemca w niepełnym 
wymiarze czasu pracy lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, wojewoda uwzględnia wyso-
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kość wynagrodzenia, która będzie określona 
w umowie z cudzoziemcem proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego 
okresu wykonywania zobowiązań wynikających 
z umowy.
8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez 
uwzględnienia warunków, o których mowa 
w ust. 1–5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który:
1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukoń-
czył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 
państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę przebywał 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu 
art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach.
9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę 
w związku z realizacją umowy, której przed-
miotem jest udostępnienie lub wynajem 
pracowników przez podmiot z siedzibą 
w państwie innym niż państwa członkow-
skie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja 
Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 
pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez oddział, który zgodnie 
z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia.
10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzo-
ziemcowi wykonywanie pracy jest agencja 
pracy tymczasowej, a zezwolenie dotyczy 
pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 
tymczasowego, stosuje się przesłanki określone 
w ust. 1–3.
11. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do podmiotów 
powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 
pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 25.
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 n Przepis określa warunki, od których speł-
nienia uzależnione jest wydanie zezwoleń 
na pracę poszczególnych rodzajów. W przy-
padku zezwolenia typu A po pierwsze, wyna-
grodzenie cudzoziemca nie może być niższe 
od wynagrodzenia pracowników wykonują-
cych pracę porównywalnego rodzaju lub na 
porównywalnym stanowisku. Wymóg ten 
zapobiega przypadkom dyskryminacji wyna-
grodzeniowej wymierzonej w cudzoziemców, 
a jednocześnie chroni polskich pracowników 
przed konkurencją ze strony zagranicznych 
pracowników, którzy skłonni byliby wykony-
wać tę samą pracę za niższe wynagrodzenie.
 n Drugim warunkiem jest dołączenie przez 
pracodawcę do wniosku o zezwolenie na pra-
cę typu A opinii starosty o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszuku-
jących pracy lub o negatywnym wyniku re-
krutacji organizowanej dla pracodawcy. Tryb 
wydawania tej opinii jest określony w par. 5 
rozporządzenia ministra pracy i polityki spo-
łecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wy-
dawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
(Dz.U. nr 16, poz. 84). Aby ją uzyskać, praco-
dawca musi złożyć w powiatowym urzędzie 
pracy ofertę pracy na stanowisku, które pla-
nuje powierzyć cudzoziemcowi. Oferta po-
winna wskazywać podstawowe warunki za-
trudnienia na tym stanowisku oraz określać 
wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci. Na 
podstawie tych danych urząd pracy sprawdza, 
czy wśród osób zarejestrowanych w powiato-
wym urzędzie pracy są kandydaci spełniający 
wymagania, a jeśli takich kandydatów ziden-
tyfikuje, to organizuje rekrutację – tj. kieruje 
ich do pracodawcy. W praktyce pracodawcy 
często podają w ofertach pracy kierowanych 
do urzędu pracy wymagania sformułowane 
tak, by trudno było spełnić je komukolwiek 
innemu poza tym cudzoziemcem. Starosta 
nie bierze jednak pod uwagę wskazanych 
w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one za-
niżone lub zawyżone w stosunku do pracy, 
którą cudzoziemiec ma wykonywać. Wyma-
gania takie jak np. znajomość języka tureckie-
go na stanowisku, które nie będzie miało nic 
wspólnego z kontaktami z Turcją, np. na sta-
nowisku sprzątaczki, zostaną więc pominięte. 
Powyższą opinię wydaje starosta właściwy ze 
względu na główne miejsce wykonywania 
pracy przez cudzoziemca, a jeśli nie można 
wskazać głównego miejsca jej wykonywania, 

to starosta właściwy ze względu na siedzibę 
podmiotu powierzającego pracę. Ostatnia no-
welizacja wydłużyła terminy, w których sta-
rosta jest zobowiązany wydać opinię. Obecnie 
starosta wydaje opinię w terminie 14 dni, jeśli 
nie znajdzie żadnych kandydatów na stano-
wisko, lub w terminie 21 dni, jeśli przystąpi 
do prowadzenia rekrutacji.
 n Ustęp 3 wymienia przypadki, w których uzy-
skanie informacji starosty nie jest wymaga-
ne. Zgodnie z pkt 1 przypadek taki zachodzi, 
jeśli cudzoziemiec ma wykonywać zawód lub 
rodzaj pracy wymieniony w kryteriach wyda-
wania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wy-
dawanych przez poszczególnych wojewodów 
zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy w drodze 
rozporządzeń dla danych województw. Przy-
kładowo, zgodnie z rozporządzeniem woje-
wody mazowieckiego z 30 czerwca 2009 r., 
w województwie mazowieckim uzyskanie 
opinii starosty nie jest wymagane m.in. 
w przypadku zbrojarza, cieśli lub montera 
konstrukcji budowlanych. Punkt 2 dotyczy 
wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę 
dla tego samego cudzoziemca na tym samym 
stanowisku. Punkt 3 odsyła zaś do przypad-
ków wskazanych w odrębnych przepisach 
– tj. rozporządzenia ministra pracy i polityki 
społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
określenia przypadków, w których zezwole-
nie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez 
względu na szczegółowe warunki wydawa-
nia zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. 
nr 16, poz. 85). Rozporządzenie to wymie-
nia w par. 3 kilka kategorii cudzoziemców, 
dla których uzyskanie zezwolenia na pracę 
jest możliwe bez uzyskania opinii starosty 
– są to m.in. 1) cudzoziemcy upoważnieni 
do reprezentowania przedsiębiorcy zagra-
nicznego w jego oddziale lub przedstawi-
cielstwie; 2) obywatele Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy, wykonu-
jący prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako 
pomoc domowa na rzecz osób fizycznych 
w gospodarstwie domowym; 3) obywatele 
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji 
lub Ukrainy, którzy w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym złożenie wniosku o wyda-
nie zezwolenia na pracę wykonywali pracę 
w warunkach zwolnienia z obowiązku posia-
dania zezwolenia na pracę (por. komentarz 
do art. 87 ustawy) pod warunkiem spełnienia 
dodatkowych wymogów.
 n W przypadku zezwolenia typu B podmiot, 
w którym cudzoziemiec ma pełnić funkcję 
jako członek zarządu, powinien wykazać od-
powiednią wysokość dochodu w roku poprze-
dzającym (12-krotność przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w województwie) 
oraz wykazać, że przez co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku zatrudniał co najmniej 
dwóch pracowników niewymagających ze-
zwolenia na pracę w pełnym wymiarze na 
czas nieokreślony, a ewentualnie wykazać 
posiadanie środków lub prowadzenie działań, 
które w przyszłości pozwolą spełnić powyższy 
warunek. Wnioskodawca może wykazywać 
tę okoliczność przy pomocy wszelkich argu-
mentów – ocena należy do wojewody. Ustęp 5 
komentowanego artykułu pozwala wojewo-
dzie ograniczyć w zezwoleniu na pracę zakres 
wykonywanych przez cudzoziemca zadań 
do czynności zarządzających i reprezenta-
cji podmiotu, jeśli uzasadnia to sytuacja na 
rynku pracy. Sytuację tę ocenia wojewoda.
 n Zgodnie z ust. 6 wojewoda wydaje zezwolenia 
typu C, D i E w razie spełnienia trzech wa-
runków. Po pierwsze warunki zatrudnienia 
cudzoziemca delegowanego do Polski muszą 
odpowiadać wymogom z art. 673 k.p. – tj. być 
nie mniej korzystne niż wynikające z polskich 
przepisów w zakresie kwestii wymienionych 
w art. 672 k.p. (w szczególności co do norm 
i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpo-
czynku dobowego i tygodniowego, wymiaru 
urlopu wypoczynkowego, minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, wysokości dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych i in.). Po 
drugie, wynagrodzenie dla delegowanego 
cudzoziemca musi być nie niższe o ponad 
30 proc. od wysokości przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w województwie. Trzeci 
warunek ma zastosowanie tylko w razie dele-
gowania cudzoziemca na okres ponad 30 dni 
w roku kalendarzowym. W takim przypad-
ku pracodawca musi wskazać we wniosku 
upoważnioną osobę przebywającą w Polsce, 
posiadającą dokumenty na potwierdzenie 
spełnienia pierwszego i drugiego warunku 
i upoważnioną do kontaktów w imieniu pra-
codawcy z wojewodą oraz innymi organami 
(m.in. urzędem skarbowym, ZUS, PIP, Strażą 

Graniczną) w sprawach dotyczących zatrud-
niania cudzoziemca.
 n Zgodnie z ust. 7 wobec cudzoziemców, którzy 
mają zostać zatrudnieni w niepełnym wy-
miarze czasu pracy lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, minimalne progi wynagro-
dzenia określone w poprzednich ustępach 
są obniżone proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy.
 n Ustęp 8 przewiduje w przypadku niektórych 
kategorii cudzoziemców zwolnienie z obo-
wiązku spełnienia wymogów dotyczących 
zezwolenia A i B – tj. w przypadku cudzo-
ziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą 
z siedzibą w Polsce lub innym kraju UE (Islan-
dii, Norwegii, Lichtensteinu lub Szwajcarii); 
cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedza-
jące złożenie wniosku o wydanie zezwolenia 
na pracę przebywał w sposób nieprzerwa-
ny legalnie na terytorium RP (z wyjątka-
mi), a także cudzoziemców wymienionych 
w par. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia 
z 29 stycznia 2009 r., tj. w szczególności człon-
ków rodziny pracowników przedstawicielstw 
dyplomatycznych, urzędów konsularnych 
itp., oraz cudzoziemców pracujących jako 
służba domowa tych osób.
 n Ustęp 9 dotyczy delegowania pracownika 
do Polski w warunkach stanowiących udo-
stępnienie lub wynajem pracowników przez 
podmiot z siedzibą poza UE (Islandią, Nor-
wegią, Lichtensteinem lub Szwajcarią). W ta-
kiej sytuacji warunkiem wydania zezwolenia 
jest posiadanie przez ten podmiot w Polsce 
oddziału wpisanego do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia.
 n Ustęp 10 przesądza, że wymogi określone 
w ust. 1–3 stosuje się również, gdy pracodawcą 
uzyskującym zezwolenie na pracę jest agen-
cja pracy tymczasowej, a zezwolenie dotyczy 
pracownika tymczasowego. Ustęp 11 prze-
sądza natomiast, że wymogi przewidziane 
w tych ustępach mają zastosowanie nie tylko 
do pracodawców, ale także do podmiotów 
nieposiadających statusu pracodawcy (czy-
li np. zleceniodawców powierzających cu-
dzoziemcowi wykonywanie usług w oparciu 
o umowę cywilnoprawną).

 Art. 88d. [Dodatkowe wymogi]
Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia 
z określonych odrębnymi przepisami wymogów, 
od spełnienia których uzależnione jest wykony-
wanie zawodów regulowanych lub działalności.

 komentarz
 n Niespełnianie przez cudzoziemca wymagań 
kwalifikacyjnych i innych warunków w przy-
padku zamiaru powierzenia wykonywania 
pracy w zawodzie regulowanym jest jedną 
z przesłanek odmowy wydania zezwolenia 
wymienionych w art. 88j pkt 9, zaś zgodnie 
z art. 88k ust. 1 pkt 4 ustawy zaprzestanie 
spełniania tych wymogów uzasadnia uchy-
lenie zezwolenia na pracę. W postępowaniu 
o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca 
powinien więc wykazać spełnianie tych wy-
mogów przez cudzoziemca.
 n Gdyby mimo niewykazania posiadania od-
powiednich uprawnień przez cudzoziemca 
zezwolenie zostało jednak wydane, to posia-
danie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę 
nie zwalnia go od obowiązku spełnienia tych 
wymogów. Cudzoziemiec wykonujący w Pol-
sce zawód regulowany bez posiadania odpo-
wiednich uprawnień nie może na obronę 
przed ewentualną odpowiedzialnością powo-
ływać faktu posiadania zezwolenia na pracę.
 n Wykonywanie zawodu regulowanego bez 
odpowiednich uprawnień nie stanowi jed-
nak nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemca w rozumieniu ustawy, a jedy-
nie grozi odpowiedzialnością przewidzianą 
w odrębnych przepisach.

 Art. 88e. [Okres ważności]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas 
określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być 
przedłużane.
2. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję 
w zarządzie osoby prawnej, która na dzień 
złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, 
wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na 
okres nie dłuższy niż 5 lat.
3. W przypadku delegowania cudzoziemca przez 
pracodawcę zagranicznego w celu realizacji 
usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwole-
nie na pracę na okres delegowania.

4. W przypadkach określonych w kryteriach, 
o których mowa w art. 10 ust. 3, wojewoda 
może ograniczyć okres, na który wydaje zezwo-
lenie na pracę.
5. Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania 
zezwolenia na pracę.

 komentarz
 n Przepis określa okresy, na jakie mogą być wy-
dawane poszczególne rodzaje zezwoleń na 
pracę. Co do zasady maksymalnym termi-
nem są 3 lata, natomiast zezwolenie typu B 
może być wydane na okres do 5 lat, jeżeli pod-
miot, w którym cudzoziemiec będzie pełnił 
funkcję członka zarządu, zatrudnia ponad 
25 osób. Zezwolenie typu E wydaje się zaś na 
okres delegowania – w tym przypadku nie 
znajduje zastosowania przewidziane w ust. 1 
ograniczenie maksymalnego okresu zezwo-
lenia do 3 lat.
 n Ustęp 4 upoważnia poszczególnych woje-
wodów do ograniczenia długości okresów, 
na jakie mogą być wydane zezwolenia na 
pracę w danym województwie. Przykładowo, 
w województwie mazowieckim co do zasady 
pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres 
do 12 miesięcy, zaś kolejne przedłużenia na 
okres do 2 lat. Istnieją też wyjątki – np. na 
pracę w zawodach określonych w załączni-
ku (zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji bu-
dowlanych i in.) wydawane są na okres nie 
dłuższy niż 2 lata, a przypadku delegowania 
cudzoziemca w celu realizacji usługi ekspor-
towej, maksymalny okres zezwolenia to 3 lata.
 n Przepis wyraźnie przewiduje, że zezwolenie 
na pracę może być przedłużane. Postępowa-
nie w sprawie przedłużenia zezwolenia na 
pracę przebiega analogicznie jak postępo-
wanie w sprawie jego wydania (wyłączone 
są niektóre wymogi – np. wymóg uzyskania 
opinii starosty – por. komentarz do art. 88c 
powyżej).

 Art. 88f. [Treść zezwolenia]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla 
określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę 
określa podmiot powierzający wykonywanie 
pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj 
pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz 
okres ważności zezwolenia. W przypadkach, 
o których mowa w art. 88 pkt 3 i 4, w zezwole-
niu na pracę określany jest podmiot, do którego 
cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwole-
nie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze 
pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na 
pracę określany jest pracodawca użytkownik.
1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powierza-
jącego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub 
przejęcie zakładu pracy lub jego części przez 
innego pracodawcę nie wymagają wydania 
nowego zezwolenia na pracę.
1b. Podmiot powierzający cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy może powierzyć mu 
na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni 
w roku kalendarzowym wykonywanie pracy 
o innym charakterze lub na innym stanowisku 
niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli 
zostały spełnione pozostałe warunki określo-
ne w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, 
o których mowa w art. 88d. W takim przypadku 
uzyskanie zezwolenia na pracę określającego 
nowe okoliczności nie jest wymagane.
2. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech 
egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi.
3. Na wniosek innego wojewody, naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego, terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, konsula, organu Państwowej 
Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej 
lub Policji wojewoda przekazuje kopie wydanych 
decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz infor-
macji, o których mowa w art. 88i.
4. Minister właściwy do spraw pracy, wojewo-
dowie oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy 
pracy gromadzą i przetwarzają dane dotyczące 
cudzoziemców, zezwoleń na pracę, kontroli 
przestrzegania przepisów ustawy i toczących 
się w tych sprawach postępowań, w zakresie 
niezbędnym do realizacji przepisów ustawy.

 komentarz
 n Ustęp 1 określa podstawowe elementy tre-
ści zezwolenia na pracę. Wzór zezwolenia 
na pracę jest określony w załączniku nr 2 
do rozporządzenia w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zgodnie 
z tym wzorem, poza elementami wskazany-
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kość wynagrodzenia, która będzie określona 
w umowie z cudzoziemcem proporcjonalnie 
do wymiaru czasu pracy lub przewidywanego 
okresu wykonywania zobowiązań wynikających 
z umowy.
8. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę bez 
uwzględnienia warunków, o których mowa 
w ust. 1–5 i 7, w przypadku cudzoziemca, który:
1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie 
wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukoń-
czył szkołę lub uczelnię wyższą z siedzibą na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego 
państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego 
lub Konfederacji Szwajcarskiej lub
2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę przebywał 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
z wyjątkiem przypadków określonych w art. 110 
ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziem-
cach, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu 
art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. 
o cudzoziemcach.
9. Jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać pracę 
w związku z realizacją umowy, której przed-
miotem jest udostępnienie lub wynajem 
pracowników przez podmiot z siedzibą 
w państwie innym niż państwa członkow-
skie Unii Europejskiej, państwa Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego lub Konfederacja 
Szwajcarska, wojewoda wydaje zezwolenie na 
pracę w sytuacji, gdy podmiot powierzający 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi prowadzi 
działalność gospodarczą na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej przez oddział, który zgodnie 
z art. 18 uzyskał wpis do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia.
10. Jeżeli podmiotem powierzającym cudzo-
ziemcowi wykonywanie pracy jest agencja 
pracy tymczasowej, a zezwolenie dotyczy 
pracy cudzoziemca w charakterze pracownika 
tymczasowego, stosuje się przesłanki określone 
w ust. 1–3.
11. Przepisy ust. 1–3 stosuje się do podmiotów 
powierzających cudzoziemcowi wykonywanie 
pracy, które nie są pracodawcami w rozumieniu 
art. 2 ust. 1 pkt 25.

komentarz
n Przepis określa warunki, od których speł-

nienia uzależnione jest wydanie zezwoleń 
na pracę poszczególnych rodzajów. W przy-
padku zezwolenia typu A po pierwsze, wyna-
grodzenie cudzoziemca nie może być niższe 
od wynagrodzenia pracowników wykonują-
cych pracę porównywalnego rodzaju lub na 
porównywalnym stanowisku. Wymóg ten 
zapobiega przypadkom dyskryminacji wyna-
grodzeniowej wymierzonej w cudzoziemców, 
a jednocześnie chroni polskich pracowników 
przed konkurencją ze strony zagranicznych 
pracowników, którzy skłonni byliby wykony-
wać tę samą pracę za niższe wynagrodzenie.

n Drugim warunkiem jest dołączenie przez 
pracodawcę do wniosku o zezwolenie na pra-
cę typu A opinii starosty o braku możliwości 
zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 
w oparciu o rejestry bezrobotnych i poszuku-
jących pracy lub o negatywnym wyniku re-
krutacji organizowanej dla pracodawcy. Tryb 
wydawania tej opinii jest określony w par. 5 
rozporządzenia ministra pracy i polityki spo-
łecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie wy-
dawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
(Dz.U. nr 16, poz. 84). Aby ją uzyskać, praco-
dawca musi złożyć w powiatowym urzędzie 
pracy ofertę pracy na stanowisku, które pla-
nuje powierzyć cudzoziemcowi. Oferta po-
winna wskazywać podstawowe warunki za-
trudnienia na tym stanowisku oraz określać 
wymogi, jakie muszą spełniać kandydaci. Na 
podstawie tych danych urząd pracy sprawdza, 
czy wśród osób zarejestrowanych w powiato-
wym urzędzie pracy są kandydaci spełniający 
wymagania, a jeśli takich kandydatów ziden-
tyfikuje, to organizuje rekrutację – tj. kieruje 
ich do pracodawcy. W praktyce pracodawcy 
często podają w ofertach pracy kierowanych 
do urzędu pracy wymagania sformułowane 
tak, by trudno było spełnić je komukolwiek 
innemu poza tym cudzoziemcem. Starosta 
nie bierze jednak pod uwagę wskazanych 
w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one za-
niżone lub zawyżone w stosunku do pracy, 
którą cudzoziemiec ma wykonywać. Wyma-
gania takie jak np. znajomość języka tureckie-
go na stanowisku, które nie będzie miało nic 
wspólnego z kontaktami z Turcją, np. na sta-
nowisku sprzątaczki, zostaną więc pominięte. 
Powyższą opinię wydaje starosta właściwy ze 
względu na główne miejsce wykonywania 
pracy przez cudzoziemca, a jeśli nie można 
wskazać głównego miejsca jej wykonywania, 

to starosta właściwy ze względu na siedzibę 
podmiotu powierzającego pracę. Ostatnia no-
welizacja wydłużyła terminy, w których sta-
rosta jest zobowiązany wydać opinię. Obecnie 
starosta wydaje opinię w terminie 14 dni, jeśli 
nie znajdzie żadnych kandydatów na stano-
wisko, lub w terminie 21 dni, jeśli przystąpi 
do prowadzenia rekrutacji.

n Ustęp 3 wymienia przypadki, w których uzy-
skanie informacji starosty nie jest wymaga-
ne. Zgodnie z pkt 1 przypadek taki zachodzi, 
jeśli cudzoziemiec ma wykonywać zawód lub 
rodzaj pracy wymieniony w kryteriach wyda-
wania zezwoleń na pracę cudzoziemców, wy-
dawanych przez poszczególnych wojewodów 
zgodnie z art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy w drodze 
rozporządzeń dla danych województw. Przy-
kładowo, zgodnie z rozporządzeniem woje-
wody mazowieckiego z 30 czerwca 2009 r., 
w województwie mazowieckim uzyskanie 
opinii starosty nie jest wymagane m.in. 
w przypadku zbrojarza, cieśli lub montera 
konstrukcji budowlanych. Punkt 2 dotyczy 
wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę 
dla tego samego cudzoziemca na tym samym 
stanowisku. Punkt 3 odsyła zaś do przypad-
ków wskazanych w odrębnych przepisach 
– tj. rozporządzenia ministra pracy i polityki 
społecznej z 29 stycznia 2009 r. w sprawie 
określenia przypadków, w których zezwole-
nie na pracę cudzoziemca jest wydawane bez 
względu na szczegółowe warunki wydawa-
nia zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz.U. 
nr 16, poz. 85). Rozporządzenie to wymie-
nia w par. 3 kilka kategorii cudzoziemców, 
dla których uzyskanie zezwolenia na pracę 
jest możliwe bez uzyskania opinii starosty 
– są to m.in. 1) cudzoziemcy upoważnieni 
do reprezentowania przedsiębiorcy zagra-
nicznego w jego oddziale lub przedstawi-
cielstwie; 2) obywatele Armenii, Białorusi, 
Gruzji, Mołdowy, Rosji lub Ukrainy, wykonu-
jący prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako 
pomoc domowa na rzecz osób fizycznych 
w gospodarstwie domowym; 3) obywatele 
Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji 
lub Ukrainy, którzy w okresie bezpośrednio 
poprzedzającym złożenie wniosku o wyda-
nie zezwolenia na pracę wykonywali pracę 
w warunkach zwolnienia z obowiązku posia-
dania zezwolenia na pracę (por. komentarz 
do art. 87 ustawy) pod warunkiem spełnienia 
dodatkowych wymogów.

n W przypadku zezwolenia typu B podmiot, 
w którym cudzoziemiec ma pełnić funkcję 
jako członek zarządu, powinien wykazać od-
powiednią wysokość dochodu w roku poprze-
dzającym (12-krotność przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w województwie) 
oraz wykazać, że przez co najmniej rok przed 
złożeniem wniosku zatrudniał co najmniej 
dwóch pracowników niewymagających ze-
zwolenia na pracę w pełnym wymiarze na 
czas nieokreślony, a ewentualnie wykazać 
posiadanie środków lub prowadzenie działań, 
które w przyszłości pozwolą spełnić powyższy 
warunek. Wnioskodawca może wykazywać 
tę okoliczność przy pomocy wszelkich argu-
mentów – ocena należy do wojewody. Ustęp 5 
komentowanego artykułu pozwala wojewo-
dzie ograniczyć w zezwoleniu na pracę zakres 
wykonywanych przez cudzoziemca zadań 
do czynności zarządzających i reprezenta-
cji podmiotu, jeśli uzasadnia to sytuacja na 
rynku pracy. Sytuację tę ocenia wojewoda.

n Zgodnie z ust. 6 wojewoda wydaje zezwolenia 
typu C, D i E w razie spełnienia trzech wa-
runków. Po pierwsze warunki zatrudnienia 
cudzoziemca delegowanego do Polski muszą 
odpowiadać wymogom z art. 673odpowiadać wymogom z art. 673odpowiadać wymogom z art. 67  k.p. – tj. być 
nie mniej korzystne niż wynikające z polskich 
przepisów w zakresie kwestii wymienionych 
w art. 672 k.p. (w szczególności co do norm 
i wymiaru czasu pracy oraz okresów odpo-
czynku dobowego i tygodniowego, wymiaru 
urlopu wypoczynkowego, minimalnego wy-
nagrodzenia za pracę, wysokości dodatku za 
pracę w godzinach nadliczbowych i in.). Po 
drugie, wynagrodzenie dla delegowanego 
cudzoziemca musi być nie niższe o ponad 
30 proc. od wysokości przeciętnego miesięcz-
nego wynagrodzenia w województwie. Trzeci 
warunek ma zastosowanie tylko w razie dele-
gowania cudzoziemca na okres ponad 30 dni 
w roku kalendarzowym. W takim przypad-
ku pracodawca musi wskazać we wniosku 
upoważnioną osobę przebywającą w Polsce, 
posiadającą dokumenty na potwierdzenie 
spełnienia pierwszego i drugiego warunku 
i upoważnioną do kontaktów w imieniu pra-
codawcy z wojewodą oraz innymi organami 
(m.in. urzędem skarbowym, ZUS, PIP, Strażą 

Graniczną) w sprawach dotyczących zatrud-
niania cudzoziemca.

n Zgodnie z ust. 7 wobec cudzoziemców, którzy 
mają zostać zatrudnieni w niepełnym wy-
miarze czasu pracy lub na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, minimalne progi wynagro-
dzenia określone w poprzednich ustępach 
są obniżone proporcjonalnie do wymiaru 
czasu pracy.

n Ustęp 8 przewiduje w przypadku niektórych 
kategorii cudzoziemców zwolnienie z obo-
wiązku spełnienia wymogów dotyczących 
zezwolenia A i B – tj. w przypadku cudzo-
ziemca, który w okresie 3 lat poprzedzających 
złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na 
pracę ukończył szkołę lub uczelnię wyższą 
z siedzibą w Polsce lub innym kraju UE (Islan-
dii, Norwegii, Lichtensteinu lub Szwajcarii); 
cudzoziemca, który przez 3 lata poprzedza-
jące złożenie wniosku o wydanie zezwolenia 
na pracę przebywał w sposób nieprzerwa-
ny legalnie na terytorium RP (z wyjątka-
mi), a także cudzoziemców wymienionych 
w par. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia 
z 29 stycznia 2009 r., tj. w szczególności człon-
ków rodziny pracowników przedstawicielstw 
dyplomatycznych, urzędów konsularnych 
itp., oraz cudzoziemców pracujących jako 
służba domowa tych osób.

n Ustęp 9 dotyczy delegowania pracownika 
do Polski w warunkach stanowiących udo-
stępnienie lub wynajem pracowników przez 
podmiot z siedzibą poza UE (Islandią, Nor-
wegią, Lichtensteinem lub Szwajcarią). W ta-
kiej sytuacji warunkiem wydania zezwolenia 
jest posiadanie przez ten podmiot w Polsce 
oddziału wpisanego do rejestru podmiotów 
prowadzących agencje zatrudnienia.

n Ustęp 10 przesądza, że wymogi określone 
w ust. 1–3 stosuje się również, gdy pracodawcą 
uzyskującym zezwolenie na pracę jest agen-
cja pracy tymczasowej, a zezwolenie dotyczy 
pracownika tymczasowego. Ustęp 11 prze-
sądza natomiast, że wymogi przewidziane 
w tych ustępach mają zastosowanie nie tylko 
do pracodawców, ale także do podmiotów 
nieposiadających statusu pracodawcy (czy-
li np. zleceniodawców powierzających cu-
dzoziemcowi wykonywanie usług w oparciu 
o umowę cywilnoprawną).

Art. 88d. [Dodatkowe wymogi]
Uzyskanie zezwolenia na pracę nie zwalnia 
z określonych odrębnymi przepisami wymogów, 
od spełnienia których uzależnione jest wykony-
wanie zawodów regulowanych lub działalności.

komentarz
n Niespełnianie przez cudzoziemca wymagań 

kwalifikacyjnych i innych warunków w przy-
padku zamiaru powierzenia wykonywania 
pracy w zawodzie regulowanym jest jedną 
z przesłanek odmowy wydania zezwolenia 
wymienionych w art. 88j pkt 9, zaś zgodnie 
z art. 88k ust. 1 pkt 4 ustawy zaprzestanie 
spełniania tych wymogów uzasadnia uchy-
lenie zezwolenia na pracę. W postępowaniu 
o wydanie zezwolenia na pracę pracodawca 
powinien więc wykazać spełnianie tych wy-
mogów przez cudzoziemca.

n Gdyby mimo niewykazania posiadania od-
powiednich uprawnień przez cudzoziemca 
zezwolenie zostało jednak wydane, to posia-
danie przez cudzoziemca zezwolenia na pracę 
nie zwalnia go od obowiązku spełnienia tych 
wymogów. Cudzoziemiec wykonujący w Pol-
sce zawód regulowany bez posiadania odpo-
wiednich uprawnień nie może na obronę 
przed ewentualną odpowiedzialnością powo-
ływać faktu posiadania zezwolenia na pracę.

n Wykonywanie zawodu regulowanego bez 
odpowiednich uprawnień nie stanowi jed-
nak nielegalnego wykonywania pracy przez 
cudzoziemca w rozumieniu ustawy, a jedy-
nie grozi odpowiedzialnością przewidzianą 
w odrębnych przepisach.

Art. 88e. [Okres ważności]Art. 88e. [Okres ważności]Art. 88e.
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane na czas 
określony, nie dłuższy niż 3 lata i może być 
przedłużane.
2. W przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję 
w zarządzie osoby prawnej, która na dzień 
złożenia wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, 
wojewoda może wydać zezwolenie na pracę na 
okres nie dłuższy niż 5 lat.
3. W przypadku delegowania cudzoziemca przez 
pracodawcę zagranicznego w celu realizacji 
usługi eksportowej, wojewoda wydaje zezwole-
nie na pracę na okres delegowania.

4. W przypadkach określonych w kryteriach, 
o których mowa w art. 10 ust. 3, wojewoda 
może ograniczyć okres, na który wydaje zezwo-
lenie na pracę.
5. Do przedłużenia zezwolenia na pracę stosuje 
się odpowiednio przepisy dotyczące wydawania 
zezwolenia na pracę.

komentarz
n Przepis określa okresy, na jakie mogą być wy-

dawane poszczególne rodzaje zezwoleń na 
pracę. Co do zasady maksymalnym termi-
nem są 3 lata, natomiast zezwolenie typu B 
może być wydane na okres do 5 lat, jeżeli pod-
miot, w którym cudzoziemiec będzie pełnił 
funkcję członka zarządu, zatrudnia ponad 
25 osób. Zezwolenie typu E wydaje się zaś na 
okres delegowania – w tym przypadku nie 
znajduje zastosowania przewidziane w ust. 1 
ograniczenie maksymalnego okresu zezwo-
lenia do 3 lat.

n Ustęp 4 upoważnia poszczególnych woje-
wodów do ograniczenia długości okresów, 
na jakie mogą być wydane zezwolenia na 
pracę w danym województwie. Przykładowo, 
w województwie mazowieckim co do zasady 
pierwsze zezwolenie wydawane jest na okres 
do 12 miesięcy, zaś kolejne przedłużenia na 
okres do 2 lat. Istnieją też wyjątki – np. na 
pracę w zawodach określonych w załączni-
ku (zbrojarz, cieśla, monter konstrukcji bu-
dowlanych i in.) wydawane są na okres nie 
dłuższy niż 2 lata, a przypadku delegowania 
cudzoziemca w celu realizacji usługi ekspor-
towej, maksymalny okres zezwolenia to 3 lata.

n Przepis wyraźnie przewiduje, że zezwolenie 
na pracę może być przedłużane. Postępowa-
nie w sprawie przedłużenia zezwolenia na 
pracę przebiega analogicznie jak postępo-
wanie w sprawie jego wydania (wyłączone 
są niektóre wymogi – np. wymóg uzyskania 
opinii starosty – por. komentarz do art. 88c 
powyżej).

Art. 88f. [Treść zezwolenia]
1. Zezwolenie na pracę jest wydawane dla 
określonego cudzoziemca. Zezwolenie na pracę 
określa podmiot powierzający wykonywanie 
pracy przez cudzoziemca i stanowisko lub rodzaj 
pracy wykonywanej przez cudzoziemca oraz 
okres ważności zezwolenia. W przypadkach, 
o których mowa w art. 88 pkt 3 i 4, w zezwole-
niu na pracę określany jest podmiot, do którego 
cudzoziemiec jest delegowany. Jeżeli zezwole-
nie dotyczy pracy cudzoziemca w charakterze 
pracownika tymczasowego, w zezwoleniu na 
pracę określany jest pracodawca użytkownik.
1a. Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, 
nazwy lub formy prawnej podmiotu powierza-
jącego cudzoziemcowi wykonywanie pracy lub 
przejęcie zakładu pracy lub jego części przez 
innego pracodawcę nie wymagają wydania 
nowego zezwolenia na pracę.
1b. Podmiot powierzający cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy może powierzyć mu 
na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni 
w roku kalendarzowym wykonywanie pracy 
o innym charakterze lub na innym stanowisku 
niż określone w zezwoleniu na pracę, jeżeli 
zostały spełnione pozostałe warunki określo-
ne w zezwoleniu na pracę oraz wymagania, 
o których mowa w art. 88d. W takim przypadku 
uzyskanie zezwolenia na pracę określającego 
nowe okoliczności nie jest wymagane.
2. Zezwolenie na pracę jest wydawane w trzech 
egzemplarzach, z których dwa otrzymuje 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi.
3. Na wniosek innego wojewody, naczelnika 
właściwego urzędu skarbowego, terenowej 
jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, konsula, organu Państwowej 
Inspekcji Pracy, Służby Celnej, Straży Granicznej 
lub Policji wojewoda przekazuje kopie wydanych 
decyzji w sprawie zezwoleń na pracę oraz infor-
macji, o których mowa w art. 88i.
4. Minister właściwy do spraw pracy, wojewo-
dowie oraz wojewódzkie i powiatowe urzędy 
pracy gromadzą i przetwarzają dane dotyczące 
cudzoziemców, zezwoleń na pracę, kontroli 
przestrzegania przepisów ustawy i toczących 
się w tych sprawach postępowań, w zakresie 
niezbędnym do realizacji przepisów ustawy.

komentarz
n Ustęp 1 określa podstawowe elementy tre-

ści zezwolenia na pracę. Wzór zezwolenia 
na pracę jest określony w załączniku nr 2 
do rozporządzenia w sprawie wydawania 
zezwolenia na pracę cudzoziemca. Zgodnie 
z tym wzorem, poza elementami wskazany-
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mi w ust. 1 zezwolenie określa także rodzaj 
stosunku prawnego, na podstawie którego 
cudzoziemiec będzie wykonywać pracę, oraz 
minimalne wynagrodzenie, jakie powinien 
otrzymywać.
 n Zezwolenie wydaje się w trzech egzempla-
rzach, z których dwa otrzymuje pracodawca. 
Cudzoziemiec nie otrzymuje od wojewody 
odrębnego egzemplarza zezwolenia, zgodnie 
z art. 88h ust. 1 pkt 4 ma jednak prawo otrzy-
mać jeden egzemplarz zezwolenia od podmio-
tu powierzającego mu wykonywanie pracy.
 n Ustępy 3 i 4 stanowią podstawę do przeka-
zywania przez wojewodę dokumentów do-
tyczących zezwolenia na pracę innym or-
ganom (m.in. ZUS, PIP, Straży Granicznej). 
Ustęp 4 przesądza, że przetwarzanie danych 
osobowych cudzoziemca w toku postępowań 
realizujących przepisy ustawę jest legalne.
 n Ustępy 1a i 1b określają przypadki, w których 
mimo pewnych zmian dotyczących podmiotu 
powierzającego pracę lub warunków wykony-
wania pracy, zezwolenie na pracę zachowuje 
ważność. Nowe zezwolenie na pracę nie jest 
potrzebne w razie zmiany siedziby (miejsca 
zamieszkania) podmiotu powierzającego 
pracę, zmiany jego nazwy lub formy praw-
nej oraz przejścia części lub całości zakładu 
pracy na inny podmiot. Ustęp 1b uprawnia 
pracodawcę cudzoziemca do powierzenia 
mu innej pracy niż określona w zezwoleniu 
na pracę, na czas nieprzekraczający łącznie 
30 dni w roku kalendarzowym.

 Art. 88g. [Wygaśnięcie obowiązku 
świadczenia pracy]
1. Zobowiązanie do wykonywania czynności 
wynikających z umowy cywilnoprawnej lub 
obowiązek świadczenia pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w przypad-
ku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki 
określone w art. 87.
1a. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie 
przedłużenia zezwolenia na pracę u tego 
samego pracodawcy i na tym samym stano-
wisku został zachowany i wniosek nie zawiera 
braków formalnych lub braki formalne zostały 
uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się 
za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, 
w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia 
zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.
1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek 
o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym 
mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub 
art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy 
wykonywanej zgodnie z posiadanym przez 
siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem 
na pobyt czasowy stosuje się przepis ust. 1a.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony 
zachowują prawo do odszkodowania, jeżeli 
odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było 
wynikiem niezachowania należytej staranności, 
o ile przepisy szczególne albo treść umowy nie 
stanowią inaczej.

 komentarz
 n Zgodnie z ust. 1 istniejące po stronie cudzo-
ziemca zobowiązanie do świadczenia pracy 
lub usług wynikających z umowy cywilno-
prawnej wygasa z mocy prawa w sytuacji, 
gdy cudzoziemiec przestał być uprawniony 
do wykonywania pracy na terytorium Polski 
zgodnie z art. 87.
 n Utrata przez cudzoziemca uprawnienia do 
wykonywania pracy w Polsce nie unicestwia 
całego stosunku umownego między cudzo-
ziemcem a podmiotem powierzającym mu 
pracę, a jedynie zobowiązanie cudzoziemca 
do wykonywania pracy czy usług. W takim 
przypadku nie otrzyma on także wynagrodze-
nia. Wygaśnięcie obciążającego cudzoziemca 
obowiązku wykonywania pracy lub świadcze-
nia usług jest też uzasadnioną przyczyną po-
zwalającą pracodawcy lub zleceniodawcy na 
wypowiedzenie stosunku pracy czy zlecenia.
 n W orzecznictwie pojawił się jednak także od-
mienny pogląd (choć bez poparcia go uzasad-
nieniem), iż cały stosunek umowny między 
cudzoziemcem a pracodawcą wygasa z chwi-
lą utraty przez niego uprawnień do pracy 
w Polsce (wyrok NSA z 20 kwietnia 2011 r., 
sygn. akt II OSK 936/10, ONSAiWSA 2012/1/8). 
Wobec braku wyraźnego określenia takiego 
skutku w ustawie ten pogląd należy jednak 
uznać za niesłuszny.
 n Zgodnie z ust. 2 wygaśnięcie obowiązku wy-
konywania pracy lub świadczenia usług co 
do zasady nie pozbawia żadnej ze stron (tj. 
zarówno cudzoziemca pracownika, jak i pra-

codawcy) prawa do dochodzenia odszkodo-
wania, jeżeli uchylenie zezwolenia na pra-
cę było wynikiem niezachowania należytej 
staranności. Jeśli zatem zezwolenie na pra-
cę zostało uchylone, ponieważ pracodawca 
w sposób zawiniony nie dopełnił określo-
nych obowiązków (np. powiadomienia wo-
jewody o przerwaniu przez cudzoziemca 
pracy na okres przekraczający 3 miesiące), 
to cudzoziemiec będzie mógł dochodzić od 
niego odszkodowania za szkodę, np. polega-
jącą na utraconym wynagrodzeniu. Prawo 
do dochodzenia odszkodowania przysługu-
je także podmiotowi powierzającemu pracę 
cudzoziemcowi, jeżeli utrata prawa do wy-
konywania pracy jest rezultatem niedocho-
wania należytej staranności przez cudzo-
ziemca (np. niezłożenia w terminie wniosku 
o przedłużenie zezwolenia na pobyt). Strony 
mogą w umowie inaczej uregulować zasady 
wzajemnej odpowiedzialności w razie utraty 
prawa do wykonywania pracy w Polsce przez 
cudzoziemca. Odrębne zasady mogą także 
wynikać z przepisów szczególnych.
 Zgodnie z ust. 1a, jeśli podmiot powierzający 
cudzoziemcowi pracę złożył wniosek o prze-
dłużenie zezwolenia na pracę w terminie 
(a więc nie później niż w terminie 30 dni 
przed upływem okresu ważności zezwole-
nia – por. art. 88a ust. 1a) lub cudzoziemiec 
w terminie złożył wniosek o zezwolenie na 
pobyt czasowy uprawniający do pracy (a więc 
najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu 
w Polsce – art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziem-
cach), to od dnia złożenia wniosku do dnia, 
w którym decyzja o przedłużeniu zezwolenia 
stała się ostateczna, pracę cudzoziemca w Pol-
sce uważa się za legalną. W konsekwencji, 
nawet jeśli do czasu wygaśnięcia zezwolenia 
przedłużenie zezwolenia albo zezwolenie na 
pobyt czasowy nie zostanie wydane, praca cu-
dzoziemca pozostaje legalna. W tej sytuacji 
obowiązek cudzoziemca do wykonywania pra-
cy lub świadczenia usług również nie wygasa.

 Art. 88h. [Obowiązki podmiotu 
powierzającego pracę cudzoziemcowi]
1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi, od którego jest wymagane 
posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiąza-
ny do:
1) uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem 
warunków, o których mowa w art. 88c, zawar-
tych w zezwoleniu na pracę;
2) dostosowywania, w przypadku, o którym 
mowa w art. 88c ust. 6, wysokości wynagro-
dzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w art. 90 ust. 7, co najmniej raz w roku;
3) zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie 
pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi 
przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na 
język zrozumiały dla cudzoziemca;
4) przekazania cudzoziemcowi jednego 
egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to 
zezwolenie dotyczy;
5) informowania cudzoziemca o działaniach 
podejmowanych w związku z postępowaniem 
o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na 
pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie 
wydania lub uchyleniu zezwolenia;
6) zachowania należytej staranności w postępo-
waniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia 
na pracę cudzoziemca;
7) (uchylony);
8) udostępnienia podmiotom, o których mowa 
w art. 88f ust. 3, na ich wniosek dokumentów 
potwierdzających wypełnienie obowiązków 
określonych w pkt 1–6, sporządzonych w języku 
polskim lub przetłumaczonych na język polski.
2. W stosunku do cudzoziemca pełniącego 
funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką 
kapitałową w organizacji, przepisów ust. 1 
pkt 1–3 nie stosuje się.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 88 
pkt 3–5, w sytuacji odmowy udzielenia, uchyle-
nia zezwolenia na pracę lub gdy cudzoziemiec 
przestał spełniać warunki określone w art. 87, 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany niezwłocznie odwołać cudzoziemca 
z delegacji.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
przepisów ust. 1–3, podmiot powierzający 
wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest 
obowiązany do:
1) niezwłocznego dokonania czynności, 
o których mowa w ust. 1–3;
2) wypłacenia cudzoziemcowi zaległego 
wynagrodzenia za okres wykonywanej pracy 

w wysokości zgodnej z zawartą we wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę oraz opłacenia 
związanych z nim składek na ubezpieczenie 
społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.

 komentarz
 n Artykuł 88h ust. 1 pkt 1 ustawy obliguje pra-
codawcę do ujęcia w treści umowy z cudzo-
ziemcem warunków ujętych w treści zezwo-
lenia na pracę. Chodzi tu przede wszystkim: 
a) w przypadku zezwolenia typu A – o okre-
ślenie w umowie wysokości wynagrodzenia, 
która nie może być niższa od wynagrodzenia 
pracowników wykonujących pracę porówny-
walnego rodzaju lub na porównywalnym sta-
nowisku (art. 88c ust. 1 pkt 1); b) w przypadku 
zezwolenia typu B – o określenie ograniczo-
nego zakresu wykonywanych przez cudzo-
ziemca zadań, w przypadku gdyby wojewo-
da wydający zezwolenie na pracę skorzystał 
z uprawnienia do ograniczenia zakresu tych 
zadań na podstawie art. 88c ust. 5; c) w przy-
padku zezwoleń typu C, D i E – o zagwaranto-
wanie w umowie warunków pracy zgodnych 
z art. 673 k.p. i o ustalenie wysokości wyna-
grodzenia nie niższej o więcej niż 30 proc. 
od wysokości średniego miesięcznego wy-
nagrodzenia w województwie.
 n Zgodnie z ust. 1 pkt 2 podmiot powierzający 
wykonanie pracy na podstawie zezwolenia 
typu C, D lub E powinien co najmniej raz do 
roku aktualizować wynagrodzenie, aby nie 
było niższe o więcej niż 30 proc. od wynagro-
dzenia przeciętnego. Aktualizacji podmiot 
powierzający wykonywanie pracy dokonuje 
nie rzadziej niż raz do roku.
 n Zgodnie z ust. 1 pkt 3 umowa z cudzoziem-
cem powinna być zawarta w formie pisemnej 
i przedstawiona cudzoziemcowi wraz z tłu-
maczeniem na zrozumiały dla niego język. 
Artykuł 88h ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy nakłada 
na pracodawcę obowiązek informowania 
pracownika o statusie spraw związanych 
z jego zezwoleniem na pracę oraz przeka-
zania mu jednego egzemplarza zezwolenia 
na pracę. Powinien także informować cudzo-
ziemca o swoich działaniach podejmowanych 
w związku z postępowaniem o udzielenie 
lub przedłużenie zezwolenia na pracę, de-
cyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu 
zezwolenia.
 n Ustęp 1 pkt 6 ustawy nakłada na pracodawcę 
obowiązek zachowania należytej staranno-
ści w postępowaniach o zezwolenie i prze-
dłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 
Zgodnie z pkt 8 pracodawca powinien też 
udostępnić, o ile otrzyma stosowny wniosek, 
wojewodzie, naczelnikowi właściwego urzędu 
skarbowego lub innym organom dokumen-
ty w języku polskim potwierdzające wypeł-
nienie obowiązków określonych w art. 88 
ust. 1 pkt 1–6.
 n Ustęp 2 wyłącza obowiązek stosowania art. 88 
ust. 1 pkt 1–3 ustawy w stosunku do cudzo-
ziemców pełniących funkcję w zarządzie. 
Umowa z tymi osobami nie musi być sporzą-
dzona w wersji pisemnej, a wynagrodzenie 
nie musi być dostosowywane do poziomu 
nie niższego o więcej niż 30 proc. od prze-
ciętnego wynagrodzenia.
 n Zgodnie z ust. 3 odmowa udzielenia lub uchy-
lenie zezwolenia na pracę typu C, D lub E, 
a także utrata przez cudzoziemca innego 
przewidzianego w art. 87 ustawy tytułu pra-
wa do wykonywania pracy w Polsce obliguje 
podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę 
w Polsce do niezwłocznego odwołania cudzo-
ziemca z delegacji.
 n W przypadku naruszenia przepisów ust. 1–3 
podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi 
zobowiązany jest do niezwłocznego usunię-
cia naruszeń poprzez dokonanie czynności, 
o których mowa w ust. 1–3, oraz wypłacenia 
cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia 
za okres wykonywanej pracy w wysokości 
zgodnej z zawartą we wniosku o wydanie ze-
zwolenia na pracę oraz opłacenia związanych 
z nim składek na ubezpieczenie społeczne 
i zaliczek na podatek dochodowy.

 Art. 88i. [Powiadomienie wojewody]
Podmiot powierzający cudzoziemcowi wyko-
nywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie 
powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie 
na pracę, o następujących okolicznościach:
1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym 
charakterze lub na innym stanowisku niż okre-
ślone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, 
o których mowa w art. 88f ust. 1b;
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca 
zamieszkania, nazwy lub formy prawnej 

podmiotu powierzającego cudzoziemcowi  
wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy 
lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodaw-
cę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3;
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 
3 miesięcy od początkowej daty ważności 
zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy 
na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej  
niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności 
zezwolenia na pracę.
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 n Przepis wskazuje zdarzenia, o wystąpieniu 
których w terminie 7 dni od ich zaistnienia 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
powinien pisemnie powiadomić wojewodę, 
który wydał zezwolenie.
 n W szczególności wojewodę należy powiado-
mić o powierzeniu cudzoziemcowi na okres 
nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 
pracy o innym charakterze lub na innym sta-
nowisku niż wskazana w zezwoleniu, a także 
o zmianie siedziby (miejsca zamieszkania), 
nazwy bądź formy prawnej podmiotu powie-
rzającego pracę oraz o przejęciu lub przej-
ściu zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę. Obowiązek notyfikacji istnieje 
również w przypadku zmiany osoby repre-
zentującej pracodawcę zagranicznego, który 
delegował cudzoziemca do pracy w Polsce 
(w trybie art. 88 pkt 3–5 ustawy).
 n Ostatnie 3 pkt obligują do poinformowania 
wojewody o niepodjęciu przez cudzoziemca 
pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej 
daty ważności zezwolenia, przerwaniu jej 
wykonywania na okres przekraczający 3 mie-
siące lub zakończeniu jej wykonywania wcze-
śniej niż 3 miesiące przed upływem okresu 
ważności zezwolenia na pracę.
 n Dochowanie przez podmiot powierzający 
wykonywanie pracy obowiązków wskaza-
nych w komentowanym artykule ma na celu 
umożliwienie wojewodzie ocenę, czy zacho-
dzą przesłanki uchylenia zezwolenia (por. ko-
mentarz do art. 88k ustawy). Niedopełnienie 
ww. obowiązków może powodować powsta-
nie odpowiedzialności wykroczeniowej (por. 
komentarz do art. 120 ust. 6 ustawy).

 Art. 88j. [Odmowa wydania zezwolenia]
1. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie 
wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, 
gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi:
1) w toku postępowania:
a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe 
dane osobowe lub fałszywe informacje lub 
dołączył do niego dokumenty zawierające takie 
dane lub
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo 
w celu użycia jako autentyczny podrobił lub 
przerobił dokument albo takiego dokumentu 
jako autentycznego używał;
2) nie spełnił wymogów określonych w art. 88c 
i 88d;
3) został prawomocnie ukarany za wykroczenie 
określone w art. 120 ust. 3–5;
4) w ciągu dwóch lat od uznania za winnego 
popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 
ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany 
za podobne wykroczenie;
5) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie 
czynu z art. 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny;
6) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie 
w związku z postępowaniem o wydanie zezwo-
lenia na pracę, czynu z art. 270–275 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, albo jest 
podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym 
przez taką osobę;
7) jest osobą fizyczną, karaną za czyn, o którym 
mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, lub karaną w innym państwie 
na podstawie przepisów Protokołu o zapobiega-
niu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupeł-
niającego Konwencję Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządza-
nym lub kontrolowanym przez taką osobę;
8) nie dopełnia obowiązków wynikających 
z art. 88h ust. 4;
9) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku 
do cudzoziemca, który:
a) nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych 
i innych warunków w przypadku zamiaru 
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mi w ust. 1 zezwolenie określa także rodzaj 
stosunku prawnego, na podstawie którego 
cudzoziemiec będzie wykonywać pracę, oraz 
minimalne wynagrodzenie, jakie powinien 
otrzymywać.

n Zezwolenie wydaje się w trzech egzempla-
rzach, z których dwa otrzymuje pracodawca. 
Cudzoziemiec nie otrzymuje od wojewody 
odrębnego egzemplarza zezwolenia, zgodnie 
z art. 88h ust. 1 pkt 4 ma jednak prawo otrzy-
mać jeden egzemplarz zezwolenia od podmio-
tu powierzającego mu wykonywanie pracy.

n Ustępy 3 i 4 stanowią podstawę do przeka-
zywania przez wojewodę dokumentów do-
tyczących zezwolenia na pracę innym or-
ganom (m.in. ZUS, PIP, Straży Granicznej). 
Ustęp 4 przesądza, że przetwarzanie danych 
osobowych cudzoziemca w toku postępowań 
realizujących przepisy ustawę jest legalne.

n Ustępy 1a i 1b określają przypadki, w których 
mimo pewnych zmian dotyczących podmiotu 
powierzającego pracę lub warunków wykony-
wania pracy, zezwolenie na pracę zachowuje 
ważność. Nowe zezwolenie na pracę nie jest 
potrzebne w razie zmiany siedziby (miejsca 
zamieszkania) podmiotu powierzającego 
pracę, zmiany jego nazwy lub formy praw-
nej oraz przejścia części lub całości zakładu 
pracy na inny podmiot. Ustęp 1b uprawnia 
pracodawcę cudzoziemca do powierzenia 
mu innej pracy niż określona w zezwoleniu 
na pracę, na czas nieprzekraczający łącznie 
30 dni w roku kalendarzowym.

Art. 88g. [Wygaśnięcie obowiązku 
świadczenia pracy]

[Wygaśnięcie obowiązku 
świadczenia pracy]

[Wygaśnięcie obowiązku 

1. Zobowiązanie do wykonywania czynności 
wynikających z umowy cywilnoprawnej lub 
obowiązek świadczenia pracy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej wygasają, w przypad-
ku gdy cudzoziemiec przestał spełniać warunki 
określone w art. 87.
1a. Jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie 
przedłużenia zezwolenia na pracę u tego 
samego pracodawcy i na tym samym stano-
wisku został zachowany i wniosek nie zawiera 
braków formalnych lub braki formalne zostały 
uzupełnione w terminie, pracę cudzoziemca na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się 
za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, 
w którym decyzja o udzieleniu przedłużenia 
zezwolenia na pracę stanie się ostateczna.
1b. Do cudzoziemca, który złożył wniosek 
o zezwolenie na pobyt czasowy, o którym 
mowa w art. 114 ust. 1, art. 126 ust. 1, art. 127 lub 
art. 142 ust. 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. 
o cudzoziemcach, w celu kontynuowania pracy 
wykonywanej zgodnie z posiadanym przez 
siebie zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem 
na pobyt czasowy stosuje się przepis ust. 1a.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, strony 
zachowują prawo do odszkodowania, jeżeli 
odmowa lub uchylenie zezwolenia na pracę było 
wynikiem niezachowania należytej staranności, 
o ile przepisy szczególne albo treść umowy nie 
stanowią inaczej.
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n Zgodnie z ust. 1 istniejące po stronie cudzo-

ziemca zobowiązanie do świadczenia pracy 
lub usług wynikających z umowy cywilno-
prawnej wygasa z mocy prawa w sytuacji, 
gdy cudzoziemiec przestał być uprawniony 
do wykonywania pracy na terytorium Polski 
zgodnie z art. 87.

n Utrata przez cudzoziemca uprawnienia do 
wykonywania pracy w Polsce nie unicestwia 
całego stosunku umownego między cudzo-
ziemcem a podmiotem powierzającym mu 
pracę, a jedynie zobowiązanie cudzoziemca 
do wykonywania pracy czy usług. W takim 
przypadku nie otrzyma on także wynagrodze-
nia. Wygaśnięcie obciążającego cudzoziemca 
obowiązku wykonywania pracy lub świadcze-
nia usług jest też uzasadnioną przyczyną po-
zwalającą pracodawcy lub zleceniodawcy na 
wypowiedzenie stosunku pracy czy zlecenia.

n W orzecznictwie pojawił się jednak także od-
mienny pogląd (choć bez poparcia go uzasad-
nieniem), iż cały stosunek umowny między 
cudzoziemcem a pracodawcą wygasa z chwi-
lą utraty przez niego uprawnień do pracy 
w Polsce (wyrok NSA z 20 kwietnia 2011 r., 
sygn. akt II OSK 936/10, ONSAiWSA 2012/1/8). 
Wobec braku wyraźnego określenia takiego 
skutku w ustawie ten pogląd należy jednak 
uznać za niesłuszny.

n Zgodnie z ust. 2 wygaśnięcie obowiązku wy-
konywania pracy lub świadczenia usług co 
do zasady nie pozbawia żadnej ze stron (tj. 
zarówno cudzoziemca pracownika, jak i pra-

codawcy) prawa do dochodzenia odszkodo-
wania, jeżeli uchylenie zezwolenia na pra-
cę było wynikiem niezachowania należytej 
staranności. Jeśli zatem zezwolenie na pra-
cę zostało uchylone, ponieważ pracodawca 
w sposób zawiniony nie dopełnił określo-
nych obowiązków (np. powiadomienia wo-
jewody o przerwaniu przez cudzoziemca 
pracy na okres przekraczający 3 miesiące), 
to cudzoziemiec będzie mógł dochodzić od 
niego odszkodowania za szkodę, np. polega-
jącą na utraconym wynagrodzeniu. Prawo 
do dochodzenia odszkodowania przysługu-
je także podmiotowi powierzającemu pracę 
cudzoziemcowi, jeżeli utrata prawa do wy-
konywania pracy jest rezultatem niedocho-
wania należytej staranności przez cudzo-
ziemca (np. niezłożenia w terminie wniosku 
o przedłużenie zezwolenia na pobyt). Strony 
mogą w umowie inaczej uregulować zasady 
wzajemnej odpowiedzialności w razie utraty 
prawa do wykonywania pracy w Polsce przez 
cudzoziemca. Odrębne zasady mogą także 
wynikać z przepisów szczególnych.
Zgodnie z ust. 1a, jeśli podmiot powierzający 
cudzoziemcowi pracę złożył wniosek o prze-
dłużenie zezwolenia na pracę w terminie 
(a więc nie później niż w terminie 30 dni 
przed upływem okresu ważności zezwole-
nia – por. art. 88a ust. 1a) lub cudzoziemiec 
w terminie złożył wniosek o zezwolenie na 
pobyt czasowy uprawniający do pracy (a więc 
najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu 
w Polsce – art. 105 ust. 1 ustawy o cudzoziem-
cach), to od dnia złożenia wniosku do dnia, 
w którym decyzja o przedłużeniu zezwolenia 
stała się ostateczna, pracę cudzoziemca w Pol-
sce uważa się za legalną. W konsekwencji, 
nawet jeśli do czasu wygaśnięcia zezwolenia 
przedłużenie zezwolenia albo zezwolenie na 
pobyt czasowy nie zostanie wydane, praca cu-
dzoziemca pozostaje legalna. W tej sytuacji 
obowiązek cudzoziemca do wykonywania pra-
cy lub świadczenia usług również nie wygasa.

Art. 88h. [Obowiązki podmiotu 
powierzającego pracę cudzoziemcowi]

[Obowiązki podmiotu 
powierzającego pracę cudzoziemcowi]

[Obowiązki podmiotu 

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi, od którego jest wymagane 
posiadanie zezwolenia na pracę, jest obowiąza-
ny do:
1) uwzględnienia w umowie z cudzoziemcem 
warunków, o których mowa w art. 88c, zawar-
tych w zezwoleniu na pracę;
2) dostosowywania, w przypadku, o którym 
mowa w art. 88c ust. 6, wysokości wynagro-
dzenia cudzoziemca do aktualnej wysokości 
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa 
w art. 90 ust. 7, co najmniej raz w roku;
3) zawarcia z cudzoziemcem umowy w formie 
pisemnej oraz przedstawienia cudzoziemcowi 
przed podpisaniem umowy jej tłumaczenia na 
język zrozumiały dla cudzoziemca;
4) przekazania cudzoziemcowi jednego 
egzemplarza zezwolenia na pracę, którego to 
zezwolenie dotyczy;
5) informowania cudzoziemca o działaniach 
podejmowanych w związku z postępowaniem 
o udzielenie lub przedłużenie zezwolenia na 
pracę oraz decyzjach o wydaniu, odmowie 
wydania lub uchyleniu zezwolenia;
6) zachowania należytej staranności w postępo-
waniach o zezwolenie i przedłużenie zezwolenia 
na pracę cudzoziemca;
7) (uchylony);
8) udostępnienia podmiotom, o których mowa 
w art. 88f ust. 3, na ich wniosek dokumentów 
potwierdzających wypełnienie obowiązków 
określonych w pkt 1–6, sporządzonych w języku 
polskim lub przetłumaczonych na język polski.
2. W stosunku do cudzoziemca pełniącego 
funkcję w zarządzie osoby prawnej wpisanej 
do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką 
kapitałową w organizacji, przepisów ust. 1 
pkt 1–3 nie stosuje się.
3. W przypadkach, o których mowa w art. 88 
pkt 3–5, w sytuacji odmowy udzielenia, uchyle-
nia zezwolenia na pracę lub gdy cudzoziemiec 
przestał spełniać warunki określone w art. 87, 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 
obowiązany niezwłocznie odwołać cudzoziemca 
z delegacji.
4. W przypadku stwierdzenia naruszenia 
przepisów ust. 1–3, podmiot powierzający 
wykonywanie pracy przez cudzoziemca jest 
obowiązany do:
1) niezwłocznego dokonania czynności, 
o których mowa w ust. 1–3;
2) wypłacenia cudzoziemcowi zaległego 
wynagrodzenia za okres wykonywanej pracy 

w wysokości zgodnej z zawartą we wniosku 
o wydanie zezwolenia na pracę oraz opłacenia 
związanych z nim składek na ubezpieczenie 
społeczne i zaliczek na podatek dochodowy.

komentarz
n Artykuł 88h ust. 1 pkt 1 ustawy obliguje pra-

codawcę do ujęcia w treści umowy z cudzo-
ziemcem warunków ujętych w treści zezwo-
lenia na pracę. Chodzi tu przede wszystkim: 
a) w przypadku zezwolenia typu A – o okre-
ślenie w umowie wysokości wynagrodzenia, 
która nie może być niższa od wynagrodzenia 
pracowników wykonujących pracę porówny-
walnego rodzaju lub na porównywalnym sta-
nowisku (art. 88c ust. 1 pkt 1); b) w przypadku 
zezwolenia typu B – o określenie ograniczo-
nego zakresu wykonywanych przez cudzo-
ziemca zadań, w przypadku gdyby wojewo-
da wydający zezwolenie na pracę skorzystał 
z uprawnienia do ograniczenia zakresu tych 
zadań na podstawie art. 88c ust. 5; c) w przy-
padku zezwoleń typu C, D i E – o zagwaranto-
wanie w umowie warunków pracy zgodnych 
z art. 673 k.p. i o ustalenie wysokości wyna-
grodzenia nie niższej o więcej niż 30 proc. 
od wysokości średniego miesięcznego wy-
nagrodzenia w województwie.

n Zgodnie z ust. 1 pkt 2 podmiot powierzający 
wykonanie pracy na podstawie zezwolenia 
typu C, D lub E powinien co najmniej raz do 
roku aktualizować wynagrodzenie, aby nie 
było niższe o więcej niż 30 proc. od wynagro-
dzenia przeciętnego. Aktualizacji podmiot 
powierzający wykonywanie pracy dokonuje 
nie rzadziej niż raz do roku.

n Zgodnie z ust. 1 pkt 3 umowa z cudzoziem-
cem powinna być zawarta w formie pisemnej 
i przedstawiona cudzoziemcowi wraz z tłu-
maczeniem na zrozumiały dla niego język. 
Artykuł 88h ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy nakłada 
na pracodawcę obowiązek informowania 
pracownika o statusie spraw związanych 
z jego zezwoleniem na pracę oraz przeka-
zania mu jednego egzemplarza zezwolenia 
na pracę. Powinien także informować cudzo-
ziemca o swoich działaniach podejmowanych 
w związku z postępowaniem o udzielenie 
lub przedłużenie zezwolenia na pracę, de-
cyzjach o wydaniu, odmowie lub uchyleniu 
zezwolenia.

n Ustęp 1 pkt 6 ustawy nakłada na pracodawcę 
obowiązek zachowania należytej staranno-
ści w postępowaniach o zezwolenie i prze-
dłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemca. 
Zgodnie z pkt 8 pracodawca powinien też 
udostępnić, o ile otrzyma stosowny wniosek, 
wojewodzie, naczelnikowi właściwego urzędu 
skarbowego lub innym organom dokumen-
ty w języku polskim potwierdzające wypeł-
nienie obowiązków określonych w art. 88 
ust. 1 pkt 1–6.

n Ustęp 2 wyłącza obowiązek stosowania art. 88 
ust. 1 pkt 1–3 ustawy w stosunku do cudzo-
ziemców pełniących funkcję w zarządzie. 
Umowa z tymi osobami nie musi być sporzą-
dzona w wersji pisemnej, a wynagrodzenie 
nie musi być dostosowywane do poziomu 
nie niższego o więcej niż 30 proc. od prze-
ciętnego wynagrodzenia.

n Zgodnie z ust. 3 odmowa udzielenia lub uchy-
lenie zezwolenia na pracę typu C, D lub E, 
a także utrata przez cudzoziemca innego 
przewidzianego w art. 87 ustawy tytułu pra-
wa do wykonywania pracy w Polsce obliguje 
podmiot powierzający cudzoziemcowi pracę 
w Polsce do niezwłocznego odwołania cudzo-
ziemca z delegacji.

n W przypadku naruszenia przepisów ust. 1–3 
podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi 
zobowiązany jest do niezwłocznego usunię-
cia naruszeń poprzez dokonanie czynności, 
o których mowa w ust. 1–3, oraz wypłacenia 
cudzoziemcowi zaległego wynagrodzenia 
za okres wykonywanej pracy w wysokości 
zgodnej z zawartą we wniosku o wydanie ze-
zwolenia na pracę oraz opłacenia związanych 
z nim składek na ubezpieczenie społeczne 
i zaliczek na podatek dochodowy.

Art. 88i. [Powiadomienie wojewody]
Podmiot powierzający cudzoziemcowi wyko-
nywanie pracy w terminie 7 dni pisemnie 
powiadamia wojewodę, który wydał zezwolenie 
na pracę, o następujących okolicznościach:
1) cudzoziemiec rozpoczął pracę o innym 
charakterze lub na innym stanowisku niż okre-
ślone w zezwoleniu na pracę, na warunkach, 
o których mowa w art. 88f ust. 1b;
2) nastąpiła zmiana siedziby lub miejsca 
zamieszkania, nazwy lub formy prawnej 

podmiotu powierzającego cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy lub przejęcie zakładu pracy 
lub jego części przez innego pracodawcę;
3) nastąpiło przejście zakładu pracy lub jego 
części na innego pracodawcę;
4) zmieniła się osoba reprezentująca pracodaw-
cę, o której mowa w art. 88c ust. 6 pkt 3;
5) cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 
3 miesięcy od początkowej daty ważności 
zezwolenia na pracę;
6) cudzoziemiec przerwał wykonywanie pracy 
na okres przekraczający 3 miesiące;
7) cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności 
zezwolenia na pracę.

komentarz
n Przepis wskazuje zdarzenia, o wystąpieniu 

których w terminie 7 dni od ich zaistnienia 
podmiot powierzający wykonywanie pracy 
powinien pisemnie powiadomić wojewodę, 
który wydał zezwolenie.

n W szczególności wojewodę należy powiado-
mić o powierzeniu cudzoziemcowi na okres 
nie dłuższy niż 30 dni w roku kalendarzowym 
pracy o innym charakterze lub na innym sta-
nowisku niż wskazana w zezwoleniu, a także 
o zmianie siedziby (miejsca zamieszkania), 
nazwy bądź formy prawnej podmiotu powie-
rzającego pracę oraz o przejęciu lub przej-
ściu zakładu pracy lub jego części na innego 
pracodawcę. Obowiązek notyfikacji istnieje 
również w przypadku zmiany osoby repre-
zentującej pracodawcę zagranicznego, który 
delegował cudzoziemca do pracy w Polsce 
(w trybie art. 88 pkt 3–5 ustawy).

n Ostatnie 3 pkt obligują do poinformowania 
wojewody o niepodjęciu przez cudzoziemca 
pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej 
daty ważności zezwolenia, przerwaniu jej 
wykonywania na okres przekraczający 3 mie-
siące lub zakończeniu jej wykonywania wcze-
śniej niż 3 miesiące przed upływem okresu 
ważności zezwolenia na pracę.

n Dochowanie przez podmiot powierzający 
wykonywanie pracy obowiązków wskaza-
nych w komentowanym artykule ma na celu 
umożliwienie wojewodzie ocenę, czy zacho-
dzą przesłanki uchylenia zezwolenia (por. ko-
mentarz do art. 88k ustawy). Niedopełnienie 
ww. obowiązków może powodować powsta-
nie odpowiedzialności wykroczeniowej (por. 
komentarz do art. 120 ust. 6 ustawy).

Art. 88j. [Odmowa wydania zezwolenia]
1. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie 
wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca, 
gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi:
1) w toku postępowania:
a) złożył wniosek zawierający nieprawdziwe 
dane osobowe lub fałszywe informacje lub 
dołączył do niego dokumenty zawierające takie 
dane lub
b) zeznał nieprawdę lub zataił prawdę, albo 
w celu użycia jako autentyczny podrobił lub 
przerobił dokument albo takiego dokumentu 
jako autentycznego używał;
2) nie spełnił wymogów określonych w art. 88c 
i 88d;
3) został prawomocnie ukarany za wykroczenie 
określone w art. 120 ust. 3–5;
4) w ciągu dwóch lat od uznania za winnego 
popełnienia czynu, o którym mowa w art. 120 
ust. 1, został ponownie prawomocnie ukarany 
za podobne wykroczenie;
5) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie 
czynu z art. 218–221 ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny;
6) jest osobą fizyczną, karaną za popełnienie 
w związku z postępowaniem o wydanie zezwo-
lenia na pracę, czynu z art. 270–275 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, albo jest 
podmiotem zarządzanym lub kontrolowanym 
przez taką osobę;
7) jest osobą fizyczną, karaną za czyn, o którym 
mowa w art. 189a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny, lub karaną w innym państwie 
na podstawie przepisów Protokołu o zapobiega-
niu, zwalczaniu oraz karaniu za handel ludźmi, 
w szczególności kobietami i dziećmi, uzupeł-
niającego Konwencję Narodów Zjednoczonych 
przeciwko międzynarodowej przestępczości 
zorganizowanej, albo jest podmiotem zarządza-
nym lub kontrolowanym przez taką osobę;
8) nie dopełnia obowiązków wynikających 
z art. 88h ust. 4;
9) wnioskuje o wydanie zezwolenia w stosunku 
do cudzoziemca, który:
a) nie spełnia wymagań kwalifikacyjnych 
i innych warunków w przypadku zamiaru 
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powierzenia wykonywania pracy w zawodzie 
regulowanym,
b) w związku z postępowaniem o wydanie 
zezwolenia na pracę został ukarany za czyn 
określony w art. 270–275 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
2. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie 
wydania zezwolenia na pracę również w przy-
padku gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, 
zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest niepożądany.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku 
złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia 
na pracę dla cudzoziemca, który nie jest osobą 
odpowiedzialną lub współodpowiedzialną za 
działania lub zaniechania, stanowiące przesłanki 
odmowy wydania zezwolenia na pracę.

 komentarz
 n Wojewoda może odmówić wydania zezwole-
nia tylko w przypadkach wskazanych w tym 
przepisie. Są to przypadki naruszenia przez 
podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi 
procedury wydawania zezwoleń (ust. 1 pkt 1–2) 
lub innych zobowiązań określonych w art. 88h 
ust. 4 ustawy (ust. 1 pkt 8). Ponadto z decyzją 
odmowną spotka się wniosek podmiotu ka-
ranego uprzednio za przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
(ust. 1 pkt 5), przeciwko wiarygodności do-
kumentów (ust. 1 pkt 6) bądź za wykrocze-
nia określone w art. 120 ust. 3–5 (ust. 1 pkt 3). 
Ustęp 1 pkt 4 wskazuje, iż odmawia się wyda-
nia zezwolenia, jeśli wnioskodawca w ciągu 
2 lat od ukarania za wykroczenie określone 
w art. 120 ust. 1 został ponownie prawomocnie 
ukarany za podobne wykroczenie.
 n Z odmową udzielenia zezwolenia spotka 
się wniosek osoby karanej za handel ludź-
mi (ust. 1 pkt 7). Ustawodawca zdecydował 
się rozciągnąć konsekwencje nie tylko na 
osoby ukarane za to przestępstwo na pod-
stawie polskiej ustawy, ale również ukarane 
w innym państwie na podstawie przepisów 
Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu za handel ludźmi, w szczególności 
kobietami i dziećmi, uzupełniającego Kon-
wencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorgani-
zowanej, a także podmioty zarządzane lub 
kontrolowane przez taką osobę.
 n Z decyzją odmowną spotka się też wniosek 
dotyczący cudzoziemca, który: 
1)  miałby podjąć pracę w zawodzie regulo-

wanym, lecz nie spełnia wymagań kwali-
fikacyjnych bądź niezbędnych warunków, 

2)  w związku z postępowaniem o wydanie 
zezwolenia na pracę został ukarany za 
przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, bądź 

3)  został umieszczony w wykazie cudzoziem-
ców, których pobyt na terytorium RP jest 
niepożądany.

 n Zgodnie z ust. 3 nie stosuje się ust. 1 w przy-
padku złożenia wniosku o przedłużenie ze-
zwolenia na pracę dla cudzoziemca, który 
nie jest osobą odpowiedzialną lub współod-
powiedzialną za działania lub zaniechania, 
stanowiące przesłanki odmowy wydania ze-
zwolenia na pracę.

 Art. 88k. [Uchylenie zezwolenia]
1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:
1) uległy zmianie okoliczności lub dowody,  
odnoszące się do wydanej decyzji;
2) ustała przyczyna udzielenia zezwolenia  
na pracę;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy  
nie dopełnił obowiązków, o których mowa 
w art. 88h ust. 4;
4) cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, 
o których mowa w art. 88d;
5) zaistniały okoliczności, o których mowa 
w art. 88i pkt 5 lub 6;
6) otrzymał informację, że w stosunku do 
cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypad-
ku, o którym mowa w art. 88f ust. 1a i 1b.
3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy woje-
woda otrzymał powiadomienie, o którym mowa 
w art. 88i pkt 4.
4. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, gdy woje-
woda otrzymał powiadomienie, o którym mowa 
w art. 88i pkt 5 lub 6, określające okoliczności 
wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
1) przyczynę niepodjęcia pracy lub
2) przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy.

 komentarz
 n Przepis ten wylicza enumeratywnie przesłan-
ki uchylenia zezwolenia przez wojewodę. Są 
to: ustanie przyczyny, dla której zezwolenie 
zostało wydane (ust. 1 pkt 2), a także zmiana 
okoliczności odnoszących się do wydanej de-
cyzji (chyba że zmianie uległ wyłącznie adres 
siedziby podmiotu powierzającego wykony-
wanie pracy, jego nazwa bądź forma prawna 
lub gdy doszło do przejęcia zakładu pracy lub 
jego części przez innego pracodawcę). Powie-
rzenie cudzoziemcowi na okresy łącznie nie-
przekraczające 30 dni w roku kalendarzowym 
wykonywania pracy o innym charakterze lub 
na innym stanowisku niż określone w ze-
zwoleniu na pracę nie stanowi przesłanki 
uchylenia zezwolenia, o ile zostały spełnione 
pozostałe warunki określone w zezwoleniu 
na pracę oraz wymagania, o których mowa 
w art. 88d. W odniesieniu do pracowników 
delegowanych do pracy w Polsce przez pod-
mioty zagraniczne zezwolenie zachowuje 
moc w przypadku zmiany osoby je reprezen-
tującej na terenie Polski, jeżeli o takiej zmia-
nie w terminie 7 dni poinformowany został 
właściwy wojewoda (w trybie art. 88i).
 n Zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 zezwolenie uchyla się 
też, jeśli podmiot powierzający pracę nie do-
pełnił obowiązków z art. 88h ust. 4 ustawy (por. 
komentarz do art. 88h) lub jeśli cudzoziemiec 
przestał spełniać warunki uprawniające do 
wykonywania zawodu regulowanego zgodnie 
z art. 88d ustawy (por. komentarz do art. 88d).
 n Ponadto wojewoda uchyla zezwolenie, jeśli 
otrzyma zawiadomienie o niepodjęciu przez 
cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 
3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności ze-
zwolenia na pracę lub przerwaniu jej wyko-
nywania na okres przekraczający 3 miesiące. 
Obydwie te okoliczności nie stanowią pod-
stawy uchylenia zezwolenia, jeśli wojewoda 
otrzymał o nich pisemne zawiadomienie, 
w trybie art. 88i.
 n Ostatnią przesłanką powodującą uchylenie 
zezwolenia jest powzięcie przez wojewodę 
informacji o umieszczeniu cudzoziemca 
w wykazie cudzoziemców, których pobyt 
na terytorium RP jest niepożądany.

 Art. 88l. [Powiadomienie Straży 
Granicznej o uchyleniu wizy]
W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę 
cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 
krajowej wojewoda informuje o uchyleniu 
zezwolenia organ Straży Granicznej, gdy decyzja 
w tej sprawie stanie się ostateczna

 komentarz
 n Przepis ten wejdzie w życie 1 maja 2014 r. Na 
jego podstawie wojewoda zobowiązany jest 
do zawiadomienia o uchyleniu zezwolenia 
organu Straży Granicznej. Wprowadzenie 
tego wymogu należy łączyć z wchodzącymi 
w życie 1 maja 2014 r. zmianami do ustawy 
z 12 października 1990 r. o Straży Granicz-
nej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 116, poz. 675 ze zm.), 
w wyniku których zakres jej podstawowych 
obowiązków został rozszerzony o zadania 
z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania 
nielegalnej migracji.

 Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia]
Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa 
z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku 
z wykonywaniem pracy u tego samego praco-
dawcy i na tym samym stanowisku.

 komentarz
 n Przepis ten wejdzie w życie 1 maja 2014 r. 
i związany jest z wprowadzeniem do usta-
wy o cudzoziemcach nowego typu zezwole-
nia, które jednocześnie uprawnia do pobytu 
czasowego oraz do pracy w Polsce. Jeśli cu-
dzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę 
u określonego pracodawcy i na określonym 
stanowisku uzyska zezwolenie na pobyt cza-
sowy i pracę upoważniającą go do pracy na 
tym samym stanowisku i u tego samego pra-
codawcy, to jego dotychczasowe zezwolenie 
utraci ważność. Przepis ten ma na celu wy-
eliminowanie z obrotu prawnego jednego 
z dublujących się dokumentów. 

 Art. 89. [Zatrudnienie obywateli 
polskich w NRD oraz Czechosłowacji]
1. Okresy zatrudnienia obywateli polskich 
w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej 

i byłej Czechosłowackiej Republice Socjali-
stycznej na podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych przypadające przed dniem 
1 grudnia 1991 r. są traktowane jak okresy 
zatrudnienia w Państwie Polskim w zakresie 
uprawnień pracowniczych.
2. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego  
pracownikowi na okres skierowania do pracy 
za granicą na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie 
niektórych praw i obowiązków pracowników 
skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji 
budownictwa eksportowego i usług związanych 
z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259, 
z 1991 r. Nr 78, poz. 346 oraz z 1993 r. Nr 99, 
poz. 452), a także przypadający bezpośrednio 
po zakończeniu tego urlopu okres niezdolności 
do pracy z powodu choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną – wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, jeżeli pracownik podjął zatrudnienie 
u macierzystego pracodawcy w terminie przewi-
dzianym w tym rozporządzeniu. 
3. Okres zatrudnienia za granicą pracownika, 
który nie pozostawał w stosunku pracy przed 
skierowaniem do pracy za granicą na podstawie 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, jest 
traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej w zakresie uprawnień 
pracowniczych. Dotyczy to także pracownika, 
któremu udzielono urlopu bezpłatnego na okres 
skierowania do pracy za granicą, a który nie 
podjął pracy u macierzystego pracodawcy po 
zakończeniu pracy za granicą lub podjął pracę 
u macierzystego pracodawcy, lecz po upływie 
terminu przewidzianego w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 2.

 komentarz
 n Artykuł 89 reguluje kwestie związane z za-
liczaniem pewnych okresów zatrudnienia 
obywateli polskich za granicą do okresów 
zatrudnienia na terenie Polski. 

 Art. 90. [Przepisy wykonawcze]
1. Minister właściwy do spraw pracy określi, 
w drodze rozporządzenia:
1) typy zezwoleń na pracę,
2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń 
na pracę,
3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, 
o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2,
4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty 
na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy,
5) wykaz dokumentów, które podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca 
jest obowiązany przedstawić w trakcie  
postępowania,
6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie 
zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmio-
tu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie 
pracy po spełnieniu wymagań określonych 
w ustawieoraz wzory zezwoleń i przedłużeń 
zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe 
cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego 
cudzoziemcowi wykonywanie pracy
– mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których 
mowa w art. 88, pierwszeństwo dostępu do 
rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziem-
ców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11, 
oraz zapewnienie właściwej organizacji postępo-
wania w sprawach wydawania i przedłużania 
zezwoleń na pracę.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw pracy określi, 
w drodze rozporządzenia, przypadki, w których 
powierzenie cudzoziemcowi wykonywania 
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę, uwzględniając przypad-
ki określone w umowach i porozumieniach 
międzynarodowych oraz programach szko-
leniowych lub doradczych realizowanych 
w ramach działań Unii Europejskiej lub innych 
międzynarodowych programach pomocowych, 
polską politykę zagraniczną, specyfikę wykony-
wanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, 
wymogi dotyczące podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy, a także szczególny status, 
który był podstawą udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Minister właściwy do spraw pracy może 
określić, w drodze rozporządzenia, przy-
padki, w których zezwolenie na pracę jest 
wydawane przez wojewodę bez względu na 
warunki, o których mowa w art. 88c, kierując 
się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką 
wykonywanego zawodu lub charakterem pracy.

6. (uchylony).
7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej według województw 
w pierwszym i trzecim kwartale danego roku, 
z wyłączeniem Poczty Polskiej – Spółki Akcyjnej 
i Telekomunikacji Polskiej – Spółki Akcyjnej. 
Do obliczenia wysokości przeciętnego wyna-
grodzenia nie przyjmuje się wypłat z tytułu 
udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
8. Minister właściwy do spraw pracy w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb i warunki techniczne składania 
i rozpatrywania wniosków w postępowaniach 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemca za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych, mając na uwadze zapewnienie 
efektywności prowadzenia postępowań z udzia-
łem podmiotów krajowych i zagranicznych oraz 
spójność z systemami, o których mowa w art. 4 
ust. 2.

 komentarz
 n Artykuł zawiera przepisy kompetencyjne 
upoważniające do wydania przepisów wy-
konawczych dotyczących wydawania zezwo-
leń na pracę cudzoziemcom. Przepisy te to 
przede wszystkim rozporządzenie w sprawie 
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
oraz rozporządzenie w sprawie przypadków, 
w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecz-
ności uzyskania zezwolenia na pracę. Zgod-
nie z art. 520 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach 
(która od 1 maja 2014 r. wprowadzi zmiany 
do ustawy) rozporządzenia te zachowują moc 
nie dłużej niż przez 12 miesięcy od 1 maja 
2014 r., stąd przed upływem tego terminu po-
winny zostać wydane nowe rozporządzenia.
 n Na podstawie ust. 5 wydane zostało rozpo-
rządzenie w sprawie określenia przypadków, 
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca 
jest wydawane bez względu na szczegółowe 
warunki wydawania zezwoleń na pracę cu-
dzoziemców. Artykuł 90 ust. 7 wskazuje zaś, 
kto, jak i gdzie publikuje wysokość przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej według województw, m.in. 
na potrzeby ustalania poziomu minimalnego 
wynagrodzenia cudzoziemca, któremu po-
wierzono pracę w Polsce. Ustęp 8 pozwala 
na określenie zinformatyzowanej procedury 
składania i rozpatrywania wniosków o ze-
zwolenie na pracę, jednak dotąd nie wyda-
no stosownych przepisów wykonawczych.

 Art. 90a. [Opłata za wniosek]
1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie 
zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po 
dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości 
nie większej niż wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi 
dochód budżetu państwa.
3. Minister właściwy do spraw pracy określi, 
w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, 
o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
1) rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje 
posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność 
od podaży i popytu na rynku pracy lub
2) umowy i porozumienia międzynarodowe 
w zakresie zatrudnienia, lub
3) okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, 
lub
4) liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na 
pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia 
na pracę składanych przez pracodawcę.
informacje o jednostce.

 komentarz
 n Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 
podlega jednorazowej opłacie. Obecnie wy-
nosi ona:
1)  50 zł – w przypadku gdy podmiot powie-

rzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
zamierza powierzyć wykonywanie pracy na 
okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

2)  100 zł – w przypadku gdy podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy cudzoziemco-
wi zamierza powierzyć cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 
3 miesiące;

3)  200 zł – w przypadku gdy podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy cudzoziem-

komentarze
C11Dziennik Gazeta Prawna,  17 kwietnia 2014 nr 75 (3716)    gazetaprawna.pl

powierzenia wykonywania pracy w zawodzie 
regulowanym,
b) w związku z postępowaniem o wydanie 
zezwolenia na pracę został ukarany za czyn 
określony w art. 270–275 ustawy z dnia 
6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
2. Wojewoda wydaje decyzję o odmowie 
wydania zezwolenia na pracę również w przy-
padku gdy dane osoby, której dotyczy wniosek, 
zostały umieszczone w wykazie cudzoziemców, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej jest niepożądany.
3. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku 
złożenia wniosku o przedłużenie zezwolenia 
na pracę dla cudzoziemca, który nie jest osobą 
odpowiedzialną lub współodpowiedzialną za 
działania lub zaniechania, stanowiące przesłanki 
odmowy wydania zezwolenia na pracę.

komentarz
n Wojewoda może odmówić wydania zezwole-

nia tylko w przypadkach wskazanych w tym 
przepisie. Są to przypadki naruszenia przez 
podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi 
procedury wydawania zezwoleń (ust. 1 pkt 1–2) 
lub innych zobowiązań określonych w art. 88h 
ust. 4 ustawy (ust. 1 pkt 8). Ponadto z decyzją 
odmowną spotka się wniosek podmiotu ka-
ranego uprzednio za przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową 
(ust. 1 pkt 5), przeciwko wiarygodności do-
kumentów (ust. 1 pkt 6) bądź za wykrocze-
nia określone w art. 120 ust. 3–5 (ust. 1 pkt 3). 
Ustęp 1 pkt 4 wskazuje, iż odmawia się wyda-
nia zezwolenia, jeśli wnioskodawca w ciągu 
2 lat od ukarania za wykroczenie określone 
w art. 120 ust. 1 został ponownie prawomocnie 
ukarany za podobne wykroczenie.

n Z odmową udzielenia zezwolenia spotka 
się wniosek osoby karanej za handel ludź-
mi (ust. 1 pkt 7). Ustawodawca zdecydował 
się rozciągnąć konsekwencje nie tylko na 
osoby ukarane za to przestępstwo na pod-
stawie polskiej ustawy, ale również ukarane 
w innym państwie na podstawie przepisów 
Protokołu o zapobieganiu, zwalczaniu oraz 
karaniu za handel ludźmi, w szczególności 
kobietami i dziećmi, uzupełniającego Kon-
wencję Narodów Zjednoczonych przeciwko 
międzynarodowej przestępczości zorgani-
zowanej, a także podmioty zarządzane lub 
kontrolowane przez taką osobę.

n Z decyzją odmowną spotka się też wniosek 
dotyczący cudzoziemca, który: 
1) miałby podjąć pracę w zawodzie regulo-

wanym, lecz nie spełnia wymagań kwali-
fikacyjnych bądź niezbędnych warunków, 

2) w związku z postępowaniem o wydanie 
zezwolenia na pracę został ukarany za 
przestępstwo przeciwko wiarygodności 
dokumentów, bądź 

3) został umieszczony w wykazie cudzoziem-
ców, których pobyt na terytorium RP jest 
niepożądany.

n Zgodnie z ust. 3 nie stosuje się ust. 1 w przy-
padku złożenia wniosku o przedłużenie ze-
zwolenia na pracę dla cudzoziemca, który 
nie jest osobą odpowiedzialną lub współod-
powiedzialną za działania lub zaniechania, 
stanowiące przesłanki odmowy wydania ze-
zwolenia na pracę.

Art. 88k. [Uchylenie zezwolenia]
1. Wojewoda uchyla wydane zezwolenie, jeżeli:
1) uległy zmianie okoliczności lub dowody, 
odnoszące się do wydanej decyzji;
2) ustała przyczyna udzielenia zezwolenia 
na pracę;
3) podmiot powierzający wykonywanie pracy 
nie dopełnił obowiązków, o których mowa 
w art. 88h ust. 4;
4) cudzoziemiec przestał spełniać wymagania, 
o których mowa w art. 88d;
5) zaistniały okoliczności, o których mowa 
w art. 88i pkt 5 lub 6;
6) otrzymał informację, że w stosunku do 
cudzoziemca obowiązuje wpis do wykazu 
cudzoziemców, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.
2. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się w przypad-
ku, o którym mowa w art. 88f ust. 1a i 1b.
3. Przepisu ust. 1 pkt 1 nie stosuje się, gdy woje-
woda otrzymał powiadomienie, o którym mowa 
w art. 88i pkt 4.
4. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, gdy woje-
woda otrzymał powiadomienie, o którym mowa 
w art. 88i pkt 5 lub 6, określające okoliczności 
wskazujące, że zezwolenie będzie wykorzystane 
zgodnie z jego przeznaczeniem oraz:
1) przyczynę niepodjęcia pracy lub
2) przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy.

komentarz
n Przepis ten wylicza enumeratywnie przesłan-

ki uchylenia zezwolenia przez wojewodę. Są 
to: ustanie przyczyny, dla której zezwolenie 
zostało wydane (ust. 1 pkt 2), a także zmiana 
okoliczności odnoszących się do wydanej de-
cyzji (chyba że zmianie uległ wyłącznie adres 
siedziby podmiotu powierzającego wykony-
wanie pracy, jego nazwa bądź forma prawna 
lub gdy doszło do przejęcia zakładu pracy lub 
jego części przez innego pracodawcę). Powie-
rzenie cudzoziemcowi na okresy łącznie nie-
przekraczające 30 dni w roku kalendarzowym 
wykonywania pracy o innym charakterze lub 
na innym stanowisku niż określone w ze-
zwoleniu na pracę nie stanowi przesłanki 
uchylenia zezwolenia, o ile zostały spełnione 
pozostałe warunki określone w zezwoleniu 
na pracę oraz wymagania, o których mowa 
w art. 88d. W odniesieniu do pracowników 
delegowanych do pracy w Polsce przez pod-
mioty zagraniczne zezwolenie zachowuje 
moc w przypadku zmiany osoby je reprezen-
tującej na terenie Polski, jeżeli o takiej zmia-
nie w terminie 7 dni poinformowany został 
właściwy wojewoda (w trybie art. 88i).

n Zgodnie z ust. 1 pkt 3 i 4 zezwolenie uchyla się 
też, jeśli podmiot powierzający pracę nie do-
pełnił obowiązków z art. 88h ust. 4 ustawy (por. 
komentarz do art. 88h) lub jeśli cudzoziemiec 
przestał spełniać warunki uprawniające do 
wykonywania zawodu regulowanego zgodnie 
z art. 88d ustawy (por. komentarz do art. 88d).

n Ponadto wojewoda uchyla zezwolenie, jeśli 
otrzyma zawiadomienie o niepodjęciu przez 
cudzoziemca wykonywania pracy w okresie 
3 miesięcy od daty rozpoczęcia ważności ze-
zwolenia na pracę lub przerwaniu jej wyko-
nywania na okres przekraczający 3 miesiące. 
Obydwie te okoliczności nie stanowią pod-
stawy uchylenia zezwolenia, jeśli wojewoda 
otrzymał o nich pisemne zawiadomienie, 
w trybie art. 88i.

n Ostatnią przesłanką powodującą uchylenie 
zezwolenia jest powzięcie przez wojewodę 
informacji o umieszczeniu cudzoziemca 
w wykazie cudzoziemców, których pobyt 
na terytorium RP jest niepożądany.

Art. 88l. [Powiadomienie Straży Art. 88l. [Powiadomienie Straży Art. 88l.
Granicznej o uchyleniu wizy]
W przypadku uchylenia zezwolenia na pracę 
cudzoziemca przebywającego na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy 
krajowej wojewoda informuje o uchyleniu 
zezwolenia organ Straży Granicznej, gdy decyzja 
w tej sprawie stanie się ostateczna

komentarz
n Przepis ten wejdzie w życie 1 maja 2014 r. Na 

jego podstawie wojewoda zobowiązany jest 
do zawiadomienia o uchyleniu zezwolenia 
organu Straży Granicznej. Wprowadzenie 
tego wymogu należy łączyć z wchodzącymi 
w życie 1 maja 2014 r. zmianami do ustawy 
z 12 października 1990 r. o Straży Granicz-
nej (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 116, poz. 675 ze zm.), 
w wyniku których zakres jej podstawowych 
obowiązków został rozszerzony o zadania 
z zakresu zapobiegania i przeciwdziałania 
nielegalnej migracji.

Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia]Art. 88m. [Wygaśnięcie zezwolenia]Art. 88m.
Zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa 
z dniem, w którym udzielono cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w związku 
z wykonywaniem pracy u tego samego praco-
dawcy i na tym samym stanowisku.

komentarz
n Przepis ten wejdzie w życie 1 maja 2014 r. 

i związany jest z wprowadzeniem do usta-
wy o cudzoziemcach nowego typu zezwole-
nia, które jednocześnie uprawnia do pobytu 
czasowego oraz do pracy w Polsce. Jeśli cu-
dzoziemiec posiadający zezwolenie na pracę 
u określonego pracodawcy i na określonym 
stanowisku uzyska zezwolenie na pobyt cza-
sowy i pracę upoważniającą go do pracy na 
tym samym stanowisku i u tego samego pra-
codawcy, to jego dotychczasowe zezwolenie 
utraci ważność. Przepis ten ma na celu wy-
eliminowanie z obrotu prawnego jednego 
z dublujących się dokumentów. 

Art. 89. [Zatrudnienie obywateli Art. 89. [Zatrudnienie obywateli Art. 89.
polskich w NRD oraz Czechosłowacji]
1. Okresy zatrudnienia obywateli polskich 
w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej 

i byłej Czechosłowackiej Republice Socjali-
stycznej na podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych przypadające przed dniem 
1 grudnia 1991 r. są traktowane jak okresy 
zatrudnienia w Państwie Polskim w zakresie 
uprawnień pracowniczych.
2. Okres urlopu bezpłatnego udzielonego 
pracownikowi na okres skierowania do pracy 
za granicą na podstawie rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 grudnia 1974 r. w sprawie 
niektórych praw i obowiązków pracowników 
skierowanych do pracy za granicą w celu realizacji 
budownictwa eksportowego i usług związanych 
z eksportem (Dz. U. z 1990 r. Nr 44, poz. 259, 
z 1991 r. Nr 78, poz. 346 oraz z 1993 r. Nr 99, 
poz. 452), a także przypadający bezpośrednio 
po zakończeniu tego urlopu okres niezdolności 
do pracy z powodu choroby lub odosobnienia 
w związku z chorobą zakaźną – wlicza się do 
okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, jeżeli pracownik podjął zatrudnienie 
u macierzystego pracodawcy w terminie przewi-
dzianym w tym rozporządzeniu. 
3. Okres zatrudnienia za granicą pracownika, 
który nie pozostawał w stosunku pracy przed 
skierowaniem do pracy za granicą na podstawie 
rozporządzenia, o którym mowa w ust. 2, jest 
traktowany jak okres zatrudnienia w Rzeczy-
pospolitej Polskiej w zakresie uprawnień 
pracowniczych. Dotyczy to także pracownika, 
któremu udzielono urlopu bezpłatnego na okres 
skierowania do pracy za granicą, a który nie 
podjął pracy u macierzystego pracodawcy po 
zakończeniu pracy za granicą lub podjął pracę 
u macierzystego pracodawcy, lecz po upływie 
terminu przewidzianego w rozporządzeniu, 
o którym mowa w ust. 2.

komentarz
n Artykuł 89 reguluje kwestie związane z za-

liczaniem pewnych okresów zatrudnienia 
obywateli polskich za granicą do okresów 
zatrudnienia na terenie Polski. 

Art. 90. [Przepisy wykonawcze]Art. 90. [Przepisy wykonawcze]Art. 90.
1. Minister właściwy do spraw pracy określi, 
w drodze rozporządzenia:
1) typy zezwoleń na pracę,
2) tryb postępowania w sprawie zezwoleń 
na pracę,
3) tryb przeprowadzania przez starostę działań, 
o których mowa w art. 88c ust. 1 i 2,
4) wzór i tryb przekazywania informacji starosty 
na temat możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych pracodawcy,
5) wykaz dokumentów, które podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy przez cudzoziemca 
jest obowiązany przedstawić w trakcie 
postępowania,
6) wzory wniosków o wydanie lub przedłużenie 
zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmio-
tu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie 
pracy po spełnieniu wymagań określonych 
w ustawieoraz wzory zezwoleń i przedłużeń 
zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe 
cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego 
cudzoziemcowi wykonywanie pracy
– mając na uwadze specyfikę sytuacji, o których 
mowa w art. 88, pierwszeństwo dostępu do 
rynku pracy dla obywateli polskich i cudzoziem-
ców, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 1–11, 
oraz zapewnienie właściwej organizacji postępo-
wania w sprawach wydawania i przedłużania 
zezwoleń na pracę.
2. (uchylony).
3. (uchylony).
4. Minister właściwy do spraw pracy określi, 
w drodze rozporządzenia, przypadki, w których 
powierzenie cudzoziemcowi wykonywania 
pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania 
zezwolenia na pracę, uwzględniając przypad-
ki określone w umowach i porozumieniach 
międzynarodowych oraz programach szko-
leniowych lub doradczych realizowanych 
w ramach działań Unii Europejskiej lub innych 
międzynarodowych programach pomocowych, 
polską politykę zagraniczną, specyfikę wykony-
wanego zawodu, charakter pracy, okres pracy, 
wymogi dotyczące podmiotu powierzającego 
wykonywanie pracy, a także szczególny status, 
który był podstawą udzielenia cudzoziemcowi 
zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Minister właściwy do spraw pracy może 
określić, w drodze rozporządzenia, przy-
padki, w których zezwolenie na pracę jest 
wydawane przez wojewodę bez względu na 
warunki, o których mowa w art. 88c, kierując 
się szczególnie zasadą wzajemności, specyfiką 
wykonywanego zawodu lub charakterem pracy.

6. (uchylony).
7. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego 
ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypo-
spolitej Polskiej „Monitor Polski” wysokość 
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w gospodarce narodowej według województw 
w pierwszym i trzecim kwartale danego roku, 
z wyłączeniem Poczty Polskiej – Spółki Akcyjnej 
i Telekomunikacji Polskiej – Spółki Akcyjnej. 
Do obliczenia wysokości przeciętnego wyna-
grodzenia nie przyjmuje się wypłat z tytułu 
udziału w zysku lub w nadwyżce bilansowej 
oraz dodatkowych wynagrodzeń rocznych 
dla pracowników jednostek sfery budżetowej.
8. Minister właściwy do spraw pracy w poro-
zumieniu z ministrem właściwym do spraw 
informatyzacji może określić, w drodze rozpo-
rządzenia, tryb i warunki techniczne składania 
i rozpatrywania wniosków w postępowaniach 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pracę dla 
cudzoziemca za pośrednictwem systemów tele-
informatycznych, mając na uwadze zapewnienie 
efektywności prowadzenia postępowań z udzia-
łem podmiotów krajowych i zagranicznych oraz 
spójność z systemami, o których mowa w art. 4 
ust. 2.

komentarz
n Artykuł zawiera przepisy kompetencyjne 

upoważniające do wydania przepisów wy-
konawczych dotyczących wydawania zezwo-
leń na pracę cudzoziemcom. Przepisy te to 
przede wszystkim rozporządzenie w sprawie 
wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca 
oraz rozporządzenie w sprawie przypadków, 
w których powierzenie wykonywania pracy 
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej jest dopuszczalne bez koniecz-
ności uzyskania zezwolenia na pracę. Zgod-
nie z art. 520 pkt 4 ustawy o cudzoziemcach 
(która od 1 maja 2014 r. wprowadzi zmiany 
do ustawy) rozporządzenia te zachowują moc 
nie dłużej niż przez 12 miesięcy od 1 maja 
2014 r., stąd przed upływem tego terminu po-
winny zostać wydane nowe rozporządzenia.

n Na podstawie ust. 5 wydane zostało rozpo-
rządzenie w sprawie określenia przypadków, 
w których zezwolenie na pracę cudzoziemca 
jest wydawane bez względu na szczegółowe 
warunki wydawania zezwoleń na pracę cu-
dzoziemców. Artykuł 90 ust. 7 wskazuje zaś, 
kto, jak i gdzie publikuje wysokość przecięt-
nego miesięcznego wynagrodzenia w gospo-
darce narodowej według województw, m.in. 
na potrzeby ustalania poziomu minimalnego 
wynagrodzenia cudzoziemca, któremu po-
wierzono pracę w Polsce. Ustęp 8 pozwala 
na określenie zinformatyzowanej procedury 
składania i rozpatrywania wniosków o ze-
zwolenie na pracę, jednak dotąd nie wyda-
no stosownych przepisów wykonawczych.

Art. 90a. [Opłata za wniosek]Art. 90a. [Opłata za wniosek]Art. 90a.
1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy 
cudzoziemcowi składa wniosek o wydanie 
zezwolenia na pracę lub jego przedłużenie po 
dokonaniu jednorazowej wpłaty w wysokości 
nie większej niż wysokość minimalnego wyna-
grodzenia za pracę za każdego cudzoziemca.
2. Wpłata, o której mowa w ust. 1, stanowi 
dochód budżetu państwa.
3. Minister właściwy do spraw pracy określi, 
w drodze rozporządzenia, wysokość wpłaty, 
o której mowa w ust. 1, biorąc pod uwagę:
1) rodzaj wykonywanej pracy, kwalifikacje 
posiadane przez cudzoziemca oraz ich zależność 
od podaży i popytu na rynku pracy lub
2) umowy i porozumienia międzynarodowe 
w zakresie zatrudnienia, lub
3) okres wykonywania pracy przez cudzoziemca, 
lub
4) liczbę wniosków o wydanie zezwolenia na 
pracę lub wniosków o przedłużenie zezwolenia 
na pracę składanych przez pracodawcę.
informacje o jednostce.

komentarz
n Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę 

podlega jednorazowej opłacie. Obecnie wy-
nosi ona:
1) 50 zł – w przypadku gdy podmiot powie-

rzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
zamierza powierzyć wykonywanie pracy na 
okres nieprzekraczający 3 miesięcy;

2) 100 zł – w przypadku gdy podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy cudzoziemco-
wi zamierza powierzyć cudzoziemcowi 
wykonywanie pracy na okres dłuższy niż 
3 miesiące;

3) 200 zł – w przypadku gdy podmiot powie-
rzający wykonywanie pracy cudzoziem-
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cowi zamierza delegować cudzoziemca 
na terytorium rP w celu realizacji usługi 
eksportowej. 

 Opłatę wnosi się na rachunek właściwego 
urzędu wojewódzkiego.

Rozdziały 17, 18 i 19 [pominięte]

Rozdział 20

Odpowiedzialność za wykroczenia 
przeciwko przepisom ustawy

 Art. 119. [pominięty]

 Art. 120. [Odpowiedzialność]
1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne 
wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie 
niższej niż 3.000 zł.
2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonu-
je pracę, podlega karze grzywny nie niższej 
niż 1.000 zł.
3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziem-
ca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania 
zależności służbowej lub niezdolności do nale-
żytego pojmowania przedsiębranego działania 
doprowadza cudzoziemca do nielegalnego 
wykonywania pracy, podlega karze grzywny 
do 10.000 zł.
4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej 
w zamian za podjęcie działań zmierzających do 
uzyskania zezwolenia na pracę lub innego doku-
mentu uprawniającego do wykonywania pracy, 
podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należy-
tego pojmowania przedsiębranego działania 
doprowadza inną osobę do powierzenia cudzo-
ziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, 
podlega karze grzywny do 10.000 zł.
6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa 
w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej 
niż 100 zł.

 komentarz
 n artykuł 120 ustawy wprowadza odpowie-
dzialność wykroczeniową za nielegalne wy-
konywanie pracy przez cudzoziemca. W za-
leżności od sytuacji „nielegalna praca” może 
skutkować odpowiedzialnością przedstawi-
ciela pracodawcy albo cudzoziemca, albo obu 
tych osób. W szczególności grzywnie nie niż-
szej niż 3000 zł podlega ten, kto powierza cu-
dzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy 
na terenie Polski (ust. 1). Szczegółową defini-
cję „nielegalnego wykonywania pracy” okre-
śla art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy. Obejmuje ona 
w szczególności wykonywanie pracy przez 
cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na 
pracę lub wbrew określonym w nim warun-
kom, lub bez podstawy pobytu uprawniającej 
do wykonywania pracy, a także bez umowy 
o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wy-
maganej formie. Odpowiedzialności za „nie-
legalną pracę” podlega też sam cudzoziemiec, 
który podejmuje się jej wykonywania (ust. 2). 
 n Odrębnej odpowiedzialności, zagrożonej 
grzywną do 10 000 zł, podlega osoba, która 
wprowadzając cudzoziemca w błąd, wyzysku-
jąc taki błąd, wykorzystując zależność służbo-
wą lub niezdolność do należytego pojmowa-
nia przedsiębranego działania, doprowadza 
cudzoziemca do nielegalnego wykonywania 
pracy (ust. 3). Przepis ten oprócz osób dzia-

łających na rzecz podmiotu powierzającego 
pracę może też odnosić się m.in. do osób po-
średniczących w zatrudnieniu cudzoziem-
ca. Odpowiedzialności zagrożonej karą w tej 
samej wysokości (tj. do 10 000 zł) podlega 
również osoba, która w powyższy nieuczci-
wy sposób doprowadza inny podmiot do po-
wierzenia nielegalnego wykonywania pracy 
cudzoziemcowi (ust. 5).
 n karalne jest również, grzywną nie niższą niż 
3000 zł, żądanie od cudzoziemca korzyści 
majątkowej w zamian za podjęcie działań 
zmierzających do uzyskania zezwolenia na 
pracę lub innego dokumentu uprawniają-
cego do wykonywania pracy (ust. 4). Wykro-
czeniem jest już samo żądanie korzyści ma-
jątkowej, a nie jej uzyskanie. 
 n W ust. 6 sankcją obarczone zostało niedo-
pełnienie obowiązku informacyjnego w sto-
sunku do wojewody, który wydał zezwolenie 
na pracę (por. komentarz do art. 88i ustawy). 
Celem tego przepisu jest zdyscyplinowanie 
pracodawców do przekazywania bez zbędnej 
zwłoki właściwym organom informacji nie-
zbędnych dla oceny konieczności uchylenia 
zezwolenia na pracę.

 Art. 120a. [Wyłączenie 
odpowiedzialności]
nie podlega karze za wykroczenie określone 
w art. 120 ust. 1, polegające na powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposia-
dającemu ważnej wizy lub innego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej, kto powierzając wyko-
nywanie pracy cudzoziemcowi, spełnił łącznie 
następujące warunki:
1) wypełnił obowiązki, o których mowa 
w art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew prze-
pisom na terytorium rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. u. poz. 769), chyba że wiedział, że przed-
stawiony dokument uprawniający do pobytu 
na terytorium rzeczypospolitej Polskiej został 
sfałszowany;
2) zgłosił cudzoziemca, któremu powie-
rzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń 
społecznych, o ile obowiązek taki wynika 
z obowiązujących przepisów.

 komentarz
 n Przepis ten zwalnia z odpowiedzialności 
za powierzanie wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi nieuprawnionemu do pobytu na 
terenie Polski osobę, która zażądała przed-
stawienia przed rozpoczęciem pracy ważne-
go dokumentu uprawniającego do pobytu 
w Polsce, a po jego otrzymaniu przechowy-
wała go w aktach. W takiej sytuacji odpowie-
dzialność jest wyłączona, nawet jeśli okaże 
się, że dokument był sfałszowany (chyba że 
osoba powierzająca cudzoziemcowi pracę 
o tym wiedziała). Jednocześnie, o ile jest to 
wymagane, dla uniknięcia odpowiedzial-
ności, pracodawca zatrudniający takiego 
cudzoziemca musi zgłosić go do ubezpie-
czeń społecznych. 
 n Zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy tylko 
powierzenia pracy cudzoziemcowi nieposia-
dającemu ważnej wizy lub innego dokumen-
tu uprawniającego do pobytu na terytorium. 
Przepis ten nie zwalnia z odpowiedzialności 
za powierzenie wykonywania pracy bez ze-
zwolenia na pracę.

Rozdziały 21–23 [pominięte]
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cowi zamierza delegować cudzoziemca 
na terytorium rP w celu realizacji usługi 
eksportowej. 

Opłatę wnosi się na rachunek właściwego 
urzędu wojewódzkiego.

Rozdziały 17, 18 i 19 [pominięte]

Rozdział 20

Odpowiedzialność za wykroczenia 
przeciwko przepisom ustawy

Art. 119. [pominięty]

Art. 120. [Odpowiedzialność]Art. 120. [Odpowiedzialność]Art. 120.
1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne 
wykonywanie pracy podlega karze grzywny nie 
niższej niż 3.000 zł.
2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonu-
je pracę, podlega karze grzywny nie niższej 
niż 1.000 zł.
3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziem-
ca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania 
zależności służbowej lub niezdolności do nale-
żytego pojmowania przedsiębranego działania 
doprowadza cudzoziemca do nielegalnego 
wykonywania pracy, podlega karze grzywny 
do 10.000 zł.
4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej 
w zamian za podjęcie działań zmierzających do 
uzyskania zezwolenia na pracę lub innego doku-
mentu uprawniającego do wykonywania pracy, 
podlega karze grzywny nie niższej niż 3.000 zł.

5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, 
wyzyskania błędu lub niezdolności do należy-
tego pojmowania przedsiębranego działania 
doprowadza inną osobę do powierzenia cudzo-
ziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, 
podlega karze grzywny do 10.000 zł.
6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa 
w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej 
niż 100 zł.

komentarz
n artykuł 120 ustawy wprowadza odpowie-

dzialność wykroczeniową za nielegalne wy-
konywanie pracy przez cudzoziemca. W za-
leżności od sytuacji „nielegalna praca” może 
skutkować odpowiedzialnością przedstawi-
ciela pracodawcy albo cudzoziemca, albo obu 
tych osób. W szczególności grzywnie nie niż-
szej niż 3000 zł podlega ten, kto powierza cu-
dzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy 
na terenie Polski (ust. 1). Szczegółową defini-
cję „nielegalnego wykonywania pracy” okre-
śla art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy. Obejmuje ona 
w szczególności wykonywanie pracy przez 
cudzoziemca bez wymaganego zezwolenia na 
pracę lub wbrew określonym w nim warun-
kom, lub bez podstawy pobytu uprawniającej 
do wykonywania pracy, a także bez umowy 
o pracę albo umowy cywilnoprawnej w wy-
maganej formie. Odpowiedzialności za „nie-
legalną pracę” podlega też sam cudzoziemiec, 
który podejmuje się jej wykonywania (ust. 2). 

n Odrębnej odpowiedzialności, zagrożonej 
grzywną do 10 000 zł, podlega osoba, która 
wprowadzając cudzoziemca w błąd, wyzysku-
jąc taki błąd, wykorzystując zależność służbo-
wą lub niezdolność do należytego pojmowa-
nia przedsiębranego działania, doprowadza 
cudzoziemca do nielegalnego wykonywania 
pracy (ust. 3). Przepis ten oprócz osób dzia-

łających na rzecz podmiotu powierzającego 
pracę może też odnosić się m.in. do osób po-
średniczących w zatrudnieniu cudzoziem-
ca. Odpowiedzialności zagrożonej karą w tej 
samej wysokości (tj. do 10 000 zł) podlega 
również osoba, która w powyższy nieuczci-
wy sposób doprowadza inny podmiot do po-
wierzenia nielegalnego wykonywania pracy 
cudzoziemcowi (ust. 5).

n karalne jest również, grzywną nie niższą niż karalne jest również, grzywną nie niższą niż k
3000 zł, żądanie od cudzoziemca korzyści 
majątkowej w zamian za podjęcie działań 
zmierzających do uzyskania zezwolenia na 
pracę lub innego dokumentu uprawniają-
cego do wykonywania pracy (ust. 4). Wykro-
czeniem jest już samo żądanie korzyści ma-
jątkowej, a nie jej uzyskanie. 

n W ust. 6 sankcją obarczone zostało niedo-
pełnienie obowiązku informacyjnego w sto-
sunku do wojewody, który wydał zezwolenie 
na pracę (por. komentarz do art. 88i ustawy). 
Celem tego przepisu jest zdyscyplinowanie 
pracodawców do przekazywania bez zbędnej 
zwłoki właściwym organom informacji nie-
zbędnych dla oceny konieczności uchylenia 
zezwolenia na pracę.

Art. 120a. [Wyłączenie Art. 120a. [Wyłączenie Art. 120a.
odpowiedzialności]

 [Wyłączenie 
odpowiedzialności]

 [Wyłączenie 

nie podlega karze za wykroczenie określone 
w art. 120 ust. 1, polegające na powierzeniu 
wykonywania pracy cudzoziemcowi nieposia-
dającemu ważnej wizy lub innego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium 
rzeczypospolitej Polskiej, kto powierzając wyko-
nywanie pracy cudzoziemcowi, spełnił łącznie 
następujące warunki:
1) wypełnił obowiązki, o których mowa 
w art. 2 i art. 3 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew prze-
pisom na terytorium rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. u. poz. 769), chyba że wiedział, że przed-
stawiony dokument uprawniający do pobytu 
na terytorium rzeczypospolitej Polskiej został 
sfałszowany;
2) zgłosił cudzoziemca, któremu powie-
rzył wykonywanie pracy, do ubezpieczeń 
społecznych, o ile obowiązek taki wynika 
z obowiązujących przepisów.

komentarz
n Przepis ten zwalnia z odpowiedzialności 

za powierzanie wykonywania pracy cudzo-
ziemcowi nieuprawnionemu do pobytu na 
terenie Polski osobę, która zażądała przed-
stawienia przed rozpoczęciem pracy ważne-
go dokumentu uprawniającego do pobytu 
w Polsce, a po jego otrzymaniu przechowy-
wała go w aktach. W takiej sytuacji odpowie-
dzialność jest wyłączona, nawet jeśli okaże 
się, że dokument był sfałszowany (chyba że 
osoba powierzająca cudzoziemcowi pracę 
o tym wiedziała). Jednocześnie, o ile jest to 
wymagane, dla uniknięcia odpowiedzial-
ności, pracodawca zatrudniający takiego 
cudzoziemca musi zgłosić go do ubezpie-
czeń społecznych. 

n Zwolnienie z odpowiedzialności dotyczy tylko 
powierzenia pracy cudzoziemcowi nieposia-
dającemu ważnej wizy lub innego dokumen-
tu uprawniającego do pobytu na terytorium. 
Przepis ten nie zwalnia z odpowiedzialności 
za powierzenie wykonywania pracy bez ze-
zwolenia na pracę.

Rozdziały 21–23 [pominięte]


