
  

ROZPORZĄDZENIE 

WOJEWODY LUBUSKIEGO 

z dnia 4 kwietnia 2018 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie 

lubuskim 

Na podstawie art. 10 ust. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz. 1065 z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Określa się: 

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 2004r. 

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 

o udzielenie zezwolenia na pracę. 

§ 2. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c 

ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy ono powierzenia cudzoziemcowi pracy określonej w wykazie zawodów 

i rodzajów pracy, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 

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

gdy wniosek: 

1) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą mający siedzibę lub miejsce 

zamieszkania albo oddział, zakład lub inną formę zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż rok, lub 

2) dotyczy zamiaru powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na podstawie umowy o dzieło, lub 

3) dotyczy cudzoziemca, o którym mowa w art. 88 ust. 1 pkt 2 ustawy, a podmiot którego członkiem 

zarządu, komplementariuszem lub prokurentem ma być cudzoziemiec nie spełnia wymogów określonych  

w art. 88c ust. 4 pkt 1 ustawy. 

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

maksymalnie 12 miesięcy, natomiast w przypadku wskazanym w ust. 1 pkt 3 wynosi maksymalnie 24 miesiące. 

3. Ograniczeń, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, gdy wniosek dotyczy cudzoziemca, o którym 

mowa w art. 88e ust. 2 ustawy. 

4. Przepisy ust  1, 2 i 3 znajdują odpowiednie zastosowanie w przypadku wniosków o przedłużenie 

zezwolenia na pracę. 

                                                 
1) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r., poz. 1292, 1321, 1428 i 1543. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 5 kwietnia 2018 r.

Poz. 960



§ 4. Traci moc rozporządzenie Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie kryteriów 

wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie lubuskim. 

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

Województwa Lubuskiego. 

Wojewoda Lubuski 

Władysław Dajczak
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Załącznik 

do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego 

z dnia 4 kwietnia 2018r. 

Wykaz 

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

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 

Lp. Nazwa zawodu 

1. barman 

2. betoniarz 

3. blacharz 

4. brukarz 

5. cieśla 

6. cukiernik 

7. dekarz 

8. diagnosta samochodowy 

9. elektromechanik 

10. elektromonter 

11. elektryk 

12. fizjoterapeuta 

13. fryzjer 

14. inżynier budownictwa 

15. kasjer 

16. kelner 

17. kierowca autobusu 

18. kierowca ciągnika siodłowego 

19. kierowca samochodu ciężarowego 

20. kosmetyczka 

21. krawiec 

22. kucharz 

23. lakiernik samochodowy 

24. lekarz 

25. magazynier 

26. masarz 

27. masażysta 

28. mechanik pojazdów samochodowych 

29. mechanik sprzętu do robót ziemnych 

30. monter instalacji budowlanych 

31. murarz 

32. nauczyciel języków obcych 

33. nauczyciel praktycznej nauki zawodu 

34. nauczyciel przedmiotów zawodowych 

35. nauczyciel przedszkoli 

36. operator obrabiarek skrawających 

37. operator sprzętu do robót ziemnych 

38. piekarz 

39. pielęgniarka 

40. położna 

41. pracownik ds. rachunkowości i księgowości 

42. pracownik ds. finansowo - księgowych ze znajomością języków obcych 

43. pracownik robót wykończeniowych w budownictwie 

44. pracownik socjalny 

45. przetwórca ryb 

46. psycholog 
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47. psychoterapeuta 

48. robotnik budowlany 

49. robotnik obróbki drewna 

50. samodzielny księgowy 

51. spawacz 

52. sprzedawca 

53. stolarz 

54. szef kuchni 

55. ślusarz 

56. tapicer 

57. tynkarz 

58. zbrojarz 
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