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Nowe zasady zatrudniania cudzoziemców
Data publikacji: 29.12.2017
Informacja dotycząca zatrudniania cudzoziemców – zmiany od 01.01.2018
Podmiot zamierzający zatrudnić cudzoziemca przed złożeniem:
- oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi
- wniosku o wdanie zezwolenia na pracę sezonową
- wniosku o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową
zobowiązany jest do wniesienia opłaty w kwocie 30 zł. bez względu na procedurę, na
rachunek bankowy 29 1020 3714 0000 4602 0080 1795 Powiatowego Urzędu
Pracy w Głubczycach ul. Pocztowa 6, 48-100 Głubczyce.
Dowód wpłaty powinien zawierać następujące dane:
- nazwę podmiotu dokonującego wpłatę, imię i nazwisko, adres siedziby lub miejsca
zamieszkania
- tytuł wpłaty
- imię i nazwisko cudzoziemca
- kwota 30 zł
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Przykład:
Odbiorca: Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach, ul. Pocztowa 6, 48-100 Głubczyce
Nazwa Banku : Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA
Numer konta: 29 1020 3714 0000 4602 0080 1795
Nazwa zleceniodawcy: Nazwa pracodawcy składającego wniosek lub oświadczenie
Tytułem: oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy lub zezwolenie na
pracę sezonową, imię i nazwisko cudzoziemca
Uwaga!
Wpłatę należy dokonywać oddzielnie dla każdego złożonego wniosku.
Należy zwrócić uwagę na pisownię imienia i nazwiska cudzoziemca, która musi być
zgodna z dokumentami złożonymi w PUP Głubczyce.
Dokumenty należy wypełnić drukowanymi literami.
Podstaw prawna: Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8
grudnia 2017r. w prawie wysokości wpłat dokonywanych w związku ze złożeniem
wniosku o wydanie zezwolenia na prace lub zezwolenia na pracę sezonową oraz
złożeniem oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Na
podstawie art. 90a ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 poz. 1065 z późn. zm. )
Więcej informacji uzyskać można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej
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INFORMACJA
Rejestracja Oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy
cudzoziemcom na starych zasadach w Powiatowym Urzędzie Pracy będzie
możliwa do dnia 29.12.2017

W związku z powyższymi zmianami MRPIPS przygotowało ulotki informacyjne dla
pracodawców i cudzoziemców w języku polskim, angielskim, ukraińskim i rosyjskim
które dostępne są do pobrania poniżej.
Załączniki
Ulotka
Ulotka
Ulotka
Ulotka
Ulotka

dla
dla
dla
dla
dla

cudzoziemców PL.pdf
pracodawców.pdf
cudzoziemców EN.pdf
cudzoziemców RU.pdf
cudzoziemców UA.pdf
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