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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców.

Na podstawie art. 51 ust. 1 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 szczegó∏owe zasady
i tryb wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cu-
dzoziemców, wzory wniosków o udzielenie zezwolenia
i przed∏u˝enia zezwolenia oraz wzory zezwolenia, przy-
rzeczenia i przed∏u˝enia przyrzeczenia lub zezwolenia
na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cu-
dzoziemca, zwane dalej „zezwoleniem”, wydaje woje-
woda w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ pracodawcy na
jego pisemny wniosek. Wzór wniosku stanowi za∏àcz-
nik nr 1 do rozporzàdzenia.

2. Zezwolenie wydawane jest na warunkach okre-
Êlonych w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na prac´
cudzoziemca, zwanego dalej „przyrzeczeniem”, na
okres nie d∏u˝szy ni˝ czas pobytu okreÊlony w wizie lub
okres wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzór zezwolenia stanowi za∏àcznik nr 2 do rozporzà-
dzenia.

§ 3. 1. Wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie przy-
rzeczenia, uwzgl´dniajàc sytuacj´ na rynku pracy oraz
kryteria wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´
cudzoziemców.

2. W toku post´powania w sprawie przyrzeczenia
wojewoda bierze pod uwag´ informacje:

1) starosty powiatu w∏aÊciwego dla siedziby praco-
dawcy odnoÊnie do mo˝liwoÊci zabezpieczenia po-
trzeb kadrowych pracodawcy,

2) starosty powiatu w∏aÊciwego dla siedziby praco-
dawcy o sytuacji na lokalnym rynku pracy,

3) pracodawcy o podj´tych przez niego dzia∏aniach
w zakresie powierzenia pracy, która jest przedmio-
tem wniosku, obywatelowi polskiemu lub cudzo-
ziemcowi posiadajàcemu zezwolenie na osiedlenie
si´ lub status uchodêcy w Rzeczypospolitej Pol-
skiej.

3. Wojewoda wydaje decyzj´ o odmowie wydania
przyrzeczenia, w szczególnoÊci gdy pracodawca:

1) odmówi bez uzasadnionej przyczyny zatrudnienia
osób bezrobotnych lub poszukujàcych pracy skie-
rowanych przez starost´ na stanowisko propono-
wane cudzoziemcowi,

2) wnioskuje o wydanie przyrzeczenia w stosunku do
cudzoziemca, którego kwalifikacje, umiej´tnoÊci
lub proponowane wynagrodzenie nie sà odpo-
wiednie do pracy, którà cudzoziemiec ma wykony-
waç,

3) wnioskuje o wydanie przyrzeczenia w stosunku do
cudzoziemca, który wczeÊniej naruszy∏ przepisy
obowiàzujàce w Rzeczypospolitej Polskiej, zw∏asz-
cza w zakresie porzàdku publicznego.

4. Je˝eli praca ma byç wykonywana przez cudzo-
ziemca tak˝e w innym województwie ni˝ wojewódz-
two, na którego terenie znajduje si´ siedziba praco-
dawcy, wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie przyrze-
czenia po zasi´gni´ciu opinii wojewody, na którego te-
renie praca ta b´dzie tak˝e wykonywana.

5. Przyrzeczenie wydawane jest na czas oznaczony,
dla okreÊlonego cudzoziemca i pracodawcy, na okre-
Êlone stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy.

6. Przyrzeczenie wystawiane jest w trzech jedno-
brzmiàcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz przyrze-
czenia zatrzymuje wojewoda, dwa egzemplarze przy-
rzeczenia otrzymuje pracodawca, który nast´pnie prze-
kazuje jeden egzemplarz cudzoziemcowi. Wzór przyrze-
czenia stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzàdzenia.
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§ 4. Je˝eli w dniu sk∏adania wniosku, o którym mo-
wa w § 2 ust. 1, cudzoziemiec posiada odpowiednià wi-
z´ lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda
wydaje decyzj´ w sprawie zezwolenia bez koniecznoÊci
uprzedniego wydania przyrzeczenia. Przepisy § 3 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 5. Je˝eli zakoƒczenie pracy nastàpi∏o przed up∏y-
wem terminu, na który cudzoziemcowi zosta∏o wydane
zezwolenie, pracodawca jest zobowiàzany niezw∏ocz-
nie zawiadomiç o tym na piÊmie w∏aÊciwego wojewo-
d´ oraz zwróciç wojewodzie wydane przez niego ze-
zwolenie.

§ 6. 1. W∏aÊciwy wojewoda na wniosek pracodaw-
cy mo˝e przed∏u˝yç okres wa˝noÊci wydanego cudzo-
ziemcowi zezwolenia. Wzór wniosku o przed∏u˝enie ze-
zwolenia stanowi za∏àcznik nr 4 do rozporzàdzenia.
Wzór przed∏u˝enia przyrzeczenia i zezwolenia stanowi
za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.

2. W zakresie przed∏u˝enia wa˝noÊci przyrzeczenia
i zezwolenia na prac´ przepisy § 2—5 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 7. 1. Wydane zezwolenia zachowujà wa˝noÊç
w przypadku zmiany nazwy, przekszta∏cenia formy
prawnej, po∏àczenia lub podzia∏u zak∏adu pracy.

2. O przypadkach, o których mowa w ust. 1, praco-
dawca jest zobowiàzany niezw∏ocznie powiadomiç pi-
semnie w∏aÊciwego wojewod´.

§ 8. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych przyrze-
czeƒ i zezwoleƒ.

§ 9. 1. Zezwolenia i zgody na prac´ wydane przed
wejÊciem w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà wa˝noÊç
do up∏ywu okresu, na który zosta∏y wydane.

2. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi zezwolenie,
je˝eli starosta wyda∏ zezwolenie na zatrudnienie cu-
dzoziemca na zasadach obowiàzujàcych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie przepisów niniejszego rozporzàdzenia.

3. Starostowie przeka˝à wojewodom rejestr zezwo-
leƒ i zgód na prac´ wydanych przed dniem 1 stycznia
2002 r.

§ 10. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 21 kwietnia 1998 r. w sprawie
szczegó∏owych zasad i trybu wydawania zezwoleƒ
i zgód na zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy za-
robkowej przez cudzoziemców na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 53, poz. 336 i z 2000 r. Nr 5,
poz. 61).

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
19 grudnia 2001 r. (poz. 1766)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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