
wyższą lub zawodową a pracodawcą, 
zarejestrowanej w powiatowym 
urzędzie pracy właściwym ze względu 
na miejsce zamieszkania lub siedzibę 
pracodawcy.

 ● posiadają zezwolenie na zamieszkanie 
na czas oznaczony w Polsce, wydane ze 
względu na:

 � stacjonarne studia wyższe lub 
doktoranckie, także w przypadku 
gdy cudzoziemiec podjął studia 
na terytorium innego państwa 
Unii Europejskiej, które zamierza 
kontynuować lub uzupełnić w Polsce;

 � prowadzenie w Polsce  badań 
naukowych na podstawie umowy 
o przyjęciu w celu realizacji projektu 
badawczego, zawartej z placówką 
naukową zatwierdzoną przez 
ministra właściwego do spraw nauki; 

 ● studenci studiów dziennych w Polsce 
w miesiącach wakacyjnych (lipiec, 
sierpień i wrzesień).

Nauczyciele i wykładowcy
 ● prowadzący szkolenia, biorący udział 

w stażach zawodowych, pełniący 
funkcję doradczą, nadzorczą lub 
wymagającą szczególnych kwalifikacji 
w programach realizowanych 
w ramach działań Unii Europejskiej 
lub innych międzynarodowych 
programach pomocowych;

 ● nauczyciele języków obcych lub 
prowadzący zajęcia w językach 
obcych, którzy wykonują pracę 
w ramach umów i porozumień 
międzynarodowych, których Polska 
jest stroną; 

 ● nauczyciele języków obcych, którzy 
wykonują pracę w przedszkolach, 
szkołach lub placówkach, o których 
mowa w przepisach o systemie oświaty, 
lub Ochotniczych Hufcach Pracy; 

 ● nauczyciele języków obcych, którzy 
wykonują pracę w zakładach 
kształcenia nauczycieli, o których 
mowa w przepisach o systemie 
oświaty; 

 ● wygłaszający, do 30 dni w roku 
kalendarzowym, okazjonalne 
wykłady, referaty lub prezentacje 
o szczególnej wartości naukowej 
lub artystycznej, jeżeli zachowują 
miejsce stałego pobytu za granicą.

Wykonujący następujące 
rodzaje pracy:

 ● członkowie sił zbrojnych 
lub personelu cywilnego, 
którzy wykonują pracę 
w międzynarodowych strukturach 
wojskowych znajdujących się na 
terytorium Polski, cudzoziemcy 
delegowanymi do wdrażania 
programów zbrojeniowych 
realizowanych na podstawie umów, 
których Polska jest stroną; 

 ● stali korespondenci zagraniczni 
środków masowego przekazu, 
akredytowani przez ministra 
spraw zagranicznych, tylko 
w zakresie zawodowej działalności 
dziennikarskiej wykonywanej na 
rzecz wysyłających ich redakcji lub 
agencji; 

 ● wykonujący indywidualnie lub 
w zespołach, trwające do 30 dni 
w roku kalendarzowym usługi 
artystyczne, które obejmują 
działania aktorów, reżyserów, 
recytatorów, dyrygentów, 
instrumentalistów, wokalistów, 
aktorów cyrkowych, tancerzy lub 
mimów; 

 ● sportowcy wykonujący pracę dla 
podmiotu mającego siedzibę na 
terytorium Polski polegającą na 
reprezentowaniu tego podmiotu 

Opracowano na podstawie:
ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania pracy przez 
cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

w trakcie zawodów sportowych, 
jeżeli praca ma charakter 
okazjonalny; 

 ● duchowni, członkowie zakonów 
lub inne osoby, wykonujące 
pracę w związku z pełnioną 
funkcją religijną, w kościołach 
i związkach wyznaniowych 
oraz krajowych organizacjach 
międzykościelnych, których 
status uregulowany jest umową 
międzynarodową, przepisami 
o stosunku Państwa do kościoła 
lub innego związku wyznaniowego, 
lub które działają na podstawie 
wpisu do rejestru kościołów 
i innych związków wyznaniowych, 
ich osobach prawnych lub 
jednostkach organizacyjnych, 
a także którzy wykonują pracę 
w ramach pełnienia funkcji 
religijnej w innych podmiotach, 
na podstawie skierowania przez 
właściwy organ kościoła lub innego 
związku wyznaniowego albo jego 
osoby prawnej; 

 ● delegowani do pracy w instytutach 
kultury państw obcych w Polsce, 
na podstawie umów i porozumień 
międzynarodowych, których Polska 
jest stroną; 

 ● delegowani do Polski przez 
pracodawcę zagranicznego, jeżeli 
zachowują oni miejsce stałego 
pobytu za granicą, na okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy 
w roku kalendarzowym, w celu: 

 � wykonywania prac montażowych, 
konserwacyjnych lub naprawy, 
dostarczonych kompletnych 
technologicznie urządzeń, 
konstrukcji, maszyn lub innego 
sprzętu, jeżeli pracodawca 
zagraniczny jest ich producentem; 

 � dokonania odbioru zamówionych 
urządzeń, maszyn, innego sprzętu 
lub części, wykonanych przez 
przedsiębiorcę polskiego; 

 � przeszkolenia pracowników 
pracodawcy polskiego będącego 
odbiorcą urządzeń, konstrukcji, 
maszyn lub innego sprzętu, o których 
mowa w lit. a, w zakresie jego obsługi 
lub użytkowania; 

 � montażu i demontażu stoisk 
targowych, jak i opieki nad nimi, 
jeżeli wystawcą jest pracodawca 
zagraniczny, który deleguje ich 
w tym celu; 

 ● wykonujący pracę na rzecz posłów do 
Parlamentu Europejskiego w związku 
z pełnioną funkcją; 

 ● wykonujący pracę jako pracownicy 
naukowi w podmiotach, o których 
mowa w przepisach o jednostkach 
badawczo-rozwojowych; 

 ● uczestniczący w programach 
wymiany kulturalnej lub edukacyjnej, 
programach pomocy humanitarnej 
lub rozwojowej lub programach 
wakacyjnej pracy studentów, 
zorganizowanych w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw 
pracy.

Co do zasady, cudzoziemcy potrzebują 
zezwolenia, aby podejmować w Polsce 
zatrudnienie. O zezwolenie występuje 
pracodawca.

Wiele grup cudzoziemców może 
jednak pracować w Polsce bez potrzeby 
uzyskiwania zezwolenia. Takie uprawnienie 
dają cudzoziemcom  ustawa o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz 
rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej w sprawie wykonywania pracy 
przez cudzoziemców bez konieczności 
uzyskania zezwolenia na pracę.

Polskie prawo oferuje przywilej prawa do 
pracy bez zezwolenia w Polsce cudzoziemcom 
o określonym statusie prawnym, ale 
też obywatelom niektórych państw 
i cudzoziemcom o określonych profesjach. 

Praca 
w Polsce
bez zezwolenia



Prawo do pracy w Polsce bez 
potrzeby uzyskania zezwolenia mają 
cudzoziemcy:

Którzy ubiegają się/
uzyskali ochronę 
międzynarodową

 ● uzyskali w Polsce status uchodźcy, 
ochronę uzupełniającą, pobyt 
tolerowany lub korzystają z ochrony 
czasowej w Polsce;

 ● ubiegają się o nadanie statusu 
uchodźcy lub są małżonkiem objętym 
wnioskiem o nadanie statusu 
uchodźcy, jeśli przez 6 miesięcy 
od złożenia wniosku, nie z winy 
cudzoziemca, nie została wydana 
decyzja w pierwszej instancji, oraz jeśli 
cudzoziemiec posiada potwierdzające 
ten stan zaświadczenie1;

 ● dzieci cudzoziemca, posiadającego 
w Polsce status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą, zgodę na pobyt 
tolerowany, ochronę czasową w Polsce, 
w wieku do 21 lat lub pozostające na 
jego utrzymaniu.

O następującym statusie 
prawnym:

 ● posiadają zezwolenie na osiedlenie się 
w Polsce; 

 ● posiadają zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego Wspólnot 
Europejskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej; 

1 Na wniosek zainteresowanego wydaje je Szef 
Urzędu ds. Cudzoziemców. Możliwości tej nie 
można traktować jako sposobu wejścia na rynek 
pracy w Polsce przy wykorzystaniu procedury 
uchodźczej. W przypadku decyzji negatywnej 
cudzoziemiec będzie zmuszony opuścić 
terytorium Polski i otrzyma zakaz wjazdu.

tego państwa i zostali czasowo 
delegowani przez tego pracodawcę 
w celu świadczenia usług w Polsce;

 ● posiadają zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony 
w Polsce, wydane ze względu na:

 � małżeństwo z obywatelem 
polskim lub cudzoziemcem, 
posiadającym w Polsce 
status uchodźcy, ochronę 
uzupełniającą, zezwolenie na 
osiedlenie się, status rezydenta 
długoterminowego WE w Polsce, 
zgodę na pobyt tolerowany, 
lub korzystającym z ochrony 
czasowej na terytorium RP 
(także w przypadku owdowienia, 
rozwodu lub separacji gdy 
przemawia za tym szczególnie 
ważny interes cudzoziemca);

 � „łączenie rodzin”. 

Obywatele:
 ● państw członkowskich 

Unii Europejskiej, Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii lub 
Szwajcarii, a także członkowie 
rodzin2 obywatela UE lub jednego 
z wymienionych państw; 

 ● Ukrainy, Białorusi, Rosji, 
Gruzji i Mołdowy, w przypadku, 
gdy pracodawca zarejestruje 
oświadczenie o zamiarze 
powierzenia im pracy we 
właściwym Powiatowym Urzędzie 
Pracy. Pracę na podstawie 
oświadczenia można wykonywać 
nie dłużej niż pół roku w ciągu 
roku. Na podstawie oświadczenia 

2 Jako rodzinę rozumie się: małżonka, 
dzieci do 21 rż. pozostające na utrzymaniu 
i rodzice obywatela UE, Islandii, 
Liechtensteinu, Norwegii lub Szwajcarii, 
jak też rodzice jego małżonka.

 ● przebywają na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na 
podstawie wiz proceduralnych, 
jeżeli bezpośrednio przed 
wydaniem tych wiz mieli prawo 
pracować bez zezwolenia 
na podstawie przepisów 
wymienionych w ustawie;

 ● posiadają ważną Kartę Polaka;
 ● posiadają zezwolenie na 

zamieszkanie na czas oznaczony 
w Polsce wydane na podstawie 
łączenia rodzin;

 ● posiadają zezwolenie na pobyt 
rezydenta długoterminowego WE, 
udzielone przez inne państwo 
członkowskie Unii Europejskiej;

 ● dzieci obywatela polskiego lub 
cudzoziemca, posiadającego 
w Polsce zezwolenie na osiedlenie 
się, status rezydenta w Polsce lub 
zezwolenie na zamieszkanie na 
czas oznaczony (w zależności od 
powodu wydania zezwolenia), 
w wieku do 21 lat lub pozostające 
na jego utrzymaniu;

 ● posiadają zezwolenie na 
zamieszkanie na czas oznaczony 
w Polsce i dokument pobytowy, 
z adnotacją “naukowiec”, wydany 
przez inne państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, jeżeli umowa 
o przyjęciu w celu realizacji 
projektu badawczego, zawarta 
z właściwą placówką naukową 
tego państwa, przewiduje 
przeprowadzenie badań naukowych 
na terytorium Polski;

 ● uprawnieni do przebywania 
i wykonywania pracy na terytorium 
państwa członkowskiego 
UE, Islandii, Liechtensteinu, 
Norwegii lub Szwajcarii, którzy 
są zatrudnieni przez pracodawcę 
mającego siedzibę na terytorium 

można wykonywać pracę również jeśli 
posiada się kartę pobytu wydaną w 
związku z inną pracą. Prawo przwiduje 
tę możliwość do końca 2010 roku; 

 ● obywatele Republiki Turcji wraz 
z rodzinami, którzy mieszkają w Polsce 
od co najmniej pięciu lat i pracowali 
legalnie od lat czterech;

Studenci i absolwenci
 ● absolwenci polskich szkół 

ponadgimnazjalnych lub stacjonarnych 
studiów wyższych lub stacjonarnych 
studiów doktoranckich na polskich 
uczelniach;

 ● studenci szkół wyższych lub uczniowie 
szkół zawodowych w państwach UE, 
Islandii, Liechtensteinu, Norwegii 
lub Szwajcarii, którzy wykonują 
pracę w ramach praktyk zawodowych 
przewidzianych regulaminem studiów 
lub programem nauczania, pod 
warunkiem uzyskania skierowania na 
taką praktykę ze szkoły wyższej lub 
zawodowej;

 ● studenci, którzy wykonują pracę 
w ramach odbywania staży 
zawodowych, do których odbywania 
kierują organizacje będące członkiem 
międzynarodowych zrzeszeń 
studentów; 

 ● studenci, którzy wykonują pracę w 
ramach współpracy publicznych służb 
zatrudnienia i ich zagranicznych 
partnerów, jeżeli potrzeba powierzenia 
cudzoziemcowi wykonywania pracy 
jest potwierdzona przez właściwy 
organ zatrudnienia; 

 ● studenci szkół wyższych lub 
uczniowie szkół zawodowych, 
skierowani do odbycia, w okresie 
do sześciu miesięcy w ciągu roku, 
praktyk zawodowych w ramach 
umowy pomiędzy zagraniczną szkołą 

Informacja przygotowana przez Fundację 
Polskie Forum Migracyjne w ramach projektu  
„Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców” 
w konsultacji z partnerami projektu. 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego 
Funduszu na rzecz Integracji Obywateli Państw 
Trzecich oraz budżetu Państwa.

Partnerzy projektu:

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
www.interwencjaprawna.pl

Wojewoda Mazowiecki
www.mazowieckie.pl 

Polskie Forum Migracyjne
www.forummigracyjne.org

Oprac. K. Templin (SIP)

Za treść publikacji odpowiada Fundacja Polskie 
Forum Migracyjne. Poglądy w niej wyrażone 
nie odzwierciedlają w żadnym razie oficjalnego 
stanowiska Unii Europejskiej.
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