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ZEZWOLENIE NA PRACĘ SEZONOWĄ
• dotyczy zatrudnienia wszystkich obywateli z państw spoza Unii Europejskiej
i Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
• wnioski składane według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których
wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca;
• wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi
• okres wykonywania pracy sezonowej nie może przekroczyć 9 miesięcy w roku
kalendarzowym
• opłata za złożenie wniosku - 30 zł
DO WNIOSKU NALEŻY DOŁĄCZYĆ:
1. kopię dowodu osobistego lub paszportu podmiotu powierzającego pracę, jeżeli
jest osobą fizyczną (oryginał do wglądu),
2. kopię zapisanych stron paszportu cudzoziemca, a gdy nie przebywa na terenie
RP – tylko strona z danymi osobowymi,
3. dowód wpłaty (30 zł),
4. oświadczenie o zaistnieniu okoliczności z art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy (według
wzoru),
5. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP – gdy
przebywa na terenie RP,
6. oryginał informacji starosty – gdy jest wymagana,
7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań określonych
w informacji starosty – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana,
8. w przypadku Agencji Pracy Tymczasowej dokument sporządzony przez
pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania
cudzoziemca przez agencję.
Wpłaty w wysokości 30 zł należy dokonać na rachunek:
Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim
ul. Przemysłowa 4, 05-300 Mińsk Mazowiecki
NR RACHUNKU: 65 9226 0005 0001 1703 2000 0100
W tytule przelewu należy podać:
• pełną nazwę podmiotu dokonującego wpłaty, NIP
• zezwolenie sezonowe dla (imię i nazwisko, data urodzenia cudzoziemca)
UWAGA! WPŁATY NALEŻY DOKONAĆ ODDZIELNIE NA KAŻDEGO CUDZOZIEMCA
Opłatę można uiścić przez Internet, w banku lub urzędzie pocztowym.
W przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków
w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat
kalendarzowych, należy dołączyć:
https://minskmazowiecki.praca.gov.pl/zezwolenie-na-prace-sezonowa/?p_auth=kS1gP0e1&p_p_id=101_INSTANCE_RbwKPK0p9NcL&p_p_lifec...
1/2

10.12.2019

Zezwolenie na prace sezonowa

• dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy
wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w
ciągu 5 ostatnich lat;
• dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy
cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i
składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą
wykonywaną przez danego cudzoziemca.

W przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne - kopię zaświadczenia
o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy
o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument
potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego.
Wnioski o zezwolenie sezonowe mogą składać WYŁĄCZNIE PODMIOTY wg PKD
działalności sezonowej tj. SEKCJA A: 01.11.Z, 01.13.Z, 01.15.Z, 01.16.Z, 01.19.Z,
01.21.Z, 01.24.Z, 01.25.Z, 01.28.Z, 01.29.Z, 01.30.Z, 01.41.Z, 01.42.Z, 01.43.Z,
01.45.Z, 01.49.Z, 01.50.Z, 01.61.Z, 01.62.Z, 01.63.Z, 01.64.Z, SEKCJA I: 55.20.Z,
55.30.Z, 56.10.B
Załączniki
(1)Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.docx (docx, 63 KB)
(1)Oświadczenie o zaistnieniu okoliczności z art. 88z ust. 5 pkt 1-6 ustawy.docx
(docx, 38 KB)
Upoważnienie - wzór.doc (doc, 28 KB)
Informacja o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy
sezonowej.docx (docx, 31 KB)
PKD, w których wydaje się zezwolenia na pracę sezonową.pdf (pdf, 125 KB)
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