
ZARZĄDZENIE NR 463  

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 7 grudnia 2010r.  

 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 

 

Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie  

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) oraz art. 17 ustawy z dnia  

23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31,  

poz. 206 ze zm.) w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2008r.  Nr 69, poz. 415 ze zm.) zarządza się co 

następuje: 

§ 1. Zarządzenie określa  

1) wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę 

nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, 

zwanej dalej "ustawą"; 

2) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż 

określony we wniosku. 

§ 2. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty,  

o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy ono cudzoziemca wykonującego 

pracę określoną w wykazie zawodów i rodzajów pracy, stanowiącym załącznik do niniejszego 

zarządzenie. 

§ 3. 1. Zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy, niż wskazany we wniosku,  

w przypadku, gdy wniosek: 

1) dotyczy cudzoziemca, który w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku  

o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie w Rzeczypospolitej Polskiej  

w związku z wykonywaniem pracy przez łączny okres poniżej 12 miesięcy, lub 

2) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia 

jej prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż 1 rok, lub 

3) dotyczy wykonywania pracy, za którą przewidywane wynagrodzenie nie przekracza 70 

% wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy. 

2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie w przypadkach wskazanych w ust. 1, wynosi 

maksymalnie 12 miesięcy. 

  3. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się, gdy wniosek dotyczy: 

1) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88e ust. 2 ustawy; 

2) wykonywania pracy, za którą przewidywane wynagrodzenie przekracza 150% 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy. 



§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 3 Wojewody Lubuskiego z dnia 10 czerwca 2010r.  

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Lubuskiego.  

 

 

 

 

Załącznik do zarządzenia nr…   Wojewody Lubuskiego z dnia …… 

          

 

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę 

cudzoziemca nie wymaga uwzględnienia informacji starosty na temat możliwości 

zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy kierując się sytuacją na lokalnym rynku pracy 

 

 

 

 

Lp. Zawody i specjalności Symbol klasyfikacji zawodu 

1. Lekarz – medycyna pracy 223132 

2. Lekarz – medycyna rodzinna 223134 

3. Lekarz – rehabilitacja medyczna 223156 

4. Nauczyciel przedmiotów zawodowych technicznych 232117 

5. Diagnosta samochodowy 315201 

6. Instruktor odnowy biologicznej 347503 

7. Asystent usług telekomunikacyjnych 421302 

8. Operator zwałowarek i koparek 811102 

9. Sortowacz surowców wtórnych 916103 

 

 

 

Wojewoda Lubuski  

Helena Hatka 

 

 


