ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)
z dnia 30 sierpnia 2006 r.
w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania
zezwolenia na pracę
Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa przypadki, w których powierzenie wykonywania pracy
cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę.
§ 2. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę jest dopuszczalne w przypadku
cudzoziemców:
1) prowadzących szkolenia, biorących udział w stażach zawodowych, pełniących
funkcję doradczą, nadzorczą lub wymagającą szczególnych kwalifikacji i
umiejętności w programach realizowanych w ramach działań Unii Europejskiej lub
innych międzynarodowych programach pomocowych, także w oparciu o pożyczki
zaciągnięte przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w stosunku do których umowy i porozumienia międzynarodowe, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną, dopuszczają wykonywanie pracy bez
zezwolenia na pracę;
3) będących nauczycielami języków obcych lub prowadzących zajęcia w językach
obcych, którzy wykonują pracę w ramach umów i porozumień
międzynarodowych, jeżeli potrzeba zatrudnienia cudzoziemca została
potwierdzona przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz
jeżeli język, którego nauczają jest ich językiem ojczystym;
4) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w
przedszkolach, szkołach lub placówkach, o których mowa w przepisach o systemie
oświaty lub Ochotniczych Hufcach Pracy, którzy są obywatelami państw
członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej, obywatelami Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Związku Australijskiego lub Nowej Zelandii,
jeżeli język, którego nauczają jest ich językiem ojczystym;
5) będących nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w zakładach
kształcenia nauczycieli, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, którzy
są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, obywatelami państw
Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii Europejskiej,
obywatelami Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Związku Australijskiego
lub Nowej Zelandii, jeżeli język, którego nauczają jest ich językiem ojczystym;
6) będących członkami sił zbrojnych lub personelu cywilnego, którzy wykonują
pracę w międzynarodowych strukturach wojskowych znajdujących się na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub będących cudzoziemcami delegowanymi

do wdrażania programów zbrojeniowych realizowanych na podstawie umów,
których Rzeczpospolita Polska jest stroną;
7) będących stałymi korespondentami zagranicznych środków masowego przekazu
wykonujących działalność prasową, radiową, telewizyjną, filmową lub
fotograficzną, którym została przyznana, przez ministra właściwego do spraw
zagranicznych, akredytacja wydana na wniosek redaktora naczelnego zagranicznej
redakcji lub agencji, w której korespondent wykonuje pracę;
8) wykonujących indywidualnie lub w zespołach, trwające do 30 dni w roku
kalendarzowym usługi artystyczne, które obejmują działania aktorów, reżyserów,
recytatorów, dyrygentów, instrumentalistów, wokalistów, aktorów cyrkowych,
tancerzy lub mimów;
9) wygłaszających, do 30 dni w roku kalendarzowym, okazjonalne wykłady, referaty
lub prezentacje o szczególnej wartości naukowej lub artystycznej, jeżeli zachowują
miejsce stałego pobytu za granicą;
10) będących sportowcami wykonującymi pracę dla podmiotu mającego siedzibę na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej polegającą na reprezentowaniu tego
podmiotu w trakcie zawodów sportowych, jeżeli praca ma charakter okazjonalny;
11) będących duchownymi, członkami zakonów lub innymi osobami, którzy wykonują
pracę w związku z pełnioną funkcją religijną, w kościołach i związkach
wyznaniowych oraz krajowych organizacjach międzykościelnych, których status
uregulowany jest umową międzynarodową, przepisami o stosunku Państwa do
kościoła lub innego związku wyznaniowego lub które działają na podstawie wpisu
do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych, ich osobach prawnych
lub jednostkach organizacyjnych, a także którzy wykonują pracę w ramach
pełnienia funkcji religijnej w innych podmiotach, na podstawie skierowania przez
właściwy organ kościoła lub innego związku wyznaniowego albo jego osoby
prawnej;
12) będących studentami studiów dziennych odbywanych w Rzeczypospolitej Polskiej
– w miesiącach: lipiec, sierpień i wrzesień;
13) będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach odbywania staży
zawodowych, do których odbywania kierują organizacje będące członkiem
międzynarodowych zrzeszeń studentów;
14) będących studentami, którzy wykonują pracę w ramach współpracy publicznych
służb zatrudnienia i ich zagranicznych partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia
cudzoziemcowi wykonywania pracy jest potwierdzona przez właściwy organ
zatrudnienia;
15) delegowanych do pracy w instytutach kultury państw obcych na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów międzynarodowych – pod
warunkiem wzajemności;
16) delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez pracodawcę
zagranicznego, jeżeli zachowują oni miejsce stałego pobytu za granicą, na okres
nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym, w celu:

a) wykonywania prac montażowych, konserwacyjnych lub naprawy,
dostarczonych kompletnych technologicznie urządzeń, konstrukcji, maszyn lub
innego sprzętu, jeżeli pracodawca zagraniczny jest ich producentem,
b) dokonania odbioru zamówionych urządzeń, maszyn, innego sprzętu lub części,
wykonanych przez przedsiębiorcę polskiego,
c) przeszkolenia pracowników pracodawcy polskiego będącego odbiorcą
urządzeń, konstrukcji, maszyn lub innego sprzętu, o których mowa w lit. a, w
zakresie jego obsługi lub użytkowania,
d) montażu i demontażu stoisk targowych, jak i opieki nad nimi, jeżeli wystawcą
jest pracodawca zagraniczny, który deleguje ich w tym celu;
17) będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub obywatelami
państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależących do Unii
Europejskiej lub obywatelami Konfederacji Szwajcarskiej wykonujących pracę w
zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru przedsiębiorców na
podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są spółkami
kapitałowymi w organizacji, jeżeli mają one swą siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
18) nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
obywatelstwa państwa Europejskego Obszaru Gospodarczego nienależącego do
Unii Europejskiej lub obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej, pełniących
funkcję w zarządach osób prawnych, które uzyskały wpis do rejestru
przedsiębiorców na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym lub są
spółkami kapitałowymi w organizacji, jeżeli przebywają na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania
pracy i czas ich pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z
pełnieniem funkcji - bez względu na liczbę osób prawnych prowadzących
działalność gospodarczą, w których funkcja jest pełniona - nie przekracza 30 dni w
roku kalendarzowym;
19) nieposiadających obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
obywatelstwa państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego nienależącego do
Unii Europejskiej lub obywatelstwa Konfederacji Szwajcarskiej, którzy są
uprawnieni do przebywania i zatrudnienia na terytorium tego państwa i
jednocześnie są zatrudnieni przez pracodawcę mającego siedzibę na terytorium
tego państwa oraz zostali czasowo delegowani w celu świadczenia usług przez
tego pracodawcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
20) obywateli Republiki Turcji po upływie czteroletniego okresu legalnego
wykonywania pracy w Rzeczypospolitej Polskiej;
21) członków rodziny obywatela Republiki Turcji, który wykonuje pracę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zamieszkują oni we wspólnocie domowej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres minimum pięciu lat;
22) obywateli Republiki Turcji - absolwentów polskich szkół lub uczelni wyższych,
którzy są dziećmi obywateli Republiki Turcji wykonujących legalnie pracę w
Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przynajmniej trzech lat;
23) wykonujących pracę na rzecz posłów do Parlamentu Europejskiego w związku z
pełnioną funkcją;

24) wykonujących pracę jako pracownicy naukowi w podmiotach, o których mowa w
przepisach o jednostkach badawczo – rozwojowych;
25) będących lekarzami lub lekarzami dentystami - absolwentami polskich uczelni
medycznych odbywającymi wymagane staże, na podstawie przepisów w sprawie
stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty;
26) będących pielęgniarkami lub położnymi - absolwentami polskich szkół
pielęgniarskich i położnych odbywającymi wymagane staże, na podstawie
przepisów w sprawie stażu podyplomowego pielęgniarek i położnych;
27) będących obywatelami państw graniczących z Rzeczpospolitą Polską, jeżeli
wykonują oni, przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy w ciągu kolejnych 6
miesięcy, pracę związaną z wykonywaniem działalności określonej w sekcji A,
grupie 01.1 - 01.3 Polskiej Klasyfikacji Działalności, która została ustanowiona
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. Nr 33, poz. 289 i Nr 165, poz. 1727.), w
zakresie:
a) grupy 01.1 - uprawy rolne; ogrodnictwo, włączając warzywnictwo,
b) grupy 01.2 - chów i hodowla zwierząt,
c) grupy 01.3 - uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt
(działalność mieszana).
§ 3. Cudzoziemcy wykonujący pracę na podstawie dotychczasowych przepisów, do
których nie mają zastosowania przepisy niniejszego rozporządzenia, mogą kontynuować
pracę bez zezwolenia przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
Minister Pracy i Polityki Społecznej

1)

Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej – praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Pracy i
Polityki Społecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).
2)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr 175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711.
3)

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności
uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 153, poz. 1765 oraz z 2004 r. Nr 27, poz. 238) zachowane w mocy na
podstawie art. 149 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 564, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz. 1366, Nr
175, poz. 1462 i Nr 267, poz. 2257 oraz z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711).

