
                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

Warszawa, 20 kwietnia 2022 r. 
KL/163/75/RL/2022 

 
 
 

Pani 

Marlena Maląg 

Minister Rodziny i Polityki Społecznej 

 

 

 

 

Szanowna Pani Minister,  

 

w nawiązaniu do pisma z dnia 31 marca br. (znak: DRP-XI.0210.1.2022.LL), przy którym przekazano 

projekt rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zmieniającego rozporządzenie 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 (numer projektu w wykazie: 71), uprzejmie informuję, iż członkowie Konfederacji 

Lewiatan krytycznie oceniają podniesienie opłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi z 30 zł do 100 zł. 

 

Z uzasadnienia zmiany rozporządzenia wynika, iż podwyżka podyktowana jest spadkiem dochodów  

w wyniku wydłużeniu okresu pracy, którego może dotyczyć oświadczenie, z 6 do 24 miesięcy  

i wprowadzeniu możliwości pracy bez przerwy na podstawie kolejnego oświadczenia po upływie 

maksymalnego okresu wykonywania pracy na podstawie oświadczenia.  

 

Tak drastyczna podwyżka opłaty nie ma w ocenie naszych członków uzasadnienia.  Środki  pozyskiwane 

z opłaty w wyniku rejestrowania oświadczenia nie są dedykowane obsłudze procesów zatrudniania 

cudzoziemców w powiatowych urzędach pracy, bowiem połowa kwoty z wpłat jest dochodem budżetu 

państwa a połowa ogólnego budżetu JST (powiatu). Rejestracja oświadczeń odbywa się przy 

ograniczonym zaangażowaniu pracowników urzędu, głównie w oparciu o narzędzia teleinformatyczne. 

 

Wydłużenia okresu, na jaki może zostać powierzona praca w ramach tzw. systemu oświadczeniowego 

nie przesądza okresu, na jaki praca w praktyce będzie powierzana na podstawie oświadczenia. Praca  

w ramach oświadczenia na rzecz danego podmiotu może się wahać od kilku do kilkunastu miesięcy.  

Nie wszyscy cudzoziemcy zdecydowani są od razu pracować przez dwa lata. 

 



                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 
 

 Co więcej, założenia prezentowane w uzasadnieniu nie uwzględniają faktu, iż zmiana każdego  

z istotnych elementów oświadczenia, takich jak: wymiar czasu pracy, stanowisko czy rodzaj pracy, 

wynagrodzenie, wymaga rejestrowania nowego oświadczenia o powierzeniu pracy. W przypadku pracy 

tymczasowej, tytułem przykładu, wpis nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń nie jest wymagany, jeżeli cudzoziemiec jest pracownikiem 

tymczasowym, skierowanym przez pracodawcę do innego pracodawcy użytkownika, niż określony  

w oświadczeniu, jeżeli dane dotyczące pracy oferowanej cudzoziemcowi określone w oświadczeniu,  

z wyjątkiem miejsca wykonywania pracy, nie uległy zmianie. Poza miejscem wykonywania pracy należy, 

zatem zachować inne elementy, warunki wymagane przy rejestracji oświadczenia, w tym nazwę 

zawodu, podklasę działalności według klasyfikacji PKD, w której powierza się pracę cudzoziemcowi. 

 

W roku 2021 zarejestrowano ok. 2 mln oświadczeń. Propozycja zmiany wysokości opłaty będzie miała 

szczególnie duży wpływ na sektor agencji zatrudnienia, który zgodnie z danymi Ministerstwa Rodziny  

i Polityki Społecznej opublikowanymi w raporcie: Informacja o działalności agencji zatrudnienia w 2019 

roku, zatrudniał blisko 300 tys. cudzoziemców. 

 

Tym samym Konfederacja Lewiatan krytycznie ocenia podniesienie wysokości dotychczasowej opłaty  

za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do 100 zł.  

 

 

Z poważaniem, 

 

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 
 


