
Odpowiedź na interpelację nr 33360 

w sprawie terminu wydawania dla cudzoziemców 
zezwoleń na pracę i pobyt w Polsce 

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed 

Warszawa, 09-09-2019 

W związku z interpelacją poselską nr 33360, którą złożył Pan Ryszard Petru w dniu 30 sierpnia br., przekazuję 
następujące informacje w odpowiedzi na zadane pytania. 

Jakie rozwiązania zostaną wprowadzone przez rząd aby usprawnić w kraju proces legalizacji pobytu i wydawania zezwoleń 

na pracę dla cudzoziemców, którzy przyjeżdżają do Polski w celu wykonywania pracy w polskich przedsiębiorstwach? 

W kompetencji MRPiPS znajdują się procedury legalizacji zatrudnienia tj.: zezwolenia na pracę cudzoziemca, wydawane 
przez urzędy wojewódzkie, zezwolenia na pracę sezonową, wydawane przez powiatowe urzędy pracy oraz oświadczenia 
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, rejestrowane w powiatowych urzędach pracy. W chwili obecnej dane 
nie wskazują na zagrożenie odpływem cudzoziemców pracujących w Polsce. W pierwszym półroczu 2019 r. wpisano do 
ewidencji ok. 846 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy (wzrost w porównaniu do I półrocza 2018 r. o ok. 12%) oraz 
wydano ponad 217 tys. zezwoleń (wzrost o ok. 47%). Porównując liczbę cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS widzimy 
wzrost od końca czerwca 2018 r. do końca czerwca 2019 r. z 541 tys. do 644 tys. (wzrost o ok. 19%). 

Mając na uwadze jak ważne jest zaspokojenie stabilnej podaży pracowników dla zapewnienia wzrostu gospodarczego 
MRPiPS uważnie analizuje aktualne trendy na rynku pracy i na bieżąco podejmowane są działania, mające na celu 
usprawnienie zarządzania migracjami zarobkowymi. Obecnie trwają prace legislacyjne mające na celu uproszczenie 
niektórych technicznych aspektów obsługi cudzoziemców, co przyczyni się do sprawniejszej obsługi wnioskodawców 
przez urzędy. Systemowe zmiany ułatwiające zatrudnianie cudzoziemców mogą zostać wypracowane przy okazji 
przygotowywania nowej polityki migracyjnej Polski, która koordynowana są jest przez MSWiA. 

Jakie działania są podejmowane, aby decyzje o zezwoleniu na pracę cudzoziemca dla przedsiębiorcy były załatwiane w 

terminie nie dłuższym niż 30 dni, a nie jak obecnie w skrajnych przypadkach nawet 9 miesięcy? 

Obecnie średni czas wydania zezwolenia na pracę wynosi ok. 50 dni, co wynika z bezprecedensowej skali wzrostu liczby 
wydawanych zezwoleń, np. tylko w I półroczu 2019 r. wydano ponad 217 tys. zezwoleń podczas gdy zaledwie 4 lata 
temu – w I półroczu 2015 r. - było to prawie 9 razy mniej (ok. 25 tys.). W tym samym czasie zatrudnienie w urzędach 
wojewódzkich zwiększyło się tylko w pewnym zakresie. Należy jednocześnie podkreślić, że w polskim systemie znaczna 
część cudzoziemców pracuje bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę – przede wszystkim na podstawie 
oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. W I półroczu wpisano do ewidencji – jak wspomniano wyżej - 846 tys. 
oświadczeń, ok. 4 razy więcej niż wydano zezwoleń na pracę. Średni czas wpisu oświadczenia do ewidencji nie 
przekracza ustawowego terminu 7 dni. 

MRPiPS na bieżąco monitoruje obciążenie urzędów związane z procedurami legalizacji pracy cudzoziemców. Dzięki 
uzyskanym informacjom wykazano potrzebę zwiększenia nakładów na obsługę postępowań administracyjnych w 
zakresie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców, co pozwoliło na zwiększenie liczby etatów w urzędach wojewódzkich w 
2018 r. Jednocześnie w urzędach wojewódzkich wprowadzane są nowe rozwiązania organizacyjne mające na celu 
zwiększenie sprawności i poprawę terminowości postępowań administracyjnych. MRPiPS przeprowadzało również 
szkolenia dla urzędników zajmujących się procedurami legalizacji zatrudnienia, przygotowywane są też na bieżąco i 
publikowane wytyczne dla urzędników legalizujących zatrudnienie oraz organizowane spotkania z przedstawicielami 
urzędów wojewódzkich, urzędów pracy oraz służb kontrolnych w celu ujednolicenia i usprawnienia praktyki 
administracyjnej. Ponadto Ministerstwo aktywnie zachęca urzędy do promowania składania wniosków dot. zezwoleń na 
pracę oraz oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznych poprzez 
praca.gov.pl, co znacząco przyspiesza procedurę. Obecnie toczą się zaawansowane prace nad wprowadzeniem szereg 
usług i usprawnień polegających na rozwijaniu wymiany danych dotyczących pracy i pobytu cudzoziemców w Polsce za 
pomocą środków teleinformatycznych pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia a służbami kontrolnymi i innymi 
instytucjami. 

 


