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USTAWA 

z dnia 15 czerwca 2012 r. 

 

 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej1), 2) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa: 

1) sankcje dla podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) zasady dochodzenia roszczeń z tytułu wynagrodzenia i związanych z nim 
świadczeń przez cudzoziemca przebywającego bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o cudzoziemcu, rozumie się przez to osobę niebę-
dącą: 

1) obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej; 

2) obywatelem państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodar-
czym; 

3) obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej; 

4) członkiem rodziny cudzoziemców, o których mowa w pkt 1–3, który do nich 
dołącza lub z nimi przebywa. 

 

Art. 2. 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany żądać 
od cudzoziemca przedstawienia przed rozpoczęciem pracy ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy 

2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidującej minimalne normy w odniesieniu do kar i 
środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli 
krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 168 z 30.06.2009, str. 24).  

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej, 
ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 15 lutego 
1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawę z dnia 13 października 1998 r. o syste-
mie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawę z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzo-
ziemcach, ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, ustawę z dnia 20 
kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawę z dnia 13 kwietnia 
2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. 

Opracowano na 
podstawie: Dz. U. z 
2012 r. poz. 769. 
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Art. 3. 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany do prze-
chowywania przez cały okres wykonywania pracy przez cudzoziemca kopii doku-
mentu, o którym mowa w art. 2. 

 

Art. 4. 

1. Cudzoziemcowi przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu, któremu powierzono wykony-
wanie pracy, przysługuje roszczenie o wypłatę zaległego wynagrodzenia 
i związanych z nim świadczeń. 

2. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie 
stosunku pracy, przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związanych z nim 
świadczeń, domniemywa się istnienie stosunku pracy przez okres 3 miesięcy, 
chyba że pracodawca lub cudzoziemiec dowiodą innego okresu zatrudnienia. 

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio w przypadku wydawania orzeczenia o ist-
nieniu stosunku pracy. 

4. W przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na innej podsta-
wie niż stosunek pracy, przy dochodzeniu zaległego wynagrodzenia i związa-
nych z nim świadczeń, domniemywa się, że za wykonanie powierzonej pracy 
uzgodniono wynagrodzenie w wysokości trzykrotnego minimalnego wynagro-
dzenia za pracę, chyba że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi lub cudzoziemiec dowiodą, że wynagrodzenie zostało uzgodnione w 
innej wysokości. 

 

Art. 5. 

Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez 
ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej jest obowiązany pokryć koszty związane z przesłaniem cudzoziemcowi zale-
głych należności do państwa, do którego cudzoziemiec powrócił lub został wydalo-
ny. 

 

Art. 6. 

1. Jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi przeby-
wającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest podwykonawca, wykonawca jest obowiązany do: 

1) wypłaty cudzoziemcowi zasądzonego zaległego wynagrodzenia i związa-
nych z nim świadczeń oraz pokrycia kosztów związanych z przesłaniem cu-
dzoziemcowi zaległych należności do państwa, do którego cudzoziemiec 
powrócił lub został wydalony, 

2) poniesienia kosztów wydalenia cudzoziemca, o których mowa w art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 
264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589) 

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, będący 
podwykonawcą wykonawcy jest niewypłacalny, w rozumieniu przepisów 
o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodaw-
cy, egzekucja przeciw niemu okaże się bezskuteczna lub przemawia za tym 
szczególnie ważny interes cudzoziemca. 
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2. Wykonawca, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi odpowiedzialności w zakresie 
określonym w tym przepisie, jeżeli wykaże, że spełnił wymagania należytej sta-
ranności, w szczególności poinformował podwykonawcę o skutkach powierza-
nia wykonywania pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego doku-
mentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
sprawdził wykonanie obowiązku zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń spo-
łecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepisów. 

 

Art. 7. 

1. Główny wykonawca oraz każdy podwykonawca, który pośredniczy między 
głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, są solidarnie obowiązani do: 

1) wypłaty zasądzonego zaległego wynagrodzenia i związanych z nim świad-
czeń oraz pokrycia kosztów związanych z przesłaniem zaległych należności 
do państwa, do którego cudzoziemiec powrócił lub został wydalony, 

2) poniesienia kosztów wydalenia cudzoziemca, o których mowa w art. 96 ust. 
3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach 

– jeżeli wiedzieli, że podmiot powierzył wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, a podmiot ten lub wykonawca, o którym 
mowa w art. 6, jest niewypłacalny w rozumieniu przepisów o ochronie rosz-
czeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, egzekucja przeciw 
niemu okaże się bezskuteczna lub przemawia za tym szczególnie ważny interes 
cudzoziemca. 

2. Główny wykonawca oraz podwykonawca, o którym mowa w ust. 1, nie ponosi 
odpowiedzialności w zakresie określonym w tym przepisie, jeżeli spełnił wyma-
gania należytej staranności określone w art. 6 ust. 2. 

 

Art. 8. 

Jeżeli wykonawca, główny wykonawca lub podwykonawca, który pośredniczy mię-
dzy głównym wykonawcą a podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełnił świadczenie, o którym mowa w art. 6 
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz w art. 7 ust. 1 pkt 1 i 2, może żądać jego zwrotu od podmiotu 
powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

 

Art. 9. 

1. Kto powierza, w tym samym czasie, wykonywanie pracy wielu cudzoziemcom 
przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wol-
ności. 

2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy małoletniemu cudzo-
ziemcowi przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

3. Karze określonej w ust. 1 podlega, kto w związku prowadzoną działalnością go-
spodarczą uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywa-
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jącemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej. 

 

Art. 10. 

1. Kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu bez ważne-
go dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w warunkach szczególnego wykorzystania, podlega karze pozbawienia 
wolności do lat 3. 

2. Tej samej karze podlega, kto powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi 
przebywającemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, będącemu pokrzywdzonym przestępstwem 
określonym w art. 189a § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.3)). 

3. Przez warunki szczególnego wykorzystania, o których mowa w ust. 1, rozumie 
się warunki pracy osoby lub osób, którym powierzono wykonywanie pracy z na-
ruszeniem prawa, uchybiające godności człowieka i rażąco odmienne, 
w szczególności ze względu na płeć, w porównaniu z warunkami pracy osób, 
którym powierzono wykonywanie pracy zgodnie z prawem, wpływające zwłasz-
cza na zdrowie lub bezpieczeństwo osób wykonujących pracę. 

 

Art. 11. 

1. Kto uporczywie powierza wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywającemu 
bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, w przypadku gdy praca ta nie ma związku z prowadzoną przez 
powierzającego wykonywanie pracy działalnością gospodarczą, podlega karze 
grzywny do 10.000 zł. 

2. Podżeganie i pomocnictwo do czynu, o którym mowa w ust. 1, są karalne. 

 

Art. 12. 

1. W przypadku skazania za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10, sąd 
może: 

1) orzec zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, 
poz. 1240, z późn. zm.4)); 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, 

poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. 
Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 
1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 
2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 
1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 
2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, 
poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 
62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, 
poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, 
Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 
i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 
72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 
1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 611. 

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 
146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 
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2) zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowartość środków 
publicznych, o których mowa w pkt 1, otrzymanych w okresie 12 miesięcy 
poprzedzających wydanie wyroku. 

2. Orzekając zakaz dostępu lub obowiązek zwrotu, o których mowa w ust. 1, sąd 
określa środki, które objęte są zakazem lub obowiązkiem. 

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, orzeka się na okres od roku do lat 5; orze-
ka się go w latach. 

4. Egzekucję środka, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, prowadzi naczelnik urzędu 
skarbowego właściwy ze względu na siedzibę sądu pierwszej instancji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. W celu wykonania 
środka sąd przesyła niezwłocznie organowi egzekucyjnemu odpis lub wyciąg 
wyroku, o którym mowa w ust.1 pkt 2. 

 

Art. 13. 

Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 9 i art. 10 oraz za wykroczenie 
określone w art. 11, kto powierzając wykonywanie pracy cudzoziemcowi przebywa-
jącemu bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, spełnił łącznie następujące warunki: 

1) wypełnił obowiązki, o których mowa w art. 2 i art. 3, chyba że wiedział, że 
przedstawiony dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej został sfałszowany; 

2) zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, do ubezpie-
czeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z obowiązujących przepi-
sów. 

 

Art. 14. 

Orzekanie w sprawach o czyny, o których mowa w art. 11, odbywa się w trybie 
określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 
o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.5)). W tych sprawach 
oskarżycielem publicznym jest organ Straży Granicznej dokonujący kontroli lub in-
spektor pracy. 

 

Art. 15. 

W ustawie z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2011 r. Nr 
116, poz. 675, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 4 w lit h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. 
i w brzmieniu: 

„i) przestępstw określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 9 i art. 
10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykony-

                                                                                                                                          
oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, 
poz. 1707. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 
1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 
r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466 oraz z 2011 r. Nr 217, poz. 1280, Nr 240, 
poz. 1431 i Nr 244, poz. 1454. 

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 
677, Nr 170, poz. 1015, Nr 171, poz. 1016 i Nr 230, poz. 1371 oraz z 2012 r. poz. 627 i 664. 
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wania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769).”; 

2) w art. 9 po ust. 1e dodaje się ust. 1f w brzmieniu: 

„1f. Straż Graniczna, w celu zapewnienia skuteczności przeprowadzania kontroli 
legalności wykonywania pracy przez cudzoziemców oraz powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom, może korzystać, na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecz-
nych (Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.7)), z danych zgroma-
dzonych w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych na koncie ubezpieczonego 
oraz koncie płatnika składek, dotyczących cudzoziemców zgłoszonych do 
ubezpieczeń społecznych oraz płatników powierzających wykonywanie pra-
cy cudzoziemcom.”; 

3) w art. 9e w ust. 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu: 

„6b) określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,”; 

4) w art. 9f w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) określone w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej,”; 

5) w art. 10d: 

a) ust. 21 otrzymuje brzmienie: 

„21. W przypadku stwierdzenia w toku kontroli naruszenia przepisów usta-
wy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.8)) lub ustawy 
z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej stanowiących wykroczenie organ Straży Gra-
nicznej dokonujący kontroli występuje z wnioskiem do właściwego są-
du rejonowego o ukaranie osób odpowiedzialnych za stwierdzone nie-
prawidłowości.”, 

b) po ust. 23 dodaje się ust. 23a w brzmieniu: 

„23a. Komendant Główny Straży Granicznej jest obowiązany do przekazy-
wania ministrowi właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właści-
wemu do spraw wewnętrznych, nie później niż do dnia 30 kwietnia na-
stępnego roku, zbiorczych wyników kontroli, o której mowa w ust. 1, w 
zakresie dotyczącym powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 

1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 
poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, 
poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611 i 637. 

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 70, poz. 
416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 
127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, 
Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, 
poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 
2012 r. poz. 589 i 637. 
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przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem liczby kontroli 
przeprowadzonych w poprzednim roku oraz procentowego udziału 
podmiotów powierzających wykonywanie pracy cudzoziemcom prze-
bywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w każdym sektorze, o którym mowa 
w art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy.”. 

 

Art. 16. 

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. 
U. z 2012 r. poz. 361, poz. 362, poz. 440 i poz. 596) w art. 23 w ust. 1 po pkt 55a 
dodaje się pkt 55b w brzmieniu: 

„55b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji 
wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 
ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7–9 cudzoziemcowi, który w okresie świadczenia 
pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odrębnych 
przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części finanso-
wanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;”. 

 

Art. 17. 

W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397, z późn. zm.9)) w art. 16 w ust. 1 po pkt 57a dodaje się 
pkt 57b w brzmieniu: 

„57b) należnych, wypłaconych, dokonanych lub postawionych do dyspozycji 
wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych w art. 12 
ust. 1 i art. 13 pkt 2, 5 i 7–9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku do-
chodowym od osób fizycznych cudzoziemcowi, który w okresie świadcze-
nia pracy lub wykonywania osobiście działalności na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej nie posiadał ważnego, wymaganego na podstawie odręb-
nych przepisów, dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, a także składek z tytułu tych należności w części fi-
nansowanej przez płatnika składek oraz zasiłków pieniężnych z ubezpiecze-
nia społecznego wypłacanych przez zakład pracy temu cudzoziemcowi;”. 

 

Art. 18. 

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.10)) w art. 50: 

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

                                                 
 9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 

585, Nr 106, poz. 622, Nr 134, poz. 781, Nr 178, poz. 1059, Nr 205, poz. 1202 i Nr 234, poz. 1389 i 
1391 oraz z 2012 r. poz. 362 i 596.  

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 218, poz. 
1690, z 2010 r. Nr 105, poz. 668, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, 
poz. 1725, z 2011 r. Nr 45, poz. 235, Nr 75, poz. 398, Nr 138, poz. 808, Nr 171, poz. 1016, Nr 197, 
poz. 1170, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378 i Nr 291, poz. 1706 oraz z 2012 r. poz. 611 i 637.  
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„3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40, 
i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostęp-
niane sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom podat-
kowym, komornikom sądowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Gra-
nicznej, ośrodkom pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy ro-
dzinie oraz Komisji Nadzoru Finansowego, z uwzględnieniem przepisów 
dotyczących ochrony danych osobowych.”; 

2) ust. 9 otrzymuje brzmienie: 

„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się 
bezpłatnie sądom, prokuratorom, organom kontroli skarbowej, organom po-
datkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Straży Granicznej, ośrodkom po-
mocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie oraz Komisji 
Nadzoru Finansowego, a także w zakresie niezbędnym do realizacji świad-
czeń rodzinnych wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.”; 

3) dodaje się ust. 11–13 w brzmieniu: 

„11. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje Straży Granicznej oraz Pań-
stwowej Inspekcji Pracy: 

1) wykaz obejmujący dane płatników, którzy w ostatnim kwartale zgłosili 
do ubezpieczeń społecznych co najmniej jednego cudzoziemca – 
w terminie do końca ostatniego dnia roboczego miesiąca następującego 
po upływie kwartału, którego wykaz dotyczy oraz 

2) dane ubezpieczonego cudzoziemca – w terminie 7 dni od dnia otrzyma-
nia pisemnego wniosku Straży Granicznej lub Państwowej Inspekcji 
Pracy. 

12. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 1, obejmują: 

1) numer NIP; 

2) numer REGON; 

3) numer PESEL; 

4) kod rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności 
(PKD); 

5) serię i numer dowodu osobistego albo paszportu, jeżeli płatnikowi skła-
dek nie nadano numeru NIP, REGON lub jednego z nich; 

6) nazwę skróconą; 

7) imię i nazwisko; 

8) adres siedziby; 

9) adres do korespondencji; 

10) adres miejsca prowadzenia działalności; 

11) liczbę cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych; 

12) obywatelstwo cudzoziemca; 

13) tytuł ubezpieczenia cudzoziemca. 

13. Dane, o których mowa w ust. 11 pkt 2, obejmują: 

1) rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości; 

2) numer PESEL, jeżeli został nadany; 

3) imię i nazwisko, datę urodzenia; 

4) obywatelstwo; 

5) płeć; 

6) adres zameldowania; 
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7) adres zamieszkania; 

8) adres do korespondencji; 

9) kod tytułu ubezpieczenia; 

10) datę powstania obowiązku ubezpieczeń społecznych; 

11) datę zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych; 

12) datę wygaśnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych, wyrejestrowa-
nia ubezpieczonego z ubezpieczeń społecznych; 

13) wymiar czasu pracy; 

14) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz 
datę opłacenia składki – w przypadku danych przekazywanych do Pań-
stwowej Inspekcji Pracy.”. 

 

Art. 19. 

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w art. 9: 

a) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) zakaz dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 
157, poz. 1240, z późn. zm.11)) – w przypadku skazania osoby, o której 
mowa w art. 3, za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 
ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania 
pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769);”, 

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W przypadku skazania osoby, o której mowa w art. 3, za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywają-
cym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sąd 
może zasądzić na rzecz Skarbu Państwa kwotę stanowiącą równowar-
tość środków publicznych, o których mowa w ust. 1 pkt 2a, otrzyma-
nych w okresie 12 miesięcy poprzedzających wydanie wyroku albo 
orzeczenia, o którym mowa w art. 4.”; 

2) po art. 15 dodaje się art. 15a w brzmieniu: 

„Art. 15a. Egzekucję środka, o którym mowa w art. 9 ust. 2a, prowadzi na-
czelnik urzędu skarbowego właściwy ze względu na siedzibę sądu 
pierwszej instancji w trybie przepisów o postępowaniu egzeku-
cyjnym w administracji. W celu wykonania środka sąd nie-
zwłocznie po uprawomocnieniu się wyroku, o którym mowa w 
art. 9 ust. 2a, przesyła organowi egzekucyjnemu jego odpis lub 
wyciąg.”; 

3) w art. 16 w ust. 1: 

                                                 
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 

146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 
oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, 
poz. 1707. 
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a) po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) przeciwko rodzinie i opiece określone w art. 211a Kodeksu karnego;”, 

b) w pkt 16 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 17 w brzmieniu: 

„17) określone w art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skut-
kach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”. 

 

Art. 20. 

W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 
1573 oraz z 2012 r. poz. 589) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W przypadku postępowania w sprawach o wydalenie z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej w pouczeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się 
także informację o możliwości: 

1) wystąpienia z roszczeniem przeciwko podmiotowi powierzającemu 
wykonywanie pracy cudzoziemcowi oraz wyegzekwowania orzeczenia 
wydanego przeciwko takiemu podmiotowi, w związku z zaległym wy-
nagrodzeniem, również w przypadku wydalenia z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej; 

2) udzielenia zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na okres 
trwania postępowania karnego toczącego się przeciwko podmiotowi 
powierzającemu wykonywanie pracy, w którym cudzoziemiec występu-
je w charakterze pokrzywdzonego: 

a) przez przestępstwo powierzenia wykonywania pracy w warun-
kach szczególnego wykorzystania, o którym mowa w art. 10 ust. 
1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepi-
som na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 

b) małoletniego przebywającego bez ważnego dokumentu uprawnia-
jącego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które-
mu powierzono wykonywanie pracy; 

3) podjęcia innych działań przeciwko podmiotowi powierzającemu wyko-
nywanie pracy cudzoziemcowi, w szczególności zawiadomienia wła-
ściwych organów.”; 

2) w art. 53a w ust. 1: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a) jest pokrzywdzonym, o którym mowa w art. 10 ust. 1a pkt 2, 

3b) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie ze-
zwolenia udzielonego na czas trwania postępowania karnego toczącego 
się przeciwko podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzo-
ziemcowi, który zamierza kontynuować pobyt na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej do czasu otrzymania zaległego wynagrodzenia od 
podmiotu powierzającego wykonywanie pracy albo podmiotu, o którym 
mowa w art. 6 lub art. 7 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli prze-
mawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca,”, 

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 
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„4) wykaże, że zachodzą okoliczności inne niż określone w pkt 1–3b lub 
w art. 53 ust. 1”; 

3) w art. 53b w ust. 1: 

a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie: 

„Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 9, 13, 14 
i 16–18 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1–3, 3b i 4, jest obowiązany posia-
dać:”, 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) stabilne i regularne źródło dochodu wystarczającego na pokrycie kosz-
tów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego 
utrzymaniu w przypadkach, o których mowa w art. 53 ust. 1 pkt 1, 2, 7, 
9, 13 i 14 oraz w art. 53a ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2, 3b i 4;”. 

 

Art. 21. 

W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 
r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.12)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 24 w ust. 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 i 
11 w brzmieniu: 

„10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano 
za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 
czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
(Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyro-
ku; 

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandy-
tową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowied-
nio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędują-
cego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, 
o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o 
skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 
roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.”; 

2) w art. 133 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Do zamówień sektorowych nie stosuje się art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11, art. 100 
ust. 2 i art. 102 ust. 3.”. 

 

Art. 22. 

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.13)) wprowadza się następujące 
zmiany: 

                                                 
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz. 

1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 
1386 i Nr 240, poz. 1429. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 
416, Nr 134, poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, 
poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 
127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 81, poz. 531, 
Nr 238, poz. 1578, Nr 239, poz. 1593, Nr 254, poz. 1700 i Nr 257, poz. 1725 i 1726, z 2011 r. Nr 45, 
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1) w art. 4 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Minister właściwy do spraw pracy w uzgodnieniu z ministrem właściwym do 
spraw wewnętrznych: 

1) określa – na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy 
cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniające-
go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sektory działal-
ności na poziomie sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności 
(PKD), o szczególnym natężeniu powierzania wykonywania pracy cu-
dzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego 
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) przygotowuje – na podstawie informacji przekazanych przez Straż Gra-
niczną i Państwową Inspekcję Pracy – i przekazuje Komisji Europej-
skiej: 

a) co roku, do dnia 30 czerwca – informacje o liczbie przeprowa-
dzonych w poprzednim roku kontroli w zakresie powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej oraz procentowym udziale podmiotów powierza-
jących wykonywanie pracy tym cudzoziemcom w każdym sekto-
rze, o którym mowa w pkt 1, 

b) co trzy lata – sprawozdania z realizacji ustawy określającej skutki 
powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym 
wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

8. Ministrowie właściwi do spraw odpowiednio: budownictwa, gospodarki 
przestrzennej i mieszkaniowej, finansów publicznych, gospodarki, nauki, 
rolnictwa, rozwoju regionalnego, rybołówstwa, transportu, turystyki, zabez-
pieczenia społecznego, spraw zagranicznych oraz zdrowia są obowiązani do 
współpracy z ministrami, o których mowa w ust. 7, przy ocenie ryzyka i 
określaniu sektorów działalności o szczególnym natężeniu powierzania wy-
konywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu 
uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”; 

2) w art. 18m w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 w brzmie-
niu: 

„9) powierzania, na podstawie przepisów o zatrudnianiu pracowników tymcza-
sowych, wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego 
dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej .”; 

3) po art. 120 dodaje się art. 120a w brzmieniu: 

„Art. 120a. Nie podlega karze za wykroczenie określone w art. 120 ust. 1, po-
legające na powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi nie-
posiadającemu ważnej wizy lub innego dokumentu uprawniające-
go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, kto powie-
rzając wykonywanie pracy cudzoziemcowi, spełnił łącznie nastę-
pujące warunki: 

1) wypełnił obowiązki, o których mowa w art. 2 i art. 3 ustawy z 
dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywa-
nia pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom 

                                                                                                                                          
poz. 235, Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1206 i 1211 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 
2012 r. poz. 589 i 637. 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769), 
chyba że wiedział, że przedstawiony dokument uprawniający 
do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej został 
sfałszowany; 

2) zgłosił cudzoziemca, któremu powierzył wykonywanie pracy, 
do ubezpieczeń społecznych, o ile obowiązek taki wynika z 
obowiązujących przepisów.”. 

 

Art. 23. 

W ustawie z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 404) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 10 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Państwowa Inspekcja Pracy współpracuje z ministrem właściwym do spraw 
pracy oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych przy określaniu – 
na podstawie oceny ryzyka powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom 
przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej – sektorów działalności na poziomie 
sekcji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), o szczególnym 
natężeniu tego zjawiska.”; 

2) w art. 18 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Główny Inspektor Pracy jest obowiązany do przekazywania ministrowi 
właściwemu do spraw pracy oraz ministrowi właściwemu do spraw we-
wnętrznych, nie później niż do dnia 30 kwietnia następnego roku, zbior-
czych wyników kontroli, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 4, w zakresie 
dotyczącym powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywają-
cym bez ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem liczby przeprowadzonych w po-
przednim roku kontroli oraz procentowego udziału podmiotów powierzają-
cych wykonywanie pracy cudzoziemcom przebywającym bez ważnego do-
kumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w każdym sektorze, o którym mowa w art. 10 ust. 1a.”. 

 

Art. 24. 

1. Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie stosun-
ku pracy jest obowiązany do uzupełnienia akt osobowych cudzoziemca pozosta-
jącego w zatrudnieniu w dniu wejścia w życie ustawy w terminie 45 dni od dnia 
wejścia w życie ustawy o kopię dokumentu uprawniającego do pobytu na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zatrudnionego cudzoziemca oraz przesłania – w 
razie potrzeby – korekty zgłoszenia cudzoziemca do ubezpieczeń społecznych. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do podmiotu powierzającego wykonywa-
nie pracy cudzoziemcowi na innej podstawie niż stosunek pracy. 

 

Art. 25. 

1. Zbiorcze wyniki kontroli, o których mowa w art. 10d ust. 23a ustawy z dnia 12 
października 1990 r. o Straży Granicznej, oraz w art. 18 ust. 2a ustawy z dnia 13 
kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy, za rok 2012, obejmują wskaza-
nie procentowego udziału podmiotów powierzających wykonywanie pracy cu-
dzoziemcom przebywającym bez ważnego dokumentu uprawniającego do poby-
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tu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w podziale na sekcje, zgodnie z Pol-
ską Klasyfikacją Działalności (PKD). 

2. Zbiorcze wyniki kontroli, za rok 2012, stanowią podstawę do dokonania pierw-
szej oceny ryzyka i określenia sektorów działalności, o których mowa w art. 4 
ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytu-
cjach rynku pracy. 

 

Art. 26. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 


