Zezwolenie na pobyt czasowy – praca sezonowa

Co to jest praca sezonowa?
Praca w rolnictwie, leśnictwie i rybactwie oraz działalności związanej z zakwaterowaniem i usługami
gastronomicznymi, określonymi szczegółowo w przepisach Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji
Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca(odnośnik
zewnętrzny) (Dz. U. z 2017 r. poz. 2348) na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub
miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zezwolenie na pobyt czasowy – praca sezonowa
Wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy sezonowej można złożyć jeśli cudzoziemiec wjechał
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej
(oznaczenie na wizie - 5a), albo w ramach ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie
zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków.
Zezwolenia na pobyt czasowy udzielamy na okres ważności zezwolenia na pracę sezonową,
nie dłuższy jednak niż 9 miesięcy, liczony od dnia pierwszego wjazdu na podstawie wizy lub w
ramach ruchu bezwizowego w celu wykonywania pracy sezonowej, następującego w danym
roku kalendarzowym.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206)
Sposób składania wniosku:
Wniosek składa cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie osobiście do wojewody właściwego ze
względu na miejsce pobytu cudzoziemca, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
Przy składaniu wniosku cudzoziemiec ma obowiązek złożyć odciski linii papilarnych.
Jeśli wniosek nie zostanie złożony osobiście lub zostanie wysłany pocztą – po doręczeniu wniosku do
wojewody cudzoziemiec zostanie wezwany do osobistego stawiennictwa w terminie 7 dni od doręczenia
wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Miejsce składania dokumentów
Dokumenty należy składać w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, mieszczącej się w
Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 103, w okienku od nr 5-8 (parter) po uprzednim zarezerwowaniu wizyty za
pośrednictwem strony internetowej www.rezerwacje.lodzkie.eu w godzinach:





pon., czw., pt.: 8.30-14.30, wt.: 10.00-17.00
W przypadku złożenia dokumentów w biurze podawczym Oddziału Cudzoziemców pracownik wyznacza
termin wizyty w celu złożenia uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz złożenia odcisków linii
papilarnych
W przypadku wysłania wniosku za pośrednictwem poczty polskiej termin uzupełnienia braków
formalnych wniosku w tym złożenia odcisków linii papilarnych wskazany jest w wezwaniu wysłanym
pocztą do cudzoziemca

Opłaty:
Opłata skarbowa 170 zł
wpłata na konto
Urząd Miasta Łodzi
Getin Noble Bank S.A. w Katowicach, II Oddział Łódź
08 1560 0013 2025 0305 5133 0016
Opłata za wydanie karty pobytu 50 zł

wpłata na konto
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
NBP O/O ŁÓDŹ
88 1010 1371 0097 0022 3100 0000

Pamiętaj, by potwierdzenie uiszczenia opłaty dołączyć do wniosku.
Czas załatwienia sprawy:
W związku obowiązkiem wystąpienia o informacje do komendanta oddziału Straży Granicznej,
komendanta wojewódzkiego Policji, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a w razie potrzeby
także konsula lub innych organów, czy wjazd cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jego
pobyt na tym terytorium mogą stanowić zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, którzy mają obowiązek udzielić ww. informacji w ciągu
7 dni od otrzymania wystąpienia przewidywany termin wydania decyzji o udzieleniu zezwolenia
nastąpi w terminie wskazanym w otrzymanym zawiadomieniu.

Niezbędne dokumenty:
1.
2.









3.

Wypełniony zgodnie z pouczeniem
formularz wniosku (794.67 KB) oraz jedna kserokopia
wypełnionego wniosku.
Cztery fotografie spełniające następujące wymagania:
nieuszkodzone, kolorowe, o dobrej ostrości;
wymiary 35 mm x 45 mm;
wykonane nie wcześniej niż w ciągu 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
przedstawiające wizerunek twarzy cudzoziemca od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, na jednolitym jasnym tle, w pozycji
frontalnej, patrzącego na wprost z otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z
naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami, a także odwzorowują naturalny kolor jego
skóry;
przedstawiające wyraźnie oczy cudzoziemca, a zwłaszcza źrenice, linia oczu cudzoziemca jest
równoległa do górnej krawędzi fotografii;
Uwaga: Cudzoziemiec noszący nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może
dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą go w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy
jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku dołącza się oświadczenie cudzoziemca o
przynależności do wspólnoty wyznaniowej.
Kserokopia ważnego dokumentu podróży (oryginał do wglądu), w szczególnie uzasadnionym
przypadku, gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego
uzyskania, może przedstawić inny dokument potwierdzający tożsamość.

Dokumenty potwierdzające okoliczności wskazane we wniosku:
Uwaga: Dołączenie wymienionych niżej dokumentów do wniosku przy jego składaniu może ograniczyć
ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy.
1.

2.

3.

4.

5.

zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie
przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu
bezwizowego – (zezwolenie na pracę sezonową wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę
lub miejsce zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi);
dokument potwierdzający posiadanie zapewnionego miejsca zamieszkania (np. poświadczenie
zameldowania, umowa najmu mieszkania, inna umowa umożliwiająca władanie
lokalem mieszkalnym, lub oświadczenie osoby uprawnionej do władania lokalem
mieszkalnym o zapewnieniu cudzoziemcowi miejsca zamieszkania);
umowa na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę w celu poświadczenia źródła
stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie
i członków rodziny pozostających na utrzymaniu (dla osoby samotnie gospodarującej - 634 zł
netto miesięcznie, dla osoby w rodzinie - w wysokości 514 zł netto miesięcznie);
dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych lub potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (np. stosowne zaświadczenie z ZUS, polisa ubezpieczeniowa);
wpis do KRS lub CEIDG pracodawcy

Uwaga: Dołączenie wszystkich wymienionych dokumentów do wniosku przy jego składaniu może
ograniczyć ilość korespondencji urzędowej i skrócić czas załatwienia sprawy. W przypadku potrzeby
wyjaśnienia lub doprecyzowania posiadanych przez organ dowodów w sprawie w trakcie postępowania
możesz być wzywany do dostarczenia innych dokumentów lub do składania zeznań potwierdzających
okoliczności, o których mowa we wniosku.
Informacje telefoniczne w indywidualnych sprawach nie będą udzielane

