
         

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2017 r. 

Poz. 2350 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
1)

 

z dnia 8 grudnia 2017 r. 

w sprawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia  

na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową oraz złożeniem oświadczenia  

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi 

Na podstawie art. 90a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1065, 1292, 1321, 1428 i 1543) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wysokość wpłat dokonywanych przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-

ziemcowi w związku ze złożeniem: 

1) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca; 

2) wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową 

cudzoziemca; 

3) oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w celu dokonania wpisu w ewidencji oświadczeń. 

§ 2. Wpłaty, o których mowa w § 1, wynoszą: 

1) 50 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywa-

nie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy; 

2) 100 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć cudzo-

ziemcowi wykonywanie pracy na podstawie zezwolenia na pracę na okres dłuższy niż 3 miesiące; 

3) 200 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza delegować cudzo-

ziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi eksportowej; 

4) 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywa-

nie pracy na podstawie zezwolenia na pracę sezonową; 

5) 30 zł – w przypadku gdy podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamierza powierzyć wykonywa-

nie pracy na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji 

oświadczeń. 

§ 3. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca podmiot powierza-

jący wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłat odpowiednio w wysokości połowy kwot określonych w § 2 

pkt 1–3. 

                                                           
1) Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy 

i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905). 
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§ 4. W przypadku złożenia wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca podmiot 

powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokonuje wpłaty w wysokości 30 zł. 

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
2) 

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: E. Rafalska 

                                                           
2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. 

w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (Dz. U. 

poz. 1644), które traci moc z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z art. 1 pkt 20 lit. d ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1543). 
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