
Styczeñ 2008
Nowe regulacje dotycz¹ce zezwoleñ na pracê 

dla cudzoziemców

W dniu 1 lutego 2008 r. wejd¹ w ¿ycie 

zmienione zasady wykonywania pracy 

przez cudzoziemców na terytorium Polski 

bez koniecznoœci uzyskiwania zezwolenia. 

Co siê tak naprawdê zmieni?

Nowe regulacje dotycz¹ dwóch grup 

cudzoziemców. Po pierwsze obywateli pañstw 

granicz¹cych z Polsk¹, czyli Ukraiñców, Rosjan

i Bia³orusinów. Po drugie obywateli pañstw 

cz³onkowskich UE lub EOG oraz Szwajcarii, 

którzy pe³ni¹ funkcjê w zarz¹dach osób 

prawnych lub spó³ek kapita³owych w organizacji.

Na czym polega zmiana?

Dotychczasowe przepisy dawa³y mo¿liwoœæ 

podejmowania pracy bez koniecznoœci 

uzyskiwania zezwolenia przez objêtych t¹ 

regulacj¹ cudzoziemców przez okres trzech 

miesiêcy w ci¹gu kolejnych szeœciu miesiêcy. 

Obecnie bêd¹ oni mogli wykonywaæ tak¹ 

pracê w okresie szeœciu miesiêcy w ci¹gu 

kolejnych dwunastu miesiêcy licz¹c od 

pierwszego wjazdu do Polski. 

W praktyce oznacza to, ¿e okres wykonywania 

pracy bez zezwolenia wynosi nadal szeœæ 

miesiêcy, ale teraz bêdzie mo¿na go 

przepracowaæ w sposób ci¹g³y, bez koniecznoœci 

powrotu cudzoziemca w miêdzyczasie do 

swojego kraju sta³ego pobytu.

Co siê nie zmieni³o?

Zachowano obowi¹zek dokonywania 

uprzedniej rejestracji w powiatowym 

urzêdzie pracy (PUP) chêci zatrudnienia 

cudzoziemca. Od rejestracji nie pobiera 

siê ¿adnych op³at.

   

Takie oœwiadczenie, zarejestrowane przez 

w³aœciwy dla siedziby pracodawcy PUP, 

stanowi podstawê do wyst¹pienia przez 

cudzoziemca o wizê pobytow¹. 

Zosta³a tak¿e zachowana mo¿liwoœæ zmiany 

pracodawcy przez cudzoziemca przez okres 

jego pobytu w Polsce oraz wykonywanie 

pracy w oparciu o inne dopuszczalne formy 

zatrudnienia.

Takie u³atwienia w stosunku do tej kategorii 

cudzoziemców bêd¹ obowi¹zywaæ do 

31 grudnia 2009 r. Przed³u¿enie tego okresu 

bêdzie mo¿liwe, jeœli przeprowadzone przez 

Ministerstwo analizy oka¿¹ siê pomyœlne.

Nale¿y tak¿e pamiêtaæ, ¿e w przypadku 

cudzoziemców pe³ni¹cych funkcje 

w zarz¹dach, szeœciomiesiêczny okres jest 

liczony ³¹cznie dla konkretnego cudzoziemca 

bez wzglêdu na liczbê osób prawnych, 

w których cudzoziemiec ten pe³ni funkcje, 

a nie dla ka¿dej z tych osób prawnych 

odrêbnie. 
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