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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)
z dnia 2 lutego 2009 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 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Spo∏ecznej z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez koniecznoÊci
uzyskania zezwolenia na prac´ (Dz. U. Nr 156,
poz. 1116, z 2007 r. Nr 120, poz. 824 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 106) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w § 2:
a) pkt 3—5 otrzymujà brzmienie:
„3) b´dàcych nauczycielami j´zyków obcych
lub prowadzàcych zaj´cia w j´zykach obcych, którzy wykonujà prac´ w ramach
umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest stronà;
4) b´dàcych nauczycielami j´zyków obcych,
którzy wykonujà prac´ w przedszkolach,
szko∏ach lub placówkach, o których mowa
w przepisach o systemie oÊwiaty, lub
Ochotniczych Hufcach Pracy;
5) b´dàcych nauczycielami j´zyków obcych,
którzy wykonujà prac´ w zak∏adach kszta∏cenia nauczycieli, o których mowa w przepisach o systemie oÊwiaty;”,
b) pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) delegowanych do pracy w instytutach kultury paƒstw obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie umów
i porozumieƒ mi´dzynarodowych, których
Rzeczpospolita Polska jest stronà;”,
c) uchyla si´ pkt 17—22,
d) po pkt 23 dodaje si´ pkt 23a w brzmieniu:
„23a) uprawnionych na zasadach okreÊlonych
w aktach prawnych wydanych przez organy powo∏ane na mocy Uk∏adu ustanawiajàcego stowarzyszenie mi´dzy Europejskà Wspólnotà Gospodarczà a Turcjà,
podpisanego w Ankarze dnia 12 wrzeÊnia
1963 r. (Dz. Urz. WE L 217 z 29.12.1964,
str. 3687; Dz. Urz. UE Polskie wydanie
specjalne, rozdz. 11, t. 11, str. 10);”,
e) uchyla si´ pkt 25 i 26,
———————
1)

2)

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1
rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 134,
poz. 850, Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237,
poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33.

f) dodaje si´ pkt 26a w brzmieniu:
„26a) b´dàcych absolwentami polskich szkó∏ ponadgimnazjalnych lub stacjonarnych studiów wy˝szych lub stacjonarnych studiów
doktoranckich na polskich uczelniach;”,
g) pkt 27 otrzymuje brzmienie:
„27) b´dàcych obywatelami paƒstw graniczàcych
z Rzeczàpospolità Polskà oraz paƒstw, z którymi Rzeczpospolita Polska wspó∏pracuje
w zakresie migracji zarobkowych w ramach
partnerstwa na rzecz mobilnoÊci, ustanowionego mi´dzy tymi paƒstwami a Unià Europejskà, którzy wykonujà prac´ w okresie nieprzekraczajàcym szeÊciu miesi´cy w ciàgu
kolejnych dwunastu miesi´cy, na podstawie
oÊwiadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia im wykonywania pracy, zarejestrowanego w powiatowym urz´dzie pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania
lub siedzib´ sk∏adajàcego oÊwiadczenie;”,
h) po pkt 27 dodaje si´ pkt 27a w brzmieniu:
„27a) b´dàcych obywatelami paƒstw graniczàcych z Rzeczàpospolità Polskà oraz paƒstw,
z którymi Rzeczpospolita Polska wspó∏pracuje w zakresie migracji zarobkowych w ramach partnerstwa na rzecz mobilnoÊci,
ustanowionego mi´dzy tymi paƒstwami
a Unià Europejskà, przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony udzielonego w zwiàzku z wykonywaniem pracy, którzy wykonujà w okresie wa˝noÊci tego zezwolenia prac´ innà,
w stosunku do pracy b´dàcej przyczynà
udzielenia im zezwolenia na zamieszkanie
na czas oznaczony, na podstawie oÊwiadczenia podmiotu o zamiarze powierzenia
im wykonywania pracy innej ni˝ b´dàca
przyczynà udzielenia zezwolenia na zamieszkanie, zarejestrowanego w powiatowym urz´dzie pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na miejsce zamieszkania lub siedzib´
sk∏adajàcego oÊwiadczenie;”,
i) pkt 30 otrzymuje brzmienie:
„30) uczestniczàcych w programach wymiany
kulturalnej lub edukacyjnej, programach
pomocy humanitarnej lub rozwojowej lub
programach wakacyjnej pracy studentów,
zorganizowanych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy.”;
2) § 3a otrzymuje brzmienie:
„§ 3a. Przepis § 2 pkt 27 i 27a stosuje si´ do dnia
31 grudnia 2010 r.”.
§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.
Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Fedak

