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Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 

roku przez powiatowe urzędy pracy w 

poszczególnych województwach 

Ogółem – 1 824 464 



Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 roku 

przez powiatowe urzędy pracy w poszczególnych 

miesiącach 



Liczba oświadczeń zarejestrowanych w roku 

2017  

przez powiatowe urzędy pracy według płci. 



Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 

roku 

 przez powiatowe urzędy pracy według wieku. 



Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 

roku  

przez powiatowe urzędy pracy według PKD. 



Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 

roku  

przez powiatowe urzędy pracy według grup 

zawodowych. 



Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 

roku  

przez powiatowe urzędy pracy według rodzaju 

umowy. 



CUDZOZIEMCY NA DOLNOŚLĄSKIM RYNKU 

PRACY 

Oświadczenia rejestrowane przez PUP dotyczą obywateli 
Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, 

Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy 

Ukraina 95,93 % 
Kobiety 34,76 % 





Liczba oświadczeń zarejestrowanych w 2017 roku 

przez powiatowe urzędy pracy w poszczególnych 

powiatach. 
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Charakterystyka zatrudniania cudzoziemców 

Co zdecydowało o zatrudnieniu cudzoziemców w 
Państwa firmie ? 

Źródło: Wywiady CATI z przedsiębiorcami                  DWUP - Badanie przedsiębiorców z obszaru województwa 
dolnośląskiego dotyczące    

                                                                                               zapotrzebowania na pracowników w perspektywie 
średniookresowej 
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Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy w latach 

2011 – 2017. 



 
 

POWIERZANIE PRACY CUDZOZIEMCOM  
W 2018 ROKU 

WYBRANE DANE 
STAN NA 9.05.2018 ROKU 

 

Opis Świdnica Wrocław 

Ogółem złożonych 
oświadczeo o powierzeniu 
pracy cudzoziemcowi 

9826 26127 

Zezwolenia na pracę 
sezonową 521 926 

Ilośd wydanych informacji 
starosty 

137 
na 1478  

miejsc pracy 

2200 



WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU,  

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 

1. Utrudnienia przy korzystaniu z wniosku elektronicznego. 

       (Zawieszanie się, bardzo wolne działanie). 

        Problem zupełnie niezależny od urzędu pracy, ponieważ wniosek       

        jest zawieszony na portalu ministerstwa (MRPiPS). 

        Ostatnio nastąpiła tu zdecydowana poprawa. 

  

2.    Niedoskonały wgląd do bazy ZUS.  

       Często rodzi to konieczność dostarczania przez   pracodawcę    

       dodatkowych dokumentów, np. o braku zadłużenia w ZUS. 

  



 

3.    Zbyt mały zespół pracowników zajmujący się rejestracją    

       oświadczeń o  zatrudnieniu cudzoziemca.  

       Nie jest w stanie na bieżąco załatwiać spraw.  Powstają  opóźnienia. 

 

4.   Proste pomyłki przy wypełnianiu wniosku - praktycznie możliwe  

       w każdym polu. 

 Szczególnie widoczne we wnioskach składanych przez agencje pracy 

 tymczasowej, które rejestrują duże ilości oświadczeń. 

 

5.    Nieczytelne kserokopie dokumentów cudzoziemców.  

       Wymaga to uruchomienia procedury weryfikacji dokumentu  

 lub dostarczenia innego o dobrej jakości. 

 

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU,  

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 



6.    Składanie wniosków w formie papierowej. 

 Wydłuża to proces weryfikacji wniosku o wprowadzanie danych  

 do systemu  komputerowego. 

 

7.  Podawanie we wniosku nieprawdziwych danych. 

 Np. że cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy,  

       a na dokumencie brak jest pieczątki wjazdowej. Przy weryfikacji      

       okazuje  się, że cudzoziemiec wjechał do Polski kilka dni po złożeniu   

       wniosku. 

 

 

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU,  

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 



8. Podawanie okresu pracy, na który pracodawca chce powierzyć 

wykonywanie pracy cudzoziemcowi przekraczającego 180 dni. 

 Konieczne są dodatkowe wyjaśnienia pracodawcy i korekta wniosku. 

 

 

9.    Załączanie do wniosku starych opłat z okresów wcześniejszych. 

 Wymusza to długotrwałą weryfikację tego faktu. 

  

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU,  

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 



  

10. Utrudniony kontakt z pracodawcą wymuszający papierową 

formę komunikowania się.  

 Bardzo wydłuża to proces weryfikacji wniosku. 

  

11.  Nie zgłaszanie nie podjęcia pracy w ciągu 7 dni. 

  Zgłoszenie w okresie późniejszym nie jest widoczne w SYRIUSZU 

 przez inny PUP co powoduje liczenie ilości dni pracy od dnia 

 przewidywanego  zatrudnienia.   

WDRAŻANIE NOWYCH PRZEPISÓW OD 1 STYCZNIA 

2018 ROKU,  

WYSTĘPUJĄCE PROBLEMY 



powiatowy urząd pracy 

  

1. Obsługa rejestracji oświadczeń i wniosków przez odpowiednią  

     ilość pracowników. 

 

Przykład: 

PUP w Świdnicy > codziennie wpływa średnio ok. 120-140 wniosków.     

 

Osługą tej liczby wniosków zajmuje się zespół 8 osobowy,  

(dotyczy oświadczeń i prac sezonowych)  

 

W roku 2017 (według starych zasad) rejestracją oświadczeń zajmowały 

się 3 osoby. 

  

JAK USPRAWNIĆ I PRZYSPIESZYĆ PROCES 

REJESTRACJI OŚWIADCZENIA             O POWIERZENIU 

PRACY CUDZOZIEMCOWI ? 



  

2.    Wprowadzenie szybkiej procedury poprawy lub uzupełnienia   

 wniosków. 

 

Telefon do pracodawcy > poprawa wniosku > rejestracja oświadczenia. 

 

Pozwoliło to zmieścić się, przy rejestrowaniu wniosku w terminie  

       

      7 dniowym. 

 

Aktualnie w PUP w Świdnicy wynosi on 5 dni. 

JAK USPRAWNIĆ I PRZYSPIESZYĆ PROCES 

REJESTRACJI OŚWIADCZENIA             O POWIERZENIU 

PRACY CUDZOZIEMCOWI ? 



pracodawcy 

  

1.  Zgłaszanie oświadczeń i wniosków o prace sezonowe jedynie 

 drogą elektroniczną. 

 

2.  Dbałość o prawidłowe i bezbłędne wypełnienie składanych 

 dokumentów. 

 

3.  Dobry kontakt z urzędem pracy i szybkie reagowanie  

 w zakresie uzupełnienia i poprawy złożonych dokumentów. 

JAK USPRAWNIĆ I PRZYSPIESZYĆ PROCES 

REJESTRACJI OŚWIADCZENIA             O POWIERZENIU 

PRACY CUDZOZIEMCOWI ? 



D z i ę k u j ę   z a   u w a g ę 


