
ROZPORZĄDZENIE Nr 1 

WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO 

z dnia 25 stycznia 2016 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie 

województwa mazowieckiego 

 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.
1)

) zarządza się, co 

następuje: 

 

 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

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

określony we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę; 

2) 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. 1. Zezwolenie na pracę wydaje się na okres krótszy niż wskazany we wniosku  

o wydanie zezwolenia na pracę w przypadku, gdy wniosek: 

1) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, którego siedziba lub 

miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 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 dla cudzoziemca, któremu zamierza powierzyć wykonywanie 

pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej; 

3) dotyczy zatrudnienia cudzoziemca do wykonywania prac pielęgnacyjno-opiekuńczych 

lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym; 

4) dotyczy wydania zezwolenia na pracę o którym mowa w art. 88 pkt 3 i 4 ustawy,  w 

przypadku gdy cudzoziemiec jest oddelegowany na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej do podmiotu, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 

rok; 

                                                 
1)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 357, 1066, 1217, 

1240, 1268, 1567, 1582, 1607,1767, 1814, 1830 i 2199. 



5)  dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie podmiotu, który w roku 

podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku osiągnął dochód nie  niższy niż 12-

krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie w trzecim 

kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku, ogłaszanego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 oraz nie zatrudniał na 

czas nieokreślony i w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej roku 

poprzedzającego złożenie wniosku co najmniej dwóch pracowników, którzy nie 

podlegają obowiązkowi posiadania zezwolenia na pracę. 

2. Zezwolenie na pracę w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 4, wydawane 

jest na okres nie dłuższy niż rok, natomiast w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 5 

na 2 lata. 

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

1) cudzoziemca, pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej, o którym mowa w art. 

88e ust. 2 ustawy; 

2) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88c ust. 8 pkt 1 i 2 ustawy; 

3) cudzoziemca, o którym mowa w art. 88 pkt 5 ustawy. 

 

§ 3. 1. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o 

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

określoną w wykazie zawodów i rodzajów pracy. 

2. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, określa załącznik do rozporządzenia.    

 

§ 4. Traci moc rozporządzenie Nr 14 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca  

2009 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie 

województwa mazowieckiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 106, poz. 3033). 

 

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

Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

 

 

 

 

 

 



Załącznik do rozporządzenia Nr 1 Wojewody Mazowieckiego  

z dnia 25 stycznia 2016 r.  

 

 

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   

 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 

1 833101 Kierowca autobusu 

2 833202 Kierowca ciągnika siodłowego 

 

 

 


