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Warszawa, 25 lipca 2018 r.

Dyrektorzy Powiatowych Urzędów Pracy

Szanowni Państwo,

W związku z kierowanymi do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pytaniami
powiatowych urzędów pracy dot. wpłat w związku z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi i wnioskami o zezwolenie na pracę sezonową, uprzejmie informuję, że w sytuacji
gdy podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi dokona wpłaty, ale nie złoży oświadczenia
o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi lub wniosku o zezwolenie na pracę sezonową,
urząd na wniosek tego podmiotu może zwrócić wpłaconą kwotę. Również wpłaty dokonane
nadwyżkowo urząd na wniosek podmiotu zwraca. Wpłatę uiszczoną omyłkowo urząd może również w porozumieniu z podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi - zaliczyć na poczet
innego oświadczenia lub wniosku o zezwolenie na pracę sezonową.
Wpłata powiązana jest z konkretnym oświadczeniem lub złożonym wnioskiem o zezwolenie
typu S, dlatego powiatowy urząd pracy nie powinien przekazywać wpłaconych kwot do starosty do
momentu wpłynięcia dokumentu. Jeżeli pup przekazał już środki do starosty, po dokonaniu zwrotu
podmiotowi, powinien ubiegać się u starosty o zwrot środków.
W sytuacji gdy podmiot dokonał wpłaty lub kilku wpłat, ale nie składa dokumentów i nie
wnioskuje o zwrot wpłaty, PUP powinien zarejestrować ją na koncie 245 „Wpływy do wyjaśnienia”,
które służy do ewidencji wpłaconych i niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodu. Jeżeli
w ciągu 30 dni wskazanych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy -Dz. U. z 2018 r., poz. 1265 i 1149 - (sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego)
nastąpi wyjaśnienie wpływu, należy go wówczas sklasyfikować w odpowiedniej dochodowej podziałce
klasyfikacji budżetowej. W przypadku niewyjaśnienia wpłaty, po upływie 30 dni, PUP powinien
przekazać środki, które stanowią odpowiednio w 50% dochód powiatu i 50% dochód budżetu państwa,
do starostwa powiatowego.
Z poważaniem,

