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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 30 sierpnia 2006 r.

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

Na podstawie art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.2)) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, w których
powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczal-
ne 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 cudzoziemców:

1) prowadzàcych szkolenia, bioràcych udzia∏ w sta-
˝ach zawodowych, pe∏niàcych funkcj´ doradczà,
nadzorczà lub wymagajàcà szczególnych kwalifi-
kacji i umiej´tnoÊci w programach realizowanych
w ramach dzia∏aƒ Unii Europejskiej lub innych
mi´dzynarodowych programach pomocowych,

tak˝e w oparciu o po˝yczki zaciàgni´te przez Rzàd
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) w stosunku do których umowy i porozumienia
mi´dzynarodowe, których Rzeczpospolita Polska
jest stronà, dopuszczajà wykonywanie pracy bez
zezwolenia na prac´;

3) b´dàcych nauczycielami j´zyków obcych lub pro-
wadzàcych zaj´cia w j´zykach obcych, którzy wy-
konujà prac´ w ramach umów i porozumieƒ mi´-
dzynarodowych, je˝eli potrzeba zatrudnienia cu-
dzoziemca zosta∏a potwierdzona przez ministra
w∏aÊciwego do spraw oÊwiaty i wychowania oraz
je˝eli j´zyk, którego nauczajà, jest ich j´zykiem oj-
czystym;

4) b´dàcych nauczycielami j´zyków obcych, którzy
wykonujà prac´ w przedszkolach, szko∏ach lub
placówkach, o których mowa w przepisach o sys-
temie oÊwiaty, lub Ochotniczych Hufcach Pracy,
którzy sà obywatelami paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, obywatelami paƒstw Europejskiego
Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych do Unii
Europejskiej, obywatelami Stanów Zjednoczo-
nych Ameryki, Kanady, Zwiàzku Australijskiego
lub Nowej Zelandii, je˝eli j´zyk, którego nauczajà,
jest ich j´zykiem ojczystym;

5) b´dàcych nauczycielami j´zyków obcych, którzy
wykonujà prac´ w zak∏adach kszta∏cenia nauczy-
cieli, o których mowa w przepisach o systemie

———————
1) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em admi-

nistracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca
2006 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Mini-
stra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 131, poz. 914).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, Nr 144, poz. 1043 i Nr 149, poz. 1074.



oÊwiaty, którzy sà obywatelami paƒstw cz∏onkow-
skich Unii Europejskiej, obywatelami paƒstw Eu-
ropejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝à-
cych do Unii Europejskiej, obywatelami Stanów
Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Zwiàzku Austra-
lijskiego lub Nowej Zelandii, je˝eli j´zyk, którego
nauczajà, jest ich j´zykiem ojczystym; 

6) b´dàcych cz∏onkami si∏ zbrojnych lub personelu
cywilnego, którzy wykonujà prac´ w mi´dzynaro-
dowych strukturach wojskowych znajdujàcych si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub b´dà-
cych cudzoziemcami delegowanymi do wdra˝ania
programów zbrojeniowych realizowanych na pod-
stawie umów, których Rzeczpospolita Polska jest
stronà;

7) b´dàcych sta∏ymi korespondentami zagranicznych
Êrodków masowego przekazu wykonujàcych dzia-
∏alnoÊç prasowà, radiowà, telewizyjnà, filmowà
lub fotograficznà, którym zosta∏a przyznana, przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych,
akredytacja wydana na wniosek redaktora naczel-
nego zagranicznej redakcji lub agencji, w której
korespondent wykonuje prac´;

8) wykonujàcych indywidualnie lub w zespo∏ach,
trwajàce do 30 dni w roku kalendarzowym us∏ugi
artystyczne, które obejmujà dzia∏ania aktorów, re-
˝yserów, recytatorów, dyrygentów, instrumentali-
stów, wokalistów, aktorów cyrkowych, tancerzy
lub mimów;

9) wyg∏aszajàcych, do 30 dni w roku kalendarzowym,
okazjonalne wyk∏ady, referaty lub prezentacje
o szczególnej wartoÊci naukowej lub artystycznej,
je˝eli zachowujà miejsce sta∏ego pobytu za granicà;

10) b´dàcych sportowcami wykonujàcymi prac´ dla
podmiotu majàcego siedzib´ na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej polegajàcà na reprezento-
waniu tego podmiotu w trakcie zawodów sporto-
wych, je˝eli praca ma charakter okazjonalny;

11) b´dàcych duchownymi, cz∏onkami zakonów lub
innymi osobami, którzy wykonujà prac´ w zwiàz-
ku z pe∏nionà funkcjà religijnà, w koÊcio∏ach
i zwiàzkach wyznaniowych oraz krajowych organi-
zacjach mi´dzykoÊcielnych, których status uregu-
lowany jest umowà mi´dzynarodowà, przepisami
o stosunku Paƒstwa do koÊcio∏a lub innego zwiàz-
ku wyznaniowego, lub które dzia∏ajà na podstawie
wpisu do rejestru koÊcio∏ów i innych zwiàzków
wyznaniowych, ich osobach prawnych lub jed-
nostkach organizacyjnych, a tak˝e którzy wykonu-
jà prac´ w ramach pe∏nienia funkcji religijnej w in-
nych podmiotach, na podstawie skierowania
przez w∏aÊciwy organ koÊcio∏a lub innego zwiàzku
wyznaniowego albo jego osoby prawnej;

12) b´dàcych studentami studiów dziennych odbywa-
nych w Rzeczypospolitej Polskiej — w miesiàcach:
lipiec, sierpieƒ i wrzesieƒ;

13) b´dàcych studentami, którzy wykonujà prac´
w ramach odbywania sta˝y zawodowych, do któ-

rych odbywania kierujà organizacje b´dàce cz∏on-
kiem mi´dzynarodowych zrzeszeƒ studentów;

14) b´dàcych studentami, którzy wykonujà prac´
w ramach wspó∏pracy publicznych s∏u˝b zatrud-
nienia i ich zagranicznych partnerów, je˝eli potrze-
ba powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pra-
cy jest potwierdzona przez w∏aÊciwy organ zatrud-
nienia;

15) delegowanych do pracy w instytutach kultury
paƒstw obcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, na podstawie umów mi´dzynarodowych
— pod warunkiem wzajemnoÊci;

16) delegowanych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej przez pracodawc´ zagranicznego, je˝eli
zachowujà oni miejsce sta∏ego pobytu za granicà,
na okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy w roku ka-
lendarzowym, w celu:

a) wykonywania prac monta˝owych, konserwacyj-
nych lub naprawy, dostarczonych kompletnych
technologicznie urzàdzeƒ, konstrukcji, maszyn
lub innego sprz´tu, je˝eli pracodawca zagra-
niczny jest ich producentem,

b) dokonania odbioru zamówionych urzàdzeƒ,
maszyn, innego sprz´tu lub cz´Êci, wykonanych
przez przedsi´biorc´ polskiego,

c) przeszkolenia pracowników pracodawcy pol-
skiego b´dàcego odbiorcà urzàdzeƒ, konstruk-
cji, maszyn lub innego sprz´tu, o których 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 ich w tym celu;

17) b´dàcych obywatelami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej lub obywatelami paƒstw Euro-
pejskiego Obszaru Gospodarczego nienale˝àcych
do Unii Europejskiej lub obywatelami Konfedera-
cji Szwajcarskiej wykonujàcych prac´ w zarzàdach
osób prawnych, które uzyska∏y wpis do rejestru
przedsi´biorców na podstawie przepisów o Krajo-
wym Rejestrze Sàdowym lub sà spó∏kami kapita-
∏owymi w organizacji, je˝eli majà one swà siedzi-
b´ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

18) nieposiadajàcych obywatelstwa paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa
paƒstwa Europejskego Obszaru Gospodarczego
nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub obywatel-
stwa Konfederacji Szwajcarskiej, pe∏niàcych funk-
cj´ w zarzàdach osób prawnych, które uzyska∏y
wpis do rejestru przedsi´biorców na podstawie
przepisów o Krajowym Rejestrze Sàdowym lub sà
spó∏kami kapita∏owymi w organizacji, je˝eli prze-
bywajà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania
pracy i czas ich pobytu na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w zwiàzku z pe∏nieniem funkcji —
bez wzgl´du na liczb´ osób prawnych prowadzà-
cych dzia∏alnoÊç gospodarczà, w których funkcja
jest pe∏niona — nie przekracza 30 dni w roku ka-
lendarzowym;
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19) nieposiadajàcych obywatelstwa paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej lub obywatelstwa
paƒstwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego
nienale˝àcego do Unii Europejskiej lub obywatel-
stwa Konfederacji Szwajcarskiej, którzy sà upraw-
nieni do przebywania i zatrudnienia na terytorium
tego paƒstwa i jednoczeÊnie sà zatrudnieni przez
pracodawc´ majàcego siedzib´ na terytorium te-
go paƒstwa oraz zostali czasowo delegowani
w celu Êwiadczenia us∏ug przez tego pracodawc´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

20) obywateli Republiki Turcji po up∏ywie czteroletnie-
go okresu legalnego wykonywania pracy w Rze-
czypospolitej Polskiej; 

21) cz∏onków rodziny obywatela Republiki Turcji, któ-
ry wykonuje prac´ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, je˝eli zamieszkujà oni we wspólnocie do-
mowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przez okres minimum pi´ciu lat;

22) obywateli Republiki Turcji — absolwentów pol-
skich szkó∏ lub uczelni wy˝szych, którzy sà dzieçmi
obywateli Republiki Turcji wykonujàcych legalnie
prac´ w Rzeczypospolitej Polskiej przez okres
przynajmniej trzech lat;

23) wykonujàcych prac´ na rzecz pos∏ów do Parla-
mentu Europejskiego w zwiàzku z pe∏nionà funk-
cjà;

24) wykonujàcych prac´ jako pracownicy naukowi
w podmiotach, o których mowa w przepisach
o jednostkach badawczo-rozwojowych;

25) b´dàcych lekarzami lub lekarzami dentystami —
absolwentami polskich uczelni medycznych odby-
wajàcymi wymagane sta˝e, na podstawie przepi-
sów w sprawie sta˝u podyplomowego lekarza i le-
karza dentysty;

26) b´dàcych piel´gniarkami lub po∏o˝nymi — absol-
wentami polskich szkó∏ piel´gniarskich i po∏o˝-
nych odbywajàcymi wymagane sta˝e, na podsta-

wie przepisów w sprawie sta˝u podyplomowego
piel´gniarek i po∏o˝nych;

27) b´dàcych obywatelami paƒstw graniczàcych
z Rzeczàpospolità Polskà, je˝eli wykonujà oni,
przez okres nieprzekraczajàcy 3 miesi´cy w ciàgu
kolejnych 6 miesi´cy, prac´ zwiàzanà z wykony-
waniem dzia∏alnoÊci okreÊlonej w sekcji A, grupie
01.1—01.3 Polskiej Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci, która
zosta∏a ustanowiona rozporzàdzeniem Rady Mini-
strów z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie Polskiej
Klasyfikacji Dzia∏alnoÊci (PKD) (Dz. U. Nr 33,
poz. 289 i Nr 165, poz. 1727), w zakresie:

a) grupy 01.1 — uprawy rolne; ogrodnictwo, w∏à-
czajàc warzywnictwo,

b) grupy 01.2 — chów i hodowla zwierzàt,

c) grupy 01.3 — uprawy rolne po∏àczone z cho-
wem i hodowlà zwierzàt (dzia∏alnoÊç mieszana).

§ 3. Cudzoziemcy wykonujàcy prac´ na podstawie
dotychczasowych przepisów, do których nie majà za-
stosowania przepisy niniejszego rozporzàdzenia, mo-
gà kontynuowaç prac´ bez zezwolenia przez okres
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozpo-
rzàdzenia.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.3)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata
———————
3) Z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia utra-

ci∏o moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecz-
nej z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie wykonywania pra-
cy przez cudzoziemców bez koniecznoÊci uzyskania ze-
zwolenia na prac´ (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 zatrud-
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001
i 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, Nr 144, poz. 1043 i Nr 149, poz. 1074).
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