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Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 

 
Informacja sygnalna 

 
W dniu 17 listopada 2021 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o cudzoziemcach oraz 
niektórych innych ustaw, która zmienia m.in. ustawę o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy. 
 

Głównymi zmianami w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy będą: 

  
Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców w oparciu o oświadczenie o 
powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. 
 
Obywatele 6 państw - Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, 
określonych w par. 2 Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 
dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre 
przepisy dotyczące zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi - będą mogli 
wykonywać pracę na podstawie oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy przez 
okres do 24 miesięcy (zgodnie z proponowaną zmianą w art. 88z pkt 3). Dzięki 
wprowadzonym zmianom urzędy i pracodawcy będą mieli mniejsze obciążenie, 
ponieważ nie będzie już 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego”, co pozwoli na 
powierzanie pracy cudzoziemcom bez przerw, na podstawie kolejnych oświadczeń. 
Wyżej zaznaczone zmiany pozwolą zmniejszyć występujące dziś powszechnie braki 
kadrowe. 
 
Wprowadzono również element, który pozwoli zapewnić większą ochronę polskiego 
rynku pracy - uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez 
pracodawcę porównywalnego wynagrodzenia. 
 
Wydłużony do 7 dni okres na poinformowanie  powiatowego urzędu pracy o 
rozpoczęciu pracy przez cudzoziemca będzie ułatwieniem dla pracodawców. 
 

 
Kolejną ważną zmianą dla cudzoziemców przy wykonywaniu pracy u 
przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu strategicznym dla 
gospodarki narodowej, będzie możliwość wprowadzenia ułatwień w 
zakresie udzielania zezwoleń na pracę oraz zezwoleń na pobyt czasowy i 
pracę. 
  
Przewidywane jest określenie w drodze rozporządzenia, przez ministra właściwego do 
spraw gospodarki, listy podmiotów prowadzących działalność o znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki narodowej. W pierwszej kolejności planowane jest 
rozpatrzenie wniosków o udzielenie zezwoleń związanych z pracą u przedsiębiorców 
prowadzących takie rodzaje działalności. 



 

 
  
 
Główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach dotyczą usprawnienia 
procedur wydawania zezwoleń na pobyt czasowy i pracę oraz wiz. 
 
Warto zwrócić uwagę, iż w 2020 roku w Polsce wydano 40 6496 zezwoleń na pracę dla 
cudzoziemców. Zgodnie ze statystykami, urzędy pracy  w Polsce wydają rocznie setki 
tysięcy zezwoleń na pracę sezonową dla cudzoziemców, ale aż 60-70 proc. spośród 
tych osób nie podejmuje pracy. Wykorzystują wystawione im dokumenty do wyrabiania 
wiz i przekraczania unijnej granicy, poszukują pracy w innych państwach UE. 
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli wydłużenie 
okresu pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń z obecnych 180 dni do 2 lat, 
może pozytywnie wpłynąć na rynek pracy. Zwiększy się bowiem stabilność i pewność 
zatrudnienia oraz przywiązanie do polskiego rynku pracy.   
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