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Praca sezonowa - w sezonie, prawa 
przez cały rok

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) w sierpniu 2021 
roku rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą 

„Prawa przez cały rok”, która zwraca uwagę na 
potrzebę rozpowszechniania informacji na temat 
sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy 
pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są 

w krajach Unii Europejskiej. 

Kampania będzie trwała do października 2021 roku. 
Działania te adresowane są do grupy pracobiorców, 
w tym cudzoziemców oraz pracodawców, w tym 

także agencji zatrudnienia, oferujących szeroko rozumia-
ną pracę sezonową. Głównym celem projektu ELA jest 
promocja zarejestrowanej pracy sezonowej i zwalczanie 
pracy sezonowej niezadeklarowanej.

Działania w ramach kampanii koncentrują się przede 
wszystkim na: 
1. zwiększeniu świadomości pracowników sezonowych nt. 

ich uprawnień, negatywnych skutków pracy nierejestro-
wanej, jak również możliwości zgłaszania pracy niereje-
strowanej w celu uzyskania ochrony, dochodzenia swo-
ich praw i przekształcenia w pracę zarejestrowaną;

2. informowaniu pracowników sezonowych o zobowią-
zaniach ciążących na ich pracodawcach, związanych 
z zagwarantowaniem m.in. bezpiecznych warunków 
pracy, a także wspieraniu pracodawców w przestrze-
ganiu tych wymogów; 

3. uświadamianiu pracodawcom ich obowiązków w za-
kresie powierzania pracy legalnej oraz korzyści wyni-
kających z powierzania pracy w sektorze formalnym, 
a także ryzyka, jakie wiąże się z powierzaniem pracy 
nierejestrowanej;

4. wspieraniu współpracy pomiędzy organami krajowymi 
i partnerami społecznymi w celu przekazania pracow-
nikom sezonowym odpowiednich informacji na temat 
przepisów i uregulowań, dotyczących ich pracy, a także 
organizowaniu sieci pomocy, poradnictwa i doradztwa.

Ponad jeden milion obywateli Unii Europejskiej po-
dejmuje pracę sezonową poza swoim ojczystym krajem. 
Pracownicy sezonowi mogą być jednak bardziej narażeni 
na niepewne warunki zatrudnienia. Często brakuje im 
informacji o ich prawach, gdzie szukać wsparcia, a także 
mogą być bardziej narażeni na nadużycia.

Kampania informacyjna ma przypomnieć i uświado-
mić, że istnieją unijne i krajowe przepisy prawne regulują-
ce pracę sezonową oraz prawa i obowiązki pracowników 
i pracodawców. Istnieje też obowiązek ich przestrzegania 
i współpracy w celu zapewnienia bezpiecznej oraz uczci-
wej pracy dla wszystkich. W kampanię zaangażowane są 
państwa członkowskie UE, a także Komisja Europejska.

Czym jest praca sezonowa, pracownik sezonowy 
– definicje

Praca sezonowa to taka, którą wykonuje się mak-
symalnie przez 9 miesięcy w roku. Dotyczy sektorów 
gospodarki wymagających sezonowych działalności: rol-
nictwa, ogrodnictwa i turystyki. 

Agnieszka Dobrodziej
nadinspektor pracy 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
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Pracownik sezonowy to osoba wykonująca prace 
charakterystyczne dla określonej pory roku. Warto wie-
dzieć, że prawo pracy nie wskazuje określonej formy 
umowy między pracodawcą a pracownikiem sezono-
wym. W zależności od specyfiki pracy i warunków jej 
świadczenia, przepisy przewidują możliwość zawarcia 
terminowej umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, 
umowy o pracę tymczasową. 

W Kodeksie pracy nie została zawarta legalna defini-
cja pracownika sezonowego. W praktyce natomiast, opie-
rając się na orzecznictwie Sądu Najwyższego, uznaje się, 
że pracownik sezonowy to taki, który pracuje przez okre-
śloną część roku, w związku z konkretnym sezonem, porą 
roku, a także warunkami atmosferycznymi. Praca taka 
ma więc z zasady charakter tymczasowy i przejściowy. 

Osoba poszukująca pracy sezonowej powinna do-
kładnie zweryfikować wiarygodność znalezionej oferty. 
W przypadku agencji pośrednictwa pracy należy spraw-
dzić, czy dysponuje ona stosownymi certyfikatami, bo-
wiem prowadzenie agencji zatrudnienia jest działalno-
ścią certyfikowaną. Należy wybierać tylko te podmioty, 
które figurują w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnie-
nia. Należy również zwrócić uwagę na ewentualne koszty 
pośrednictwa i dozwolone opłaty. 

Zatrudniając pracownika do pracy sezonowej na 
podstawie umowy o pracę, pracodawcy decydują się naj-
częściej na umowę o pracę na czas określony bądź też na 
umowę cywilnoprawną. Wyjściem jest też korzystanie 
z agencji pracy tymczasowej. 

Pracę sezonową w Polsce mogą wykonywać zarówno 
obywatele naszego kraju jak i cudzoziemcy. 

W ciągu ostatnich kilku lat wprowadzono w Polsce 
wiele istotnych zmian regulacji prawnych, dotyczących 
zatrudniania cudzoziemców, spośród których za najistot-
niejszą należy uznać gruntowną nowelizację obowiązują-
ca od 1 stycznia 2018 r. 

Jednym z najważniejszych elementów nowelizacji 
przepisów było ustanowienie nowego rodzaju zezwole-
nia na pracę cudzoziemca na terytorium RP, tj. zezwole-
nia na pracę sezonową (typu „S”), które wydaje właściwy 
starosta.

Zezwolenie na pracę sezonową można otrzymać dla 
obywateli wszystkich państw trzecich, tj. krajów spoza 
Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarcze-
go (UE/EOG) i Szwajcarii. Zezwolenie to podmiot powie-
rzający pracę – którego siedziba lub miejsce zamieszka-
nia albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej 
działalności znajduje się na terytorium RP – powinien 
uzyskać dla cudzoziemca, jeśli będzie on świadczył pracę 
w ramach rodzajów działalności gospodarczej, z którymi 
przepisy prawa łączą wykonywanie pracy sezonowej. Są 
to wybrane rodzaje działalności w zakresie upraw rol-
nych oraz chowu i hodowli zwierząt, a także zakwatero-
wania i usług gastronomicznych, tj.:
• 21 podklas w sekcji A: Rolnictwo, leśnictwo, łowiec-

two i rybactwo;
• 3 podklasy w sekcji I: Działalność związana z zakwate-

rowaniem i usługami gastronomicznymi.

Warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową
Zezwolenie na pracę sezonową cudzoziemca wyda-

je starosta właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania podmiotu powierzającego wykonywanie 
pracy cudzoziemcowi. 

Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się, jeżeli:
1. wysokość wynagrodzenia, która będzie określona 

w umowie z cudzoziemcem, nie będzie niższa od wy-
nagrodzenia pracowników wykonujących w tym sa-
mym wymiarze czasu pracę porównywalnego rodzaju 
lub na porównywalnym stanowisku;

2. podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dołączył 
do wniosku o wydanie zezwolenia informację (opinię) 
starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb ka-
drowych pracodawcy na lokalnym rynku pracy, czyli 
tzw. test rynku pracy.

Wpis wniosku do ewidencji wniosków w sprawie 
pracy sezonowej

Jeśli cudzoziemiec, wskazany we wniosku o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową, będzie ubiegał się o wy-
danie wizy w celu wykonywania takiej pracy (o symbolu 
„05b”) lub zamierza wjechać na terytorium Polski w ra-
mach ruchu bezwizowego, a podmiot powierzający pracę 
cudzoziemcowi spełnia warunki uprawniające do wyda-
nia zezwolenia na pracę sezonową i nie zachodzą oko-
liczności, z powodu których odmawia się wydania tego 
zezwolenia, właściwy starosta:
• wpisuje wniosek o wydanie zezwolenia do ewidencji 

wniosków w sprawie pracy sezonowej;
• wydaje podmiotowi powierzającemu pracę zaświad-

czenie o wpisie.

Oświadczenie o zgłoszeniu się cudzoziemca  
w celu wykonywania pracy sezonowej

Zezwolenie na pracę sezonową starosta wydaje do-
piero po wjeździe cudzoziemca na terytorium Polski, na 
podstawie wizy w celu wykonywania pracy sezonowej 
(„05b”) lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli podmiot 
powierzający pracę przedstawił staroście:
• kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzo-

ziemca do pobytu na terytorium Polski, tj. kopię doku-
mentu podróży (najczęściej paszportu), zawierającego 
ważną wizę w celu wykonywania pracy sezonowej lub 
potwierdzenie wjazdu w ramach ruchu bezwizowego;

• złożone przez siebie pisemne oświadczenie o zgłosze-
niu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezo-
nowej, zawierające informację o adresie jego zamiesz-
kania (zakwaterowania) w okresie pobytu w Polsce. 

Zalegalizowanie pracy cudzoziemca do momentu 
uzyskania zezwolenia

Pracę na warunkach określonych w zaświadczeniu 
o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę se-
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zonową do ewidencji wniosków, w sprawie pracy sezo-
nowej, uważa się za legalną: od dnia, w którym podmiot 
powierzający pracę przedstawił staroście kopię ważnego 
dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu na 
terytorium Polski oraz oświadczenie o zgłoszeniu się cu-
dzoziemca w celu wykonywania pracy (wraz informacją 
o adresie jego zamieszkania podczas pobytu w Polsce) – 
do dnia doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia 
na pracę sezonową. Do okresów legalnej pracy nie wlicza 
się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony. 

Jeśli dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca 
przypada na dzień wolny od pracy urzędu, pracę na wa-
runkach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku 
do ewidencji uważa się za legalną również wówczas, gdy 
w pierwszym dniu pracy urzędu po przerwie pracodaw-
ca przedstawił staroście wymienione dokumenty.

Okres ważności zezwolenia na pracę sezonową
Zezwolenie na pracę sezonową wydaje się na czas 

określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy 
w roku kalendarzowym. W przypadku cudzoziemca, któ-
ry wjechał na terytorium Polski na podstawie wizy w celu 
wykonywania pracy sezonowej („05b”) lub w ramach 
ruchu bezwizowego, w związku z wnioskiem o wydanie 
zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewiden-
cji wniosków, okres ten jest liczony od dnia pierwsze-
go wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru 
Schengen w danym roku kalendarzowym.
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Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku

ul. Okopowa 7, 80-819 Gdańsk
e-mail: kancelaria@gdansk.pip.gov.pl
Telefony:  58 520 18 22 - kancelaria, 
                  58 34 00 910 - sekretariat

     58 34 00 926 - fax
w godzinach od 7.30 do 15.30

Treść zezwolenia na pracę sezonową
Zezwolenie na pracę sezonową jest wydawane dla 

określonego cudzoziemca. Ponadto zezwolenie określa:
• podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-

ziemcowi,
• najniższe wynagrodzenie cudzoziemca, 
• wymiar czasu pracy albo liczbę godzin pracy w tygo-

dniu lub w miesiącu, 
• rodzaj umowy będącej podstawą wykonywania pracy,
• okres ważności zezwolenia. 

Jeżeli zezwolenie dotyczy pracy cudzoziemca w cha-
rakterze pracownika tymczasowego, jest w nim określa-
ny także pracodawca użytkownik. 


