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Na podstawie art. 51 ust. 5 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. Przyrzeczenie i zezwolenie  na prac´ wydawa-
ne sà przez wojewod´ bez wzgl´du na sytuacj´ na lo-
kalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeƒ
i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców w przypadku:

1) cudzoziemców b´dàcych obywatelami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, którzy majà wy-
konywaç prac´ jako personel kluczowy, w rozumie-
niu art. 52 Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego
stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà,
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, spo-
rzàdzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63,
poz. 324 i 326 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 662),

2) cudzoziemców — w∏aÊcicieli, wspó∏w∏aÊcicieli firm
pragnàcych wykonywaç prac´ lub cudzoziemców
pe∏niàcych funkcj´ w zarzàdach osób prawnych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà zatrudnia-
jàcych co najmniej 50 pracowników, je˝eli ich dzia-
∏alnoÊç przyczynia si´ do wzrostu inwestycji, trans-
feru technologii, wprowadzania korzystnych inno-
wacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3) cudzoziemców — cz∏onków rodzin pracowników
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów kon-
sularnych, organizacji mi´dzynarodowych lub ich
przedstawicielstw wykonujàcych w Polsce prac´

w ramach umów i porozumieƒ mi´dzynarodo-
wych,

4) cudzoziemców — lekarzy i lekarzy stomatologów —
absolwentów polskich uczelni medycznych, odby-
wajàcych w publicznych zak∏adach opieki zdrowot-
nej wymagane sta˝e zawodowe,

5) cudzoziemców upowa˝nionych do reprezentowa-
nia przedsi´biorcy zagranicznego w jego oddziale
lub przedstawicielstwie znajdujàcym si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemców, którzy wykonujà prac´ jako prywat-
na s∏u˝ba domowa pracowników przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych,
organizacji mi´dzynarodowych lub ich przedstawi-
cielstw.

§ 2. W zakresie wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ
na prac´, a tak˝e ich przed∏u˝ania stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce szczegó∏owych zasad i try-
bu wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzo-
ziemców.

§ 3. Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 pkt 4, któ-
rzy rozpocz´li wykonywanie pracy przed dniem 1 stycz-
nia 2002 r. bez obowiàzku posiadania zgody na prac´,
zachowujà prawo do wykonywania pracy bez zezwole-
nia na prac´ do czasu zakoƒczenia sta˝u zawodowego.

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

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca wydawane
jest przez wojewod´ bez wzgl´du na sytuacj´ na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeƒ

i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców.


