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Zatrudnienie pracownikow w gospodarstwie rolnym do prac sezonowych

Pracodawca (rolnik) pierwsze kroki musi skierowac do powiatowego urz^du pracy, gdzie
sktada wniosek o wydanie zezwolenia na pracQ sezonowa.. We wniosku nalezy okreslic m.in.

proponowane wynagrodzenie, wymiar czasu pracy albo liczbe. godzin pracy w tygodniu lub miesi$cu,

rodzaj umowy be_da_cej podstaw$ wykonywania pracy oraz okres waznosci zezwolenia. Do wniosku

nalezy dotqczyc dowod wptaty w wysokosci 30 ztotych za kazdy sktadany wniosek (w tytule konieczne

jest wskazanie imienia i nazwiska kazdego cudzoziemca, dla ktorego sktadany jest wniosek) oraz

oswiadczenie o niekaralnosci.

Gdy cudzoziemiec dopiero stara sig o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy
sezonowej, starosta weryfikuje wniosek i jesli spetnione 53 warunki wpisuje go do ewidencji

wnioskow w sprawie pracy sezonowej. Wpisanie do ewidencji naste_puje w terminie do 7 dni

roboczych od daty ztozenia wniosku bez brakow formalnych (lub 30 dni kalendarzowych gdy

prowadzone jest postepowanie wyjasniaja^ce). Przyszty pracodawca otrzymuje zaswiadczenie o takim

wpisie, ktore naste_pnie przekazuje cudzoziemcowi. Zaswiadczenie to jest podstawa, do wydania wizy

w celu wykonywania pracy sezonowej lub w przypadku, gdy cudzoziemiec wjezdza w ruchu

bezwizowym, stuzy jako potwierdzenie celu wjazdu do Polski. Po przyjezdzie cudzoziemca

pracodawca informuje o tym powiatowy urzqd pracy zgodnie z okreslonym w tym celu wzorem

os'wiadczenia. Przedstawia urze_dowi kopie_ jego paszportu oraz podaje jego adres zamieszkania w

Polsce. Od tego momentu mozna legalnie powierzac wykonywanie pracy cudzoziemcowi oczekuj^c

na wydanie finalnego zezwolenia.

Jezeli cudzoziemiec Jest juz w Polsce, bo wczesniej wjechat w celu pracy sezonowej tj.

posiada wize_ 05b lub wjechat w ruchu bezwizowym wz. z zaswiadczeniem o wpisie wniosku o

zezwolenie na prace sezonowa, uzyskanq przez inny podmiot - nalezy ztozyc wniosek o przediuzenie

zezwolenia na prace_ sezonowq oraz, analogicznie jak w poprzednim przypadku, dowod wptaty i

oswiadczenie o niekaralnosci. Dotyczy to rowniez pracodawcy, ktory wczesniej nie wspotpracowat z

danym cudzoziemcem. Urzqd pracy weryfikuje wniosek i wydaje decyzj^ w terminie do 7 dni

roboczych od daty ztozenia wniosku bez brakow formalnych (lub 30 dni kalendarzowych gdy

prowadzone jest postepowanie wyjasniajqce). W trakcie procedury mozliwe jest legalne powierzenie

pracy w przypadku podmiotu, ktory wczesniej powierzat wykonywanie pracy sezonowej danemu

cudzoziemcowi do momentu dore_czenia decyzji, a w przypadku nowego podmiotu nie dtuzej niz

przez 30 dni. Ztozony wniosek nie moze zawierac brakow formalnych.

Jezeli cudzoziemiec przebywa juz w Polsce, ale wjechat w innym celu niz praca sezonowa
nalezy ztozyc wniosek o zezwolenie na prace_ sezonowa^ zostanie ono wydane na okres nie dtuzszy niz

waznosc posiadanego przez cudzoziemca dokumentu pobytowego. W tym przypadku rowniez

mozliwe jest legalne powierzenie pracy trakcie procedury maksymalnie przez 30 dni. Ztozony wniosek

nie moze zawierac brakow formalnych.

W ramach ruchu bezwizowego moga. przyjezdzac do nas obywatele Ukrainy, Motdawii i

Gruzji ktorzy maja, paszport biometryczny. 83 oni uprawnieni do pobytu przezv okres 90 dniu w

kolejnych 180 dniach. W trakcie pobytu moga, wykonywac iprace. pod wamr%|em/»zei zdstan;
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dopuszczeni do polskiego rynku pracy tj. gdy Jpstanie dla nich uzyska?r^>dpowiec



W zwi$zku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisow ustawy o zmianie ustawy o

ubezpieczeniu spotecznym rolnikow (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy maja, obowia^zek zgtoszenia
pomocnika, z ktorym zostata zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeri w KRUS.

Rolnik zatrudniaja_cy obcokrajowca ma obowiqzek zglosic nowego pomocnika rolnika (do KRUS) w
ciqgu 7 dni od dnia zawarcia umowy. Wzor umowy o pomocy przy zbiorach zostai zamieszczony

nastronie internetowej LIR www.lir.lublin.pl wzaktadce: Do pobrania/UMOWA O POMOCY PRZY

ZBIORACH - WZOR. Rolnik musi zaptacic za kazdego pracownika sktadke, zdrowotna. w wysokosci
142zl i wypadkowq 42 zt - a WJQC 184 zt miesi^cznie. Zgtoszenie do ubezpieczen w KRUS pomocnika

oraz optacenie za niego sktadek zapewni pomocnikowi: prawo do jednorazowego odszkodowania, w

sytuacji gdyby doszlo do wypadku w gospodarstwie rolnym w zwia.zku z wykonywaniem przez niego
czynnosci okres'lonych w umowie o pomocy przy zbiorach, dost^p do ochrony zdrowia w okresie

wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach. Ustawa pozwala na pomoc przy uprawach owocow,

warzyw, tytoniu, chmielu, ziof i roslin zielarskich. Ustawa o pomocy przy zbiorach b^dzie stosowana
do czynnosci obejmuja_cych: zbior chmielu, owocow, warzyw, tytoniu, ziol i roslin zielarskich -

usuwanie zb^dnych cz^sci roslin; - klasyfikowanie i sortowanie zerwanych lub zebranych owocow,

warzyw, tytoniu, ziot, roslin zielarskich i chmielu - wykonywanie innych czynnosci maja_cych na celu
przygotowanie do transportu i przechowywania - wykonywanie czynnosci maj^cych na celu

przygotowanie do sprzedazy - zwi^zane z piel^gnowaniem lub poprawa. jakosci plonow. tgczny czas

swiadczenia przez pomocnika pomocy na podstawie zawartych umow (jednej lub kilku, z jednym lub
kilkoma rolnikami) nie moze przekroczyc 180 dni w danym roku kalendarzowym. Wszystkie

powyzej wymienione czynnosci nie stanowi$ o zatrudnieniu w rozumieniu Kodeksu Pracy. Przepisy

nie daJ3 mozliwosci zgtoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego cztonkow rodziny pomocnika. Sktadki

na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzynskie oraz na ubezpieczenie zdrowotne za
pomocnika rolnika, za dany miesi^c, rolnik zobowi^zany jest oplacic w terminie do 15 dnia
nast^pnego miesiqca. Rolnik jest zobowiqzany do samodzielnego wyliczenia skladek i ich

terminowego optacenia, bez wezwania ze strony KRUS.

Informacje szczegofawe:

https://www.mpips.gov.pl/praca/zatrudnienie-cudzoziemcow/zatrudnianie-cudzoziemcow-zmiany-od-2018-r/

Wzory dokumentow:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_SEZONOWI

Procedura, gdy cudzoziemiec stara siq o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej

Ztozenie wniosku
przez pracodawce.

(rolnika)

Weryfikacja w PUP
7 lub 30 dni

Oswiadczeni
pracodawcy o

wjezdzie cudzoziemca
+ kopia paszportu

Wpis wniosku -
zaswiadczenie PUP

Wiza i wjazd
cudzoziemca

Wydanie
zezwolenie PUF

Zgloszenie do
ubezpieczen w KRUS
pomocnika { 7 dni od

zwarcia umowy}
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