Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
09- 100 Płońsk, ul. Wolności 12
tel/fax (0-23) 662-78-01, 662-37-56
e – mail: wapo@praca.gov.pl

Płońsk, dnia 02.01.2012r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZATRUDNIANIA CUDZOZIEMCÓW
W związku ze zmianą procedury rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia
pracy cudzoziemcom, Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, iż z dniem
02 stycznia 2012r. czas oczekiwania na zarejestrowanie i wydanie oświadczenie zostanie
wydłużony z jednego do kilku dni.
Zmiana ta podyktowana jest koniecznością wprowadzania do systemu
elektronicznego Syriusz STD wszystkich danych pracodawców/podmiotów
powierzających prace i cudzoziemców znajdujących się na oświadczeniach.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku będzie w dalszym ciągu weryfikował zgodność danych
zawartych w oświadczeniu z stanem faktycznym na podstawie okazanych przez podmiot
dokumentów:
 Prowadzenie działalności gospodarczej potwierdzają m.in. wpis do KRS, wpis
do Ewidencji Działalności Gospodarczej,
 W przypadku DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ może to być:
 zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS,
 zaświadczenie z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej
gospodarstwa rolnego,
 inny
dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego
(np. oświadczenie określone w art. 7 ust. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju
rolnego (Dz.U. z 2003 r., Nr.64, poz. 592 z późn. zm.).
 W przypadku oświadczeniodawcy będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą żadnej
rejestrowanej działalności, weryfikacja następuje poprzez sprawdzenie tożsamości
osoby składającej oświadczenie.
Ponadto informujemy, że w przypadku, gdy liczba złożonych przez podmiot oświadczeń lub też inne
elementy
oświadczenia
albo
cechy
podmiotu
składającego
budzą
poważne
i uzasadnione podejrzenia co do fikcyjnego zamiaru zatrudnienia cudzoziemca czy też występowania
innego rodzaju nadużyć, będą przekazywane te informacje organom kontrolnym (Straż Graniczna,
Państwowa inspekcja Pracy, Policja).

Zarejestrowane oświadczenie (aktualne druki oświadczeń zamieszczone są na naszej stronie
internetowej: www.pupplonsk.org.pl) stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w
polskiej placówce dyplomatyczno konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy pobytowej,
uprawniającej do wykonywania pracy.
UWAGA:
Druk oświadczenia składanego w PUP Płońsku powinien być drukiem dwustronnym
(oświadczenie/pouczenie prawne)
Informacje przygotował/a:

Marcin Gortat, tel. 23 6623756 wew. 278; e-mail: posrdnictwo@pupplons.org.pl
Monika Gajewska, tel. 23 6623756 wew. 278; e-mail: eures@pupplonsk.org.pl

