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Warszawa, dn. 17.04.2020 r.

Zastępca Dyrektora
Departament Legalizacji Pobytu
Urząd do Spraw Cudzoziemców

DL.4101.904.2020/KR

Pan
Robert Lisicki 
Dyrektor Departamentu Pracy 
Konfederacja Lewiatan 
ul. Zbyszka Cybulskiego 3
00-727 Warszawa 

(doręczenie za pośrednictwem poczty 
elektronicznej)

Szanowny Panie Dyrektorze

W nawiązaniu do Pana maila z dnia 2 kwietnia 2020 r. dotyczącego możliwości zmiany 

warunków pracy przez cudzoziemców na podstawie art. 15g wprowadzonego ustawą z dnia 31 

marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568), przepraszając za długi 

okres oczekiwania na odpowiedź w przedmiotowej sprawie wynikający z konieczności obsłużenia 

wielu zapytań związanych z sytuacją pobytową cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w kontekście pandemii COVID-19,  uprzejmie przedstawiam następujące wyjaśnienia:

W pierwszej kolejności pragnę zasygnalizować, iż zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 12 

grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r., poz. 35) Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 

jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach:

1) wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to 

terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego;

2) nadawania statusu uchodźcy;

3) udzielania ochrony uzupełniającej;
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4) udzielania zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt 

tolerowany;

5) udzielania cudzoziemcom azylu;

6) udzielania ochrony czasowej.

Dostęp cudzoziemców do polskiego rynku pracy reguluje natomiast ustawa z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 278) oraz 

przepisy wykonawcze do tej ustawy, także jeżeli idzie o zezwolenia pobytowe, które stanowią źródło 

samodzielnego dostępu do tego rynku na warunkach w nich określonych (w tym zezwolenie na pobyt 

czasowy i pracę oraz zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie 

wymagającym wysokich kwalifikacji – art. 87 ust. 1 pkt 11a tej ustawy). Wyjaśnianie wykładni i 

sposobu stosowania przepisów tego aktu ustawowego pozostaje w zakresie właściwości ministra 

właściwego do spraw pracy. Z uwagi na powyższe odpowiedź na Pana zapytanie została 

skonsultowana z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w ocenie którego nie można 

zastosować uregulowań art. 88f ust. 1c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

w przypadku obniżenia wynagrodzenia lub obniżenia wymiaru czasu pracy cudzoziemca 

wykonującego pracę na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę lub 

zezwolenia na pracę zgodnie z art. 15g ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych. 

W ocenie resortu pracy chociaż ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych odsyła do 

ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc 

pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 669), to obniżenie wynagrodzenia  lub obniżenia wymiaru czasu pracy 

cudzoziemca następuje na zasadach określonych ustawie o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych, dlatego też przepisy art. 88f ust. 1c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy nie mogą być stosowane. 

W związku z tym jednak Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zarekomendowało 

Komendzie Głównej Straży Granicznej oraz Głównemu Inspektoratowi Pracy interpretację 

obowiązujących przepisów prawa, według której zmiana warunków pracy cudzoziemców na 

podstawie art. 15g omawianej wyżej ustawy nie powinna być traktowana jako wykroczenie oraz nie 

powinna skutkować uchyleniem zezwolenia na pracę, ponieważ, nie może być uznana za czyn 

społecznie szkodliwy, którego sprawcy można by przypisać winę.  Z tych powodów, w opinii 
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Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, pracodawca dokonujący takiej zmiany nie podlega 

odpowiedzialności za wykroczenie. 

Urząd do Spraw Cudzoziemców podziela to stanowisko. Podobnie, w ocenie Urzędu do 

Spraw Cudzoziemców zmiana warunków wykonywania pracy stanowiąca skutek skorzystania przez 

podmiot powierzający wykonywanie pracy z uprawnień określonych w art. 15g ustawy specjalnej nie 

powinna prowadzić do stosowania przez organy administracji publicznej art. 302 ust. 1 pkt 4 ustawy 

o cudzoziemcach i zobowiązywaniem do powrotu cudzoziemców, których warunki wykonywania 

pracy uległy zmianie względem warunków określonych w oświadczeniu o powierzeniu wykonywania 

pracy cudzoziemcowi. 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż prowadzone są rządowe prace nad kolejną inicjatywą 

ustawodawczą m. in. w celu rozwiązania ujawnionego problemu niespójności przepisów ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych z przepisami 

ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i ustawy o cudzoziemcach w zakresie 

zmiany warunków pracy cudzoziemców. Stanowisko Urzędu do Spraw Cudzoziemców i 

Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jest w tym zakresie spójne i zmierza umożliwienia 

wykonywania pracy przez cudzoziemców na zmienionych warunkach bez konieczności uzyskiwania 

nowych zezwoleń, ich zmiany czy wpisania nowego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń, tak aby takie zachowanie ze strony obu stron stosunku 

prawnego stanowiącego podstawę wykonywania pracy było pierwotnie legalne na gruncie 

przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

Z wyrazami szacunku 

Michał Błeszyński 
Zastępca Dyrektora 
Departamentu Legalizacji Pobytu
Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
(podpisano elektronicznie)
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