Załączniki do wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę
sezonową:
1. informację starosty na temat możliwości zapewnienia potrzeb kadrowych, wydaną nie wcześniej

niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni
przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana (nie dotyczy: Republiki Armenii; Republiki
Białorusi; Republiki Gruzji; Republiki Mołdawii; Federacji Rosyjskiej; Ukrainy);

2. ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży albo, jeżeli takiego dokumentu nie posiada i nie

może go uzyskać, inny ważny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku gdy podmiotem
powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;

3. kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy

wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma
możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość
cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej –
kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;

4. kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w
przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5. dowód wpłaty w wysokości 30 zł w związku ze złożeniem wniosku;
6. dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie

skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem
powierzającym pracę jest ta agencja;

7. dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy
przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była
wymagana;

8. dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z

zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy
wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na
okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

9. dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z
uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były
wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy
wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na
okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;

10. dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa poniżej:
Dodatkowe przesłanki do wydania zezwolenia na pracę - w przypadku cudzoziemca, który:
1) w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię z siedzibą na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji
Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, a pobyt był nieprzerwany w rozumieniu art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r.
o cudzoziemcach.

11. Umowę

między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi,
a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę
sezonową (nie dotyczy podmiotu, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie
zezwolenia na pracę sezonową w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku) ;

12. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były
wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca (nie dotyczy podmiotu, który nie
powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w okresie
bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku).

