
Pieczęć wnioskodawcy
(pracodawcy zagranicznego)

........................... - ............... - ..................

rok            miesiąc        dzień

Sygnatura i data złoŜenia wniosku:

...................................................
(wypełnia organ właściwy)

WNIOSEK

o przedłuŜenie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach usługi eksportowej.

Wnioskuję o wydanie przedłuŜenia zezwolenia na pracę Pana(i)

.......................................................................................................................................................
(imię i nazwisko cudzoziemca)

na okres od........................................................................do .........................................................

wykonującego(ą) pracę w ramach umowy ........................................................................................

.......................................................................................................................................................
(przedmiot umowy)

zawartej przez wnioskodawcę (pracodawcę zagranicznego) z .............................................................

.......................................................................................... w dniu .................................................

Cudzoziemiec wykonuje pracę jako....................................................................................................
                                                     (stanowisko, rodzaj wykonywanej pracy, sprawowana funkcja)

na podstawie zezwolenia na pracę / przedłuŜenia zezwolenia na pracę1 nr ......................../................

wydanego przez .................................................................................. waŜnego do ........................
(organ, który wydał decyzję)

Oświadczam, Ŝe informacje podane we wniosku z dnia  ............................... nie uległy zmianie /

uległy zmianie w następującym zakresie1.........................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Proponowane wynagrodzenie w PLN .......................................................... (słownie: .......................

.....................................................................................................................................................)

Cudzoziemiec legitymuje się dokumentem potwierdzającym prawo pobytu na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej   ................................................................................................................
(rodzaj dokumentu, seria, numer)

                                                
1 Niepotrzebne skreślić



wydanym przez ............................................................................................................. waŜnym
                  (organ, który wydał dokument)

od ......................................................................... do .....................................................2

zezwalającym na pobyt w okresie .................................................3

Uzasadnienie wniosku 4:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Załączniki:

1. Dowód wpłaty, o której mowa w § 3  rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17
października 2007r. w sprawie wysokości wpłaty dokonywanej w związku ze złoŜeniem wniosku o
wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca( Dz. U. z 2007r.,Nr 195, poz.1409).
 2. Inne

.........................................................................
(pieczęć imienna i podpis wnioskodawcy)

Adnotacje urzędowe
(wypełnia organ właściwy)

Wydano przedłuŜenie zezwolenia na pracę nr ........................................................................

Data wydania przedłuŜenia zezwolenia na pracę:  ......................... - ........................ - ......................

            rok               miesiąc                   dzień

............................................................
(pieczęć i podpis organu właściwego)

Pouczenie

Wniosek wypełnia się w języku polskim.

Wniosek naleŜy wypełnić czytelnie (duŜymi literami).

                                                
2 NaleŜy przedstawić oryginał dokumentu podróŜy cudzoziemca (do wglądu).
3 Wymienić liczbę dni (dotyczy wizy).
4 NaleŜy szczegółowo określić przyczynę, dlaczego pracodawca zagraniczny wnioskuje o wydanie przedłuŜenia
zezwolenia na wykonywanie pracy przez cudzoziemca oraz dołączyć kopię stosownego dokumentu.


