
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1 

WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
 

z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących  

w województwie dolnośląskim 

 

Na podstawie art. 10 ust. 3, 4, 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 

rynku pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 149, 357, 1066, 1217, 1240, 1268, 1567, 1582, 1607) zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Rozporządzenie 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 i ust. 1a 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 i ust. 1a ustawy, jeżeli dotyczy ono cudzoziemca wykonującego pracę określoną  

w wykazie zawodów i rodzajów pracy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 

§ 3. 1. Zezwolenie na pracę wydaje się na okres krótszy niż wskazany we wniosku w przypadku, gdy 

wniosek: 

1) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia jej prowadzenia nie 

upłynął okres dłuższy niż  rok, 

2) jest złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, który ubiega się o wydanie zezwolenia po raz 

pierwszy dla danego cudzoziemca,  

3) dotyczy wykonywania pracy, za którą będzie wypłacane wynagrodzenie nie przekraczające 150% 

wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie dolnośląskim, ogłaszanej przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy, tj. w pierwszym i trzecim 

kwartale danego roku. 

2. Zezwolenie na pracę w przypadkach wskazanych w ust. 1 wydawane są na okres  nie dłuższy niż rok  

a przedłużenia zezwolenia na pracę – na okres nie dłuższy niż 2 lata. 

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

1) cudzoziemca, pełniącego funkcje w zarządzie osoby prawnej, o której mowa w art. 88e ust. 2 ustawy, 

2) przypadku ubiegania się o zezwolenie Typu C oraz D. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie nr 3 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie 

kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców, obowiązujących w województwie dolnośląskim 

(Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2013 r., poz. 5083). 
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§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

 

Wojewoda Dolnośląski: 

P. Hreniak 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów 

wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców obowiązujących w województwie dolnośląskim. 

          

 

 

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

uwzględnienia informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy  

  

Lp. 
Symbol 

klasyfikacji 
Zawody i specjalności 

1 2513 Projektanci aplikacji sieciowych i multimediów 

2 2511 Analitycy systemów komputerowych 

3 2519 Analitycy systemów komputerowych i programiści gdzie indziej niesklasyfikowani 

4 2433 Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komu-

nikacyjnych) 

5 2411 Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 

 

 

 

 

 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 2 – Poz. 6061


		2015-12-22T15:10:25+0000
	Polska
	Milena Pigdanowicz-Fidera; DUW we Wrocławiu
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




