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Na podstawie art. 90 ust. 5 ustawy z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach ryn-
ku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z póên. zm.2))
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla przypadki, w których
zezwolenie na prac´ cudzoziemca jest wydawane
przez wojewod´ bez wzgl´du na warunki wydawania
zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców, o których mowa
w art. 88c ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promo-
cji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej da-
lej „ustawà”.

§ 2. Wojewoda wydaje zezwolenie na prac´ bez
uwzgl´dnienia warunków, o których mowa w art. 88c
ust. 1—5 i 7 ustawy, w przypadku cudzoziemca:

1) b´dàcego cz∏onkiem rodziny pracownika przed-
stawicielstwa dyplomatycznego, urz´du konsular-
nego, organizacji mi´dzynarodowej lub ich przed-
stawicielstwa, wykonujàcego prac´ w Rzeczypo-
spolitej Polskiej na podstawie umów i porozumieƒ
mi´dzynarodowych;

2) wykonujàcego prac´ jako prywatna s∏u˝ba domo-
wa pracowników przedstawicielstw dyplomatycz-
nych, urz´dów konsularnych, organizacji mi´dzy-
narodowych lub ich przedstawicielstw;

3) uprawnionego na zasadach okreÊlonych w aktach
prawnych wydanych przez organy powo∏ane na
mocy Uk∏adu ustanawiajàcego stowarzyszenie
mi´dzy Europejskà Wspólnotà Gospodarczà a Tur-
cjà, 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).

§ 3. Wojewoda wydaje zezwolenie na prac´ bez
koniecznoÊci uzyskania informacji, o której mowa
w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku:

1) cudzoziemca upowa˝nionego do reprezentowania
przedsi´biorcy zagranicznego w jego oddziale lub
przedstawicielstwie znajdujàcym si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej;

2) obywatela paƒstwa graniczàcego z Rzeczàpospoli-
tà Polskà lub paƒstwa, z którym Rzeczpospolita
Polska wspó∏pracuje w zakresie migracji zarobko-
wych w ramach partnerstwa na rzecz mobilnoÊci,
ustanowionego mi´dzy tym paƒstwem a Unià Eu-
ropejskà, wykonujàcego prace piel´gnacyjno-
-opiekuƒcze lub jako pomoc domowa na rzecz
osób fizycznych w gospodarstwie domowym;

3) obywatela paƒstwa graniczàcego z Rzeczàpospoli-
tà Polskà lub paƒstwa, z którym Rzeczpospolita
Polska wspó∏pracuje w zakresie migracji zarobko-
wych w ramach partnerstwa na rzecz mobilnoÊci,
ustanowionego mi´dzy tym paƒstwem a Unià Eu-
ropejskà, który w okresie bezpoÊrednio poprze-
dzajàcym z∏o˝enie wniosku o wydanie zezwolenia
na prac´ wykonywa∏ przez okres nie krótszy ni˝
3 miesiàce prac´ dla tego samego podmiotu na
podstawie oÊwiadczenia o zamiarze powierzenia
wykonywania pracy, zarejestrowanego w powia-
towym urz´dzie pracy w∏aÊciwym ze wzgl´du na
siedzib´ lub miejsce zamieszkania sk∏adajàcego
oÊwiadczenie — pod warunkiem przedstawienia
zarejestrowanego oÊwiadczenia i zaÊwiadczenia
o zatrudnieniu lub umowy oraz kopii dokumentów
potwierdzajàcych op∏acanie sk∏adek na ubezpie-
czenie spo∏eczne, je˝eli by∏y wymagane w zwiàzku
z wykonywaniem pracy;

4) cudzoziemca — trenera sportowego lub sportow-
ca, wykonujàcego prac´ na rzecz klubów sporto-
wych i innych podmiotów, których dzia∏alnoÊç sta-
tutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycz-
nej i sportu;

5) lekarza i lekarza dentysty, odbywajàcego szkolenie
lub realizujàcego program specjalizacji, na pod-
stawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów.

§ 4. Przepis § 3 pkt 3 stosuje si´ do dnia 31 grud-
nia 2010 r.

§ 5. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Spo∏ecznej z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie
okreÊlenia przypadków, w których przyrzeczenie i ze-
zwolenie na prac´ cudzoziemca wydawane jest bez
wzgl´du na sytuacj´ na lokalnym rynku pracy i kryte-
ria wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´
cudzoziemców (Dz. U. Nr 141, poz. 1004).

§ 6. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lu-
tego 2009 r.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie okreÊlenia przypadków, w których zezwolenie na prac´ cudzoziemca jest wydawane
bez wzgl´du na szczegó∏owe warunki wydawania zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców

———————
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 16 listopa-
da 2007 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania
Ministra Pracy i Polityki Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 216,
poz. 1598).

2) 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.


