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Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325
i Nr 128, poz. 1405) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Przyrzeczenie i zezwolenie  na prac´ wydawa-
ne sà przez wojewod´ bez wzgl´du na sytuacj´ na lo-
kalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeƒ
i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców w przypadku:

1) cudzoziemców b´dàcych obywatelami paƒstw
cz∏onkowskich Unii Europejskiej, którzy majà wy-
konywaç prac´ jako personel kluczowy, w rozumie-
niu art. 52 Uk∏adu Europejskiego ustanawiajàcego
stowarzyszenie mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà,
z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich
Paƒstwami Cz∏onkowskimi, z drugiej strony, spo-
rzàdzonego w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.
(Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38, z 1995 r. Nr 63,
poz. 324 i 326 oraz z 1997 r. Nr 104, poz. 662),

2) cudzoziemców — w∏aÊcicieli, wspó∏w∏aÊcicieli firm
pragnàcych wykonywaç prac´ lub cudzoziemców
pe∏niàcych funkcj´ w zarzàdach osób prawnych
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà zatrudnia-
jàcych co najmniej 50 pracowników, je˝eli ich dzia-
∏alnoÊç przyczynia si´ do wzrostu inwestycji, trans-
feru technologii, wprowadzania korzystnych inno-
wacji lub tworzenia nowych miejsc pracy,

3) cudzoziemców — cz∏onków rodzin pracowników
przedstawicielstw dyplomatycznych, urz´dów kon-
sularnych, organizacji mi´dzynarodowych lub ich
przedstawicielstw wykonujàcych w Polsce prac´

w ramach umów i porozumieƒ mi´dzynarodo-
wych,

4) cudzoziemców — lekarzy i lekarzy stomatologów —
absolwentów polskich uczelni medycznych, odby-
wajàcych w publicznych zak∏adach opieki zdrowot-
nej wymagane sta˝e zawodowe,

5) cudzoziemców upowa˝nionych do reprezentowa-
nia przedsi´biorcy zagranicznego w jego oddziale
lub przedstawicielstwie znajdujàcym si´ na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej,

6) cudzoziemców, którzy wykonujà prac´ jako prywat-
na s∏u˝ba domowa pracowników przedstawi-
cielstw dyplomatycznych, urz´dów konsularnych,
organizacji mi´dzynarodowych lub ich przedstawi-
cielstw.

§ 2. W zakresie wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ
na prac´, a tak˝e ich przed∏u˝ania stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce szczegó∏owych zasad i try-
bu wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzo-
ziemców.

§ 3. Cudzoziemcy, o których mowa w § 1 pkt 4, któ-
rzy rozpocz´li wykonywanie pracy przed dniem 1 stycz-
nia 2002 r. bez obowiàzku posiadania zgody na prac´,
zachowujà prawo do wykonywania pracy bez zezwole-
nia na prac´ do czasu zakoƒczenia sta˝u zawodowego.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie okreÊlenia przypadków, w których przyrzeczenie i zezwolenie na prac´ cudzoziemca wydawane
jest przez wojewod´ bez wzgl´du na sytuacj´ na lokalnym rynku pracy i kryteria wydawania przyrzeczeƒ

i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ

z dnia 19 grudnia 2001 r.

w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cudzoziemców zatrud-
nionych przy realizacji us∏ug eksportowych Êwiadczonych przez pracodawców zagranicznych w Rzeczypo-

spolitej Polskiej.

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 14 grud-
nia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 56, Nr 42, poz. 475, Nr 89,
poz. 973, Nr 100, poz. 1080, Nr 122, poz. 1323 i 1325
i Nr 128, poz. 1405) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zasady
i tryb wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na prac´ cu-
dzoziemców zatrudnionych przy realizacji us∏ug eks-
portowych Êwiadczonych przez pracodawców zagra-

nicznych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wzór wnio-
sku o udzielenie zezwolenia, wzór kwestionariusza
osobowego cudzoziemca, wzory wniosków zezwole-
nia, przyrzeczenia i przed∏u˝enia przyrzeczenia lub ze-
zwolenia oraz wzór wniosku o przed∏u˝enie zezwolenia
na wykonywanie pracy przez cudzoziemca na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2. 1. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ do cu-
dzoziemców delegowanych przez pracodawc´ zagra-
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nicznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ce-
lu realizacji us∏ugi eksportowej Êwiadczonej przez pra-
codawc´ zagranicznego.

2. Podstawà realizacji us∏ugi, o której mowa
w ust. 1, jest umowa zawarta przez pracodawc´ zagra-
nicznego z podmiotem, którego siedziba znajduje si´
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. 1. Zezwolenie na wykonywanie pracy przez cu-
dzoziemca delegowanego, zwane dalej „zezwole-
niem”, wydaje wojewoda w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce realizacji us∏ugi, na pisemny wniosek praco-
dawcy zagranicznego. Wzór wniosku o udzielenie ze-
zwolenia stanowi za∏àcznik nr 1 do rozporzàdzenia.
Wzór kwestionariusza osobowego cudzoziemca stano-
wi za∏àcznik nr 2 do rozporzàdzenia.

2. Zezwolenie wydawane jest na warunkach okre-
Êlonych w przyrzeczeniu wydania zezwolenia na prac´
cudzoziemca, zwanym dalej „przyrzeczeniem”, na ca∏-
kowity czas delegowania cudzoziemca, jednak na
okres nie d∏u˝szy ni˝ czas pobytu okreÊlony w wizie lub
okres wa˝noÊci zezwolenia na zamieszkanie na czas
oznaczony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Wzór zezwolenia stanowi za∏àcznik nr 3 do rozporzà-
dzenia.

§ 4. 1. Wojewoda wydaje decyzj´ w sprawie przy-
rzeczenia, uwzgl´dniajàc sytuacj´ na rynku pracy, na
którego obszarze us∏uga eksportowa b´dzie realizowa-
na, oraz kryteria wydawania przyrzeczeƒ i zezwoleƒ na
prac´ cudzoziemców.

2. Przyrzeczenie dotyczy wykonywania pracy w ra-
mach us∏ugi, o której mowa w § 2, okreÊlonego stano-
wiska lub rodzaju wykonywanej pracy w oznaczonym
czasie i miejscu.

3. Je˝eli us∏uga, o której mowa w § 2, ma byç cz´-
Êciowo realizowana tak˝e w innym województwie, wo-
jewoda wydaje decyzj´ w sprawie przyrzeczenia po za-
si´gni´ciu opinii wojewody, na terenie którego us∏uga
ta b´dzie tak˝e realizowana.

4. Przyrzeczenie wydaje si´ cudzoziemcom posia-
dajàcym kwalifikacje zawodowe niezb´dne do wyko-
nywania prac w ramach realizacji us∏ugi, o której mo-
wa w § 2.

5. Przyrzeczenie wystawiane jest w trzech jedno-
brzmiàcych egzemplarzach. Jeden egzemplarz przy-
rzeczenia zatrzymuje wojewoda, dwa egzemplarze
przyrzeczenia otrzymuje pracodawca zagraniczny, któ-
ry nast´pnie przekazuje jeden egzemplarz cudzoziem-
cowi. Wzór przyrzeczenia stanowi za∏àcznik nr 4 do roz-
porzàdzenia.

6. Wojewoda odmawia wydania przyrzeczenia,
w szczególnoÊci gdy:
1) pracodawca zagraniczny wnioskuje o wydanie

przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca, którego
kwalifikacje i umiej´tnoÊci nie sà odpowiednie do
pracy, którà cudzoziemiec ma wykonywaç,

2) wynagrodzenie cudzoziemca majàcego realizowaç
us∏ug´ b´dzie ni˝sze od wynagrodzenia przys∏ugu-
jàcego polskiemu pracownikowi za wykonywanie
porównywalnej pracy,

3) pracodawca zagraniczny wnioskuje o wydanie
przyrzeczenia w stosunku do cudzoziemca, który
wczeÊniej naruszy∏ przepisy obowiàzujàce w Rze-
czypospolitej Polskiej, zw∏aszcza w zakresie po-
rzàdku publicznego.

§ 5. Je˝eli w dniu sk∏adania wniosku, o którym mo-
wa w § 3 ust. 1, cudzoziemiec posiada odpowiednià wi-
z´ lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wojewoda
wydaje decyzj´ w sprawie zezwolenia bez koniecznoÊci
uprzedniego wydania przyrzeczenia. Przepisy § 4 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 6. Wojewoda przekazuje kopie wydanych zezwo-
leƒ oddzia∏owi Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych oraz
urz´dowi skarbowemu w∏aÊciwemu ze wzgl´du na sie-
dzib´ podmiotu, który zawar∏ umow´ z pracodawcà za-
granicznym.

§ 7. Je˝eli praca cudzoziemca w ramach us∏ugi,
o której mowa w § 2, zosta∏a zakoƒczona przed up∏y-
wem okresu, na który cudzoziemcowi zosta∏o wydane
zezwolenie, pracodawca zagraniczny jest zobowiàzany
niezw∏ocznie zawiadomiç o tym na piÊmie w∏aÊciwego
wojewod´ oraz zwróciç wojewodzie wydane przez nie-
go zezwolenie.

§ 8. 1. Wojewoda, na wniosek pracodawcy zagra-
nicznego, mo˝e przed∏u˝yç okres wa˝noÊci wydanego
cudzoziemcowi zezwolenia, je˝eli potrzeba taka wyni-
ka z umowy. Wzór wniosku o przed∏u˝enie wa˝noÊci
zezwolenia stanowi za∏àcznik nr 5 do rozporzàdzenia.
Wzór przed∏u˝enia przyrzeczenia i zezwolenia stanowi
za∏àcznik nr 6 do rozporzàdzenia.

2. W zakresie przed∏u˝enia wa˝noÊci przyrzeczenia
i zezwolenia na prac´ przepisy § 3—7 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 9. Wojewoda prowadzi rejestr wydanych przyrze-
czeƒ i zezwoleƒ.

§ 10. 1. Zezwolenia i zgody na prac´ wydane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie rozporzàdzenia zachowujà wa˝-
noÊç do up∏ywu okresu, na który zosta∏y wydane.

2. Wojewoda wydaje cudzoziemcowi zezwolenie,
je˝eli starosta wyda∏ zezwolenie na zatrudnienie cu-
dzoziemca na zasadach obowiàzujàcych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie przepisów niniejszego rozporzàdzenia.

3. Starostowie przeka˝à wojewodom rejestr zezwo-
leƒ i zgód na prac´ wydanych przed dniem 1 stycznia
2002 r.

§ 11. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Pracy i Po-
lityki Socjalnej z dnia 24 kwietnia 1995 r. w sprawie try-
bu zatrudniania cudzoziemców przy realizacji us∏ug
eksportowych Êwiadczonych przez pracodawców za-
granicznych w Polsce (Dz. U. Nr 66, poz. 340, z 1998 r.
Nr 12, poz. 50 i z 1999 r. Nr 111, poz. 1306).

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.

Minister Pracy i Polityki Spo∏ecznej: J. Hausner
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Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra
Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
19 grudnia 2001 r. (poz. 1768)

Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4
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Za∏àcznik nr 5
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Za∏àcznik nr 6
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