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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ1)

z dnia 9 grudnia 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia przypadków, w których zezwolenie na pracę cudzoziemca 
jest wydawane bez względu na szczegółowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

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 późn. zm.2)) 
zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie okreś- 
lenia przypadków, w których zezwolenie na pracę 
cudzoziemca jest wydawane bez względu na szczegó-
łowe warunki wydawania zezwoleń na pracę cudzo-
ziemców (Dz. U. Nr 16, poz. 85) wprowadza się nastę-
pujące zmiany:

1) w § 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2)  obywatela Republiki Białoruś, Republiki Gru-
zji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej 

lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyj-
no-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na 
rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domo-
wym;

 3)  obywatela Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, 
Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub 
Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprze-
dzającym złożenie wniosku o wydanie zezwo-
lenia na pracę wykonywał przez okres nie krót-
szy niż 3 miesiące pracę dla tego samego pod-
miotu na podstawie oświadczenia o zamiarze 
powierzenia wykonywania pracy, zarejestro-
wanego w powiatowym urzędzie pracy właści-
wym ze względu na siedzibę lub miejsce za-
mieszkania składającego oświadczenie — pod 
warunkiem przedstawienia zarejestrowanego 
oświadczenia i zaświadczenia o zatrudnieniu 
lub umowy oraz kopii dokumentów potwier-
dzających opłacanie składek na ubezpieczenie 
społeczne, jeżeli były wymagane w związku 
z wykonywaniem pracy;”;

2) uchyla się § 4.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogło-
szenia.

Minister Pracy i Polityki Społecznej: J. Fedak

1)  Minister Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem ad- 
ministracji rządowej — praca, na podstawie § 1 ust. 2 
pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
działania Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. 
Nr 216, poz. 1598).

2)  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały 
ogłoszone 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, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 91, 
poz. 742, Nr 97, poz. 800, Nr 115, poz. 964, Nr 125, 
poz. 1035, Nr 127, poz. 1052, Nr 161, poz. 1278 i Nr 219, 
poz. 1706 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 81, poz. 531.


