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Wykaz skrótóW

akty prawne

dyrektywa 
2014/36/UE

– dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2014/36/UE z  26.02.2014 r. 
w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu za-
trudnienia w charakterze pracownika sezonowego (Dz.Urz. UE L 94, s. 375)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r. poz. 2204 ze zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. (Dz.U. poz. 483 ze zm.)
konwencja nr 87 – Konwencja nr  87 dotycząca wolności związkowej i  ochrony praw związko-

wych przyjęta w San Francisco 9.07.1948 r. (Dz.U. z 1958 r. poz. 125)
k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.)
k.p.a. – ustawa z  14.06.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 

z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
p.p.m. – ustawa z  4.02.2011 r. – Prawo prywatne międzynarodowe (Dz.U. z  2015 r. 

poz. 1792)
p.p.s.a. – ustawa z  30.08.2002 r. – Prawo o  postępowaniu przed sądami administra-

cyjnymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm.)
rozporządzenie 
PKD

– rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 8.12.2017 r. 
w  sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD) (Dz.U. poz. 2348)

r.w.z. – rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 7.12.2017 r. 
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca oraz wpisu oświad-
czenia o  powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji 
oświadczeń (Dz.U. poz. 2345)

TFUE – Traktat o  funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.Urz. UE C 202 z 2016 r., 
s. 47)

u.c. – ustawa z 12.12.2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.)
u.m.w. – ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. z 2017 r. 

poz. 847)
u.p.i.p. – ustawa z 13.04.2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 623)
u.p.z. – ustawa z  20.04.2004 r. o  promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)
u.SG – ustawa z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2365 ze zm.)
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u.s.p.w.p. – ustawa z  15.06.2012 r. o  skutkach powierzania wykonywania pracy cudzo-
ziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. poz. 769)

u.z.z. – ustawa z 23.05.1991 r. o związkach zawodowych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1881)

Inne

MOP – Międzynarodowa Organizacja Pracy
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
PIP – Państwowa Inspekcja Pracy
PKD – Polska Klasyfikacja Działalności
PUP – powiatowy urząd pracy
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
TS – Trybunał Sprawiedliwości
WSA – wojewódzki sąd administracyjny
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WproWadzenIe

Rynek pracy obecnie jest w dużej mierze rynkiem wielokulturowym. Polskie firmy 
decydują się na zatrudnienie cudzoziemców, gdy brakuje pracowników na lokalnym 
rynku pracy. Choć podstawowa zasada, jaka powinna przyświecać takiemu zatrud-
nieniu, to uzupełnianie, a nie zastępowanie Polaków, to praktyka bywa zupełnie inna. 
Przedsiębiorcy polscy rekrutują pracowników bezpośrednio za granicą, pomagają 
w załatwianiu dokumentów pobytowych oraz legalizacji zatrudnienia. Znajomość 
obowiązujących w Polsce procedur związanych z zatrudnianiem cudzoziemców nie-
wątpliwie pomaga tak pracodawcom, jak i obcokrajowcom, dlatego zawarte w książce 
informacje mogą usprawnić proces ich zatrudniania. 

Oddajemy w Państwa ręce publikację, która może stanowić swoistą mapę drogową. 
Liczne odesłania do przepisów zawarte w ustawie o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy oraz w ustawie o cudzoziemcach stanowią często powód nieświa-
domego nielegalnego zatrudnienia. Należy pamiętać, że decyzje starosty i wojewody 
muszą być realizowane dokładnie tak, jak zostały wydane. Nie wolno zatrudnić oby-
watela Ukrainy na innych zasadach niż np. w zezwoleniu na pracę. Nie wolno zmienić 
cudzoziemcowi ani liczby godzin, ani wysokości wynagrodzenia, jeżeli przesłanki 
wydania zezwolenia były inne. Tym bardziej pracownik nie może w sposób dowolny 
zmieniać pracodawcy. Liczne nadużycia były podstawą istotnej nowelizacji przepisów 
w styczniu 2018 r. Ustawodawca z jednej strony uszczelnił regulacje, aby nie docho-
dziło do nadużyć, z drugiej – realizuje wymogi unijne w tym zakresie. 

Książka podzielona została na dwie części: pierwszą – odnoszącą się do czynności 
starosty i drugą – omawiającą kompetencje wojewody w zakresie zatrudniania cudzo-
ziemców. Ponadto autorzy podjęli się analizy tematu z punktu widzenia przepisów 
indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy. Podkreślenia wymaga, że w Krajo-
wym Rejestrze Sądowym jest już zarejestrowany pierwszy związek zawodowy zrze-
szający pracowników będących obywatelami Ukrainy. Każdy pracujący w Polsce, 
bez względu na narodowość, może zrzeszać się w związku zawodowym oraz pełnić 
funkcje związkowe. Prawo koalicji związkowej obcokrajowców, nieznających często 
języka polskiego, może uchronić wielu z nich przed wyzyskiem, pracą przymusową 
i nielegalnym zatrudnieniem. 
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Celem autorów było omówienie przepisów w sposób kompleksowy. Regulacje usta-
wowe uzupełnione są przez przykłady praktyczne. Mamy zaś nadzieję, że część opra-
cowania zatytułowana „Najczęściej popełniane błędy” – uchroni przed ich powta-
rzaniem.
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Rozdział 1

Zatrudnianie cudZoZiemców 
– uwagi terminologicZne

Chociaż problematyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce nabiera jeszcze więk-
szego znaczenia niż choćby 3 lata temu1, to obowiązujące przepisy dotyczące za-
trudnienia cudzoziemców są nadal bardzo skomplikowane2. Kwestia zatrudniania 
cudzoziemców jest obecnie przedmiotem regulacji ustawy z 12.12.2013 r. o cudzo-
ziemcach (Dz.U. z 2017 r. poz. 2206 ze zm.), ustawy z 20.04.2004 r. o promocji za-
trudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) oraz ustawy 
z 15.06.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przeby-
wającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. poz. 769). 
Należy wyjaśnić, że w przywołanych ustawach pojęcie cudzoziemca nie jest jednolite. 
Zgodnie z art. 3 pkt 2 u.c. cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa 
polskiego. Jest to najszersza definicja cudzoziemca, cudzoziemiec sensu largo. W ten 
sam sposób cudzoziemiec jest rozumiany przez ustawę o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy (art. 2 ust. 1 pkt 7 u.p.z.). Węższa definicja cudzoziemca zo-
stała przedstawiona w art. 1 ust. 2 u.s.p.w.p., zgodnie z którym cudzoziemiec jest 
osobą niebędącą:
 1) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 2) obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o  Wolnym 

Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
 3) obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej;
 4) członkiem rodziny cudzoziemców, o  których mowa w  pkt  1–3, który do nich 

dołącza lub z nimi przebywa
(członkowie tych czterech grup będą w dalszej kolejności określani jako obywatele 
krajów UE).

1 Por. E. Bielak -Jomaa, Zatrudnianie cudzoziemców, red. Z. Góral, Warszawa 2015.
2 Od 2005 r., kiedy sformułowano tę tezę, poziom zawiłości przepisów regulujących zatrudnienie cu-

dzoziemców nie uległ zmianie. Por. A. Kisielewicz, Praca cudzoziemców w Polsce, cz. 1, „Monitor Prawa 
Pracy” 2005/3, s. 68.
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Ustawa o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywa-
jącym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej implementuje 
bowiem przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/52/WE 
z  18.06.2009 r. przewidującej minimalne normy w  odniesieniu do kar i  środ-
ków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywają-
cych obywateli krajów trzecich (Dz.Urz. UE L 168, s. 24). Zakres podmiotowy 
ww.  ustawy dotyczy zatem cudzoziemca sensu stricto – obywatela spoza kra-
jów UE.

Z uwagi właśnie na swobodę przepływu pracowników w krajach UE najwięcej uwagi 
należy poświęcić zatrudnianiu cudzoziemców sensu stricto. Zatrudnienie obywateli 
krajów UE odbywa się bowiem zasadniczo na takich samych zasadach jak zatrudnie-
nie obywatela Polski. Mając to na uwadze, z punktu widzenia niniejszego opracowa-
nia omówiona zostanie tylko sytuacja cudzoziemców z państw trzecich, czyli osób 
niebędących obywatelami Unii Europejskiej. W myśl art. 20 ust. 1 TFUE obywatelem 
Unii jest każda osoba mająca obywatelstwo państwa członkowskiego3. Warto przy-
pomnieć, że obywatele Unii korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się 
i przebywania na terytorium państw członkowskich. Do obywatelstwa Unii wprost 
odwołuje się omawiana w dalszej części opracowania dyrektywa Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2014/36/UE z 26.02.2014 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu 
obywateli państw trzecich w celu zatrudnienia w charakterze pracownika sezono-
wego (Dz.Urz. UE L 94, s. 375). W art. 3 na użytek tej dyrektywy przyjęto definicję 
„obywatela państwa trzeciego” jako każdą osobę, która nie jest obywatelem Unii 
w rozumieniu art. 20 ust. 1 TFUE.

Niemniej ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy definiuje cu-
dzoziemca bardzo szeroko, co mogłoby sugerować, że również obywatele krajów 
UE muszą uzyskać zezwolenie na pracę. Naturalnie jednak w przepisach szczegó-
łowych ustawa zwalnia obywateli UE z obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę 
(art. 87 ust. 1 pkt 7–10 u.p.z.). W rezultacie o wiele większe trudności napotykają 
pracodawcy przy zatrudnieniu cudzoziemców spoza krajów UE. W takich wy-
padkach konieczne jest uprzednie uzyskanie odpowiedniej decyzji administra-
cyjnej zezwalającej na pracę i dodatkowo zalegalizowanie pobytu. Warunkami 
koniecznymi dla zatrudnienia cudzoziemca jest bowiem uzyskanie zezwolenia na 
pracę i odpowiedniego tytułu pobytowego (wizy lub karty pobytu). Zasadniczo 
są to wymogi od siebie niezależne, które należy spełnić łącznie (zezwolenie na 
pracę i  tytuł pobytu). Aczkolwiek zdarzają się sytuacje, w których możliwe jest 
spełnienie tych dwóch warunków za pomocą jednej decyzji zezwalającej na pobyt 
czasowy i pracę (tzw.  jednolite zezwolenie). Wreszcie uzyskanie odpowiedniego 
zezwolenia (np.  zezwolenia na pobyt stały) zwalnia z  obowiązku uzyskiwania 

3 Obywatelstwo Unii ma charakter dodatkowy w stosunku do obywatelstwa krajowego, nie zastępując 
go jednak (art. 20 ust. 1 TFUE).
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zezwolenia na pracę. Oznacza to, że zezwolenie na pobyt stały jest alternatywą 
dla zezwolenia na pracę.

Przez pojęcie zatrudnienia należy rozumieć wykonywanie pracy na podstawie sto-
sunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą. Większe zna-
czenie ma jednak pojęcie wykonywania pracy przez cudzoziemca (art. 2 ust. 1 
pkt  40  u.p.z.), co oznacza zatrudnienie, wykonywanie innej pracy zarobkowej, 
pełnienie funkcji w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru 
przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są 
spółkami kapitałowymi w organizacji, lub prowadzenie spraw spółki komandy-
towej lub komandytowo-akcyjnej przez komplementariusza, lub działanie w cha-
rakterze prokurenta. Tak samo notabene rozumiane jest wykonywanie pracy 
w ustawie o cudzoziemcach. Z kolei pojęcie innej pracy zarobkowej oznacza wy-
konywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, 
w  tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło. Właśnie tak rozu-
miane wykonywanie pracy w Polsce przez cudzoziemca spoza Unii Europejskiej 
generalnie wymaga uzyskania zezwolenia na pracę. Oznacza to, że także zatrud-
nienie cudzoziemca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy agencyjnej, 
zlecenia, o dzieło) zasadniczo wymaga uzyskania zezwolenia na pracę (szczegóły 
w rozdziale 3). Praca może być również świadczona przez obywateli wybranych 
państw na podstawie powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, ale doty-
czy to wyłącznie obywateli Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji 
(szczegóły w rozdziale 2).

Ważne!
Zatrudnienie obywateli państw trzecich podlega ograniczeniom, na co wskazują prze-
pisy dwóch podstawowych w zakresie zatrudniania cudzoziemców ustaw, tj. ustawy 
o cudzoziemcach oraz ustawy o promocji zatrudnienia i  instytucjach rynku pracy. 
W obu aktach prawnych przewidziano warunki wykonywania na terytorium Polski 
pracy, która jest uznawana za legalną po spełnieniu określonych przesłanek, takich 
jak wpis do ewidencji oświadczeń lub zezwolenie na pracę. Aby można było zatrud-
nić cudzoziemca, musi być też spełniony warunek legalizacji pobytu na terytorium 
Polski4.

Ważne!
Zatrudnienie cudzoziemca na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy agen-
cyjnej, zlecenia, o dzieło) wymaga zasadniczo uzyskania zezwolenia na pracę.

4 Szerzej na temat legalizacji pobytu zob.  I. Sierocka, Zatrudnianie cudzoziemców w  Polsce, „Studia 
z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej” 2014, s. 374 i n.
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