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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 27 czerwca 2007 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie 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) Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozpo-

rzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 38, poz. 243 i Nr 110, poz. 760).

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 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074, Nr 158,
poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589 i Nr 115, poz. 791 i 793.

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wyko-
nywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoÊci
uzyskania zezwolenia na prac´ (Dz. U. Nr 156,
poz. 1116) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) b´dàcych sta∏ymi korespondentami zagra-

nicznych Êrodków masowego przekazu, któ-
rym zosta∏a przyznana, na wniosek redaktora
naczelnego zagranicznej redakcji lub agencji,
akredytacja ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych, jednak tylko w zakresie zawo-
dowej dzia∏alnoÊci dziennikarskiej wykony-
wanej na rzecz tej redakcji lub agencji;”,

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:
„18) nieposiadajàcych obywatelstwa paƒstwa

cz∏onkowskiego Unii Europejskiej lub oby-
watelstwa paƒstwa Europejskiego Obszaru
Gospodarczego nienale˝àcego do Unii Eu-
ropejskiej lub obywatelstwa Konfederacji
Szwajcarskiej, pe∏niàcych funkcj´ w zarzà-
dach osób prawnych, które uzyska∏y wpis
do rejestru przedsi´biorców na podstawie
przepisów o Krajowym Rejestrze Sàdo-
wym lub sà spó∏kami kapita∏owymi w or-
ganizacji, je˝eli przebywajà na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wi-
zy 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 prowadzàcych dzia∏alnoÊç go-
spodarczà, w których funkcja jest pe∏niona
— nie przekracza trzech miesi´cy w ciàgu
kolejnych szeÊciu miesi´cy;”, 

c) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) b´dàcych obywatelami paƒstw graniczà-

cych z Rzeczàpospolità Polskà, wykonujà-
cych prac´ w okresie nieprzekraczajàcym
trzech miesi´cy w ciàgu kolejnych szeÊciu
miesi´cy, je˝eli otrzymajà oni oÊwiadcze-

nie polskiego pracodawcy o zamiarze po-
wierzenia wykonywania pracy zarejestro-
wane w powiatowym urz´dzie pracy w∏a-
Êciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia lub siedzib´ pracodawcy;”,

d) po pkt 27 dodaje si´ pkt 28—30 w brzmieniu:
„28) b´dàcych studentami szkó∏ wy˝szych lub

uczniami szkó∏ zawodowych, skierowany-
mi do odbycia, w okresie nieprzekraczajà-
cym szeÊciu miesi´cy w roku kalendarzo-
wym, praktyk zawodowych przewidzia-
nych regulaminem studiów lub progra-
mem nauczania, zorganizowanych w ra-
mach umowy pomi´dzy zagranicznà szko-
∏à wy˝szà lub zawodowà a pracodawcà, za-
rejestrowanej w powiatowym urz´dzie
pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce
zamieszkania lub siedzib´ pracodawcy;

29) b´dàcych studentami szkó∏ wy˝szych lub
uczniami szkó∏ zawodowych w paƒstwach
cz∏onkowskich Unii Europejskiej lub paƒ-
stwach Europejskiego Obszaru Gospodar-
czego nienale˝àcych do Unii Europejskiej
lub Konfederacji Szwajcarskiej, którzy wy-
konujà prac´ w ramach praktyk zawodo-
wych przewidzianych regulaminem stu-
diów lub programem nauczania, pod wa-
runkiem uzyskania skierowania na takà
praktyk´ ze szko∏y wy˝szej lub zawodowej;

30) uczestniczàcych w programach wymiany
kulturalnej lub edukacyjnej, programach
pomocy humanitarnej lub programach wa-
kacyjnej pracy studentów, zorganizowa-
nych w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw pracy.”;

2) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:
„§ 3a. Przepis § 2 pkt 27 stosuje si´ do dnia

31 grudnia 2009 r.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: A. Kalata
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