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Zatrudnienie cudzoziemca związane jest z szeregiem obowiązków. Ich przestrzeganie jest istotną częścią
regulacji dotyczących zezwoleń na pracę.

Pracodawca zamierzający powierzyć pracę cudzoziemcowi ma obowiązek:
sprawdzić (przed powierzeniem pracy!), czy cudzoziemiec posiada ważny dokument uprawniający
do pobytu w Polsce, zrobić kopię tego dokumentu i przechowywać ją przez cały okres
zatrudniania cudzoziemca. Dokumentem uprawniającym do pobytu na terytorium Polski może
być ważna wiza (np. wiza krajowa (symbol D) lub wiza Schengen (symbol C) lub zezwolenie
pobytowe (i wydana na jego podstawie karta pobytu). Pracodawcom powierzającym
wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnych dokumentów grożą dotkliwe
sankcje.
upewnić się, że tytuł pobytowym cudzoziemca uprawnia do podejmowania pracy na terytorium
RP. Dokumenty takie, jak np. wiza turystyczna, tranzytowa, wydana w związku z korzystaniem z
ochrony czasowej oraz wiza wydana w związku z przejazdem ze względów humanitarnych, interes
państwa bądź zobowiązania międzynarodowe nie są odpowiednie do podejmowania pracy na
terytorium RP.
zawrzeć z cudzoziemcem umowę w formie pisemnej (niezależnie od rodzaju umowy), a wcześniej
przedstawić cudzoziemcowi jej tłumaczenie na język zrozumiały dla cudzoziemca. Rodzaj umowy
powinien być dostosowany do charakteru pracy. Uwaga! Zawarcie umowy o dzieło nie może być
sposobem na obejście przepisów kodeksu pracy czy zmniejszenie kosztów zatrudnienia
cudzoziemca. Zawarcie umowy cywilnoprawnej w warunkach, kiedy powinna być zawarta umowa
o pracę stanowi naruszenie przepisów prawa pracy i jest karane grzywną.

Pracodawca zatrudniający cudzoziemca ma wobec niego takie same obowiązki jak wobec
obywatela polskiego w zakresie:
zapewnienia, określonego przepisami, minimalnego wynagrodzenia - jeżeli praca jest powierzana
w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia (w przypadku mowy o pracę minimalne miesięczne
wynagrodzenie dla pracy na cały etat wynosi 2.100,00 brutto, dla umów zlecenia 13,70 zł brutto
na godzinę);
zgłoszenia w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
oraz comiesięcznego terminowego odprowadzania do ZUS składek odpowiedniej wysokości;
wypełniania prawa podatkowego - np. obliczania, pobierania i wypłacania zaliczek na podatek
dochodowy;
przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy - żaden pracownik, niezależnie od obywatelstwa, nie
może być dyskryminowany w miejscu pracy!
W przypadku zatrudnienia cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy
cudzoziemcowi, które zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pracodawca ma obowiązek
poinformować pisemnie powiatowy urząd pracy urząd o podjęciu (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy)
lub niepodjęciu (w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy wskazanej w oświadczeniu) pracy przez
cudzoziemca.
Uwaga! Cudzoziemiec może wykonywać pracę wyłącznie na rzecz podmiotu wskazanego w zezwoleniu /
oświadczeniu!
Załączniki
Ulotka sankcyjna - Skutki powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew
przepisom na terytorium RP.pdf (pdf, 964 KB)
https://drawskopomorskie.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/zatrudnianiecudzoziemcow/obowiazki-pracodawcy
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