ROZPORZĄDZENIE NR 14
WOJEWODY LUBELSKIEGO
z dnia 31 grudnia 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
w województwie lubelskim
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.1)
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 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
rozporządzenia.
§ 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 przed dniem złożenia wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę przebywał legalnie w Rzeczypospolitej Polskiej w związku
z wykonywaniem pracy przez łączny okres poniżej 9 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 60%
wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w województwie, ogłaszanej przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 90 ust. 7 ustawy.
1
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr
171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367 i Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 69, poz. 595, Nr 97,
poz. 800, Nr 91 poz. 742, Nr 115, poz. 964, Nr 125, poz. 1035, Nr 127, poz. 1052.

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 49 Wojewody Lubelskiego z dnia 30 października 2007 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców
w województwie lubelskim (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2007 r. Nr 171, poz.
3030), uchyla się rozporządzenie Nr 12 Wojewody Lubelskiego z dnia 19 października 2009 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie
lubelskim.
§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda Lubelski
Genowefa Tokarska

ZAŁĄCZNIK do rozporządzenia nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 31 grudnia 2009 r.

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę
cudzoziemca nie wymaga informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych pracodawcy

L.p.

Kod

Zawód/grupa zawodów
Grupa zawodów

1.

245

- Specjaliści kultury i sztuki

2.

235910

Wykładowca na kursach (języka obcego)

3.

235912

Lektor języka angielskiego

4.

235913

Lektor języka francuskiego

5.

235914

Lektor języka hiszpańskiego

6.

235915

Lektor języka niemieckiego

7.

235916

Lektor języka rosyjskiego

8.

347502

Instruktor dyscypliny sportu

