
ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017
WOJEWODY ŁÓDZKIEGO

z dnia 13 stycznia 2017 r.

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców

Na podstawie 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
(Dz. U. z 2016 r., poz. 645 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;

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 może być wydane na okres krótszy niż wskazany we wniosku w przypadku, gdy 
wniosek:

1) dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą przez 
okres krótszy niż 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub,

2) dotyczy cudzoziemca, który pełni funkcję w zarządzie podmiotu, który w roku podatkowym poprzedzającym 
złożenie wniosku nie osiągnął dochodu nie niższego niż 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w województwie łódzkim w trzecim kwartale roku poprzedzającego złożenie wniosku i 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, 
ale przedstawił okoliczności wskazujące na perspektywę jego rozwoju i wzrost znaczenia dla lokalnego rynku 
pracy.

2. Okres, na który wydawane jest zezwolenie w przypadkach wskazanych w ust. 1 wynosi maksymalnie do 18 
miesięcy.

§ 3. 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 rozporządzenia.

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 
Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.

§ 5. Tracą moc rozporządzenia Wojewody Łódzkiego Nr 2/2014 z dnia 4 lipca 2014 r. oraz Nr 4/2015 z dnia 2 
listopada 2015 r. w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Łódzkiego.

 

wz. WOJEWODY 
ŁÓDZKIEGO

WICEWOJEWODA

Karol Młynarczyk

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 691, 868, 1579, 1265, 1860, 1940, 1984, 2138, 2260
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Załącznik nr 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:

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu
1. 243402 Specjalista sprzedaży technologii i usług informatycznych
2 229501 Optometrysta
3. 251301 Architekt stron internetowych
4. 333390 Pozostali pośrednicy pracy i zatrudnienia
5. 422201 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center)
6. 251102 Konsultant do spraw systemów teleinformatycznych
7. 251401 Programista aplikacji
8. 251201 Specjalista do spraw doskonalenia i rozwoju aplikacji
9. 814208 Operator wtryskarki
10. 834401 Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
11. 332101 Agent ubezpieczeniowy
12. 228203 Farmaceuta - specjalista farmacji aptecznej
13. 833202 Kierowca ciągnika siodłowego
14. 833203 Kierowca samochodu ciężarowego
15. 753105 Krawiec
16. 721204 Spawacz
17. 214903 Inżynier automatyki i robotyki
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