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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoÊci uzyskania zezwolenia na prac´.

Na podstawie art. 51 ust. 4 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325
i Nr 128, poz. 1405) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, w których
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne
bez koniecznoÊci uzyskania zezwolenia na prac´.

§ 2. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez koniecznoÊci
uzyskania zezwolenia na prac´ jest dopuszczalne
w przypadku:

1) prowadzenia szkoleƒ, udzia∏u w sta˝ach zawodo-
wych lub w programach doradczych realizowa-
nych w ramach dzia∏aƒ Unii Europejskiej lub in-
nych mi´dzynarodowych programach pomoco-
wych, tak˝e w oparciu o po˝yczki zaciàgni´te przez
rzàd Rzeczypospolitej Polskiej,

2) nauczycieli j´zyków obcych lub prowadzàcych zaj´-
cia w j´zykach obcych wykonujàcych prac´ w ra-
mach umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych re-
alizowanych przez ministra w∏aÊciwego do spraw
oÊwiaty i wychowania,

3) cudzoziemców, w stosunku do których umowy i po-
rozumienia mi´dzynarodowe, których Polska jest
stronà, dopuszczajà wykonywanie pracy bez ze-
zwolenia na prac´,

4) cz∏onków si∏ zbrojnych oraz personelu cywilnego,
którzy wykonujà prac´ w ramach Korpusu Traktatu
Pó∏nocnoatlantyckiego,

5) sta∏ych korespondentów zagranicznych Êrodków
masowego przekazu wykonujàcych dzia∏alnoÊç
prasowà, radiowà, telewizyjnà, filmowà lub foto-
graficznà, którym przyznana zosta∏a, przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, akredytacja
wydana na wniosek redaktora naczelnego zagra-
nicznej redakcji lub agencji, w której korespondent
wykonuje prac´,

6) cudzoziemców wykonujàcych indywidualnie lub
w zespo∏ach, trwajàce do 30 dni w roku kalendarzo-
wym, us∏ugi artystyczne, które obejmujà dzia∏ania
aktorów, recytatorów, dyrygentów, instrumentali-
stów, wokalistów, tancerzy lub mimów,

7) cudzoziemców delegowanych do pracy w instytu-
tach kultury paƒstw obcych na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, na podstawie umów mi´dzyna-
rodowych — pod warunkiem wzajemnoÊci,

8) studentów studiów dziennych odbywanych w Pol-
sce przez okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy w cza-
sie wakacji,

9) studentów wykonujàcych prac´ w ramach sta˝y za-
wodowych realizowanych przez organizacje b´dà-
ce cz∏onkiem mi´dzynarodowych zrzeszeƒ studen-
tów,

10) cudzoziemców, którzy, zachowujàc miejsce sta∏ego
pobytu za granicà, zostajà delegowani na teryto-
rium Polski przez pracodawc´ zagranicznego, na
okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy w roku kalen-
darzowym, w celu:
a) wykonywania prac monta˝owych, konserwacyj-

nych lub naprawy dostarczonych kompletnych
technologicznie urzàdzeƒ, konstrukcji, maszyn
lub innego sprz´tu, je˝eli pracodawca zagranicz-
ny jest ich producentem,

b) dokonania odbioru zamówionych urzàdzeƒ, ma-
szyn lub innego sprz´tu wykonanego przez
przedsi´biorc´ polskiego,

c) przeszkolenia pracowników pracodawcy pol-
skiego b´dàcego odbiorcà urzàdzeƒ, konstruk-
cji, maszyn lub innego sprz´tu, o którym mowa
w lit. a), w zakresie jego obs∏ugi lub u˝ytkowa-
nia,

d) monta˝u i demonta˝u stoisk targowych, jak
i opieki nad nimi, je˝eli wystawcà jest pracodaw-
ca zagraniczny, który deleguje w tym celu cudzo-
ziemców,

11) cudzoziemców, którzy, zachowujàc miejsce sta∏ego
pobytu za granicà, wyg∏aszajà okazjonalne wyk∏a-
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dy, referaty lub prezentacje o szczególnej wartoÊci
naukowej lub artystycznej,

12) cudzoziemców pe∏niàcych funkcj´ w zarzàdach
osób prawnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospo-
darczà, którzy, zachowujàc miejsce sta∏ego pobytu
za granicà, wykonujà prac´ na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej do 30 dni w roku kalendarzo-
wym,

13) cudzoziemców — duchownych wykonujàcych pra-
c´ w koÊcio∏ach, organizacjach koÊcielnych lub
zwiàzkach wyznaniowych, o ile te podmioty posia-

dajà dowód rejestracji wydany przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw wewn´trznych i administracji,

14) cudzoziemców pe∏niàcych funkcje w zarzàdach or-
ganów osób prawnych prowadzàcych dzia∏alnoÊç
gospodarczà do czasu otrzymania decyzji wojewo-
dy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 marca 2002 r.

§ 3. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner


