
ROZPORZĄDZENIE Nr 14 

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

z dnia 30 czerwca 2009 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 

na terenie województwa mazowieckiego. 

Na podstawie art. 59 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie i administracji rządowej w wo-

jewództwie (Dz, U. Nr 31, poz. 206) w związku z art, 10 ust. 3, ust. 4, ust. 5 i ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008r. Nr 69, poz. 415, z 2007r. Nr 192, 

poz. 1378, z 2008r. Nr 171, poz. 1056, Nr 216, poz. 1367, Nr 237, poz. 1654 oraz z 2009r. Nr 6, poz. 33) zarzą-

dza się, co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazo-

wieckiego, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego rozporządzenia. 

§ 2. Ustala się wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę 

nie wymaga uzgodnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwiet-

nia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego roz-

porządzenia. 

§ 3. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

§ 4. Traci moc rozporządzenie nr 53 Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 czerwca 2002r. w sprawie kry-

teriów wydawania przyrzeczeń i zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa mazowieckiego 

(Dz. Urz. Woj. Mazow. Nr 171, poz. 3768). 

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

jewództwa Mazowieckiego. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

Załącznik nr 1 

do rozporządzenia nr 14 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 30 czerwca 2009r. 

 

Kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 

 

1. Zatrudnienie cudzoziemców powinno mieć charakter uzupełniający, szczególnie w zawodach deficyto-

wych lub wymagających szczególnych predyspozycji bądź wykształcenia, nie występujących na lokal-

nym rynku pracy. 

2. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na czas określony: 

a) w przypadku zawodów, stanowiących załącznik nr 2 do rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 

dnia 30 czerwca 2009r. na okres nie dłuższy niż 2 lata; 

b) w przypadku gdy cudzoziemiec pełni funkcję w zarządzie osoby prawnej, która na dzień złożenia 

wniosku zatrudnia powyżej 25 osób, na okres nie dłuższy niż 5 lat; 

c) w przypadku delegowania cudzoziemca przez pracodawcę zagranicznego w celu realizacji usługi eks-

portowej, wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres delegowania nie dłuższy niż 3 lata; 

d) w przypadku gdy cudzoziemiec wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podmiocie 

powiązanym długoterminową umową o współpracy, na okres realizacji umowy nie dłuższy niż 3 lata; 

e) w pozostałych przypadkach, gdy wniosek będzie dotyczył zezwolenia na pracę cudzoziemca, decyzja 

będzie wydawana na okres do 12 m-cy, a przy przedłużeniu zezwolenia na okres nie dłuższy niż na 2 

lata. 



3. Stanowisko i rodzaj proponowanej dla cudzoziemca pracy, będące przedmiotem wniosku o wydanie 

zezwolenia bądź przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

winno być zgodne z obowiązującą klasyfikacją zawodów i specjalności. 

4. Wykaz zawodów i rodzajów pracy w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę nic wymaga 

uwzględnienia informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy, stanowiący załącznik nr 2 do Roz-

porządzenia Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2009r., może podlegać zmianie w oparciu o 

analizę mazowieckiego rynku przeprowadzoną co najmniej raz w roku. 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 

 

Załącznik nr 2 

do rozporządzenia nr 14 

Wojewody Mazowieckiego 

z dnia 30 czerwca 2009r. 

 

Wykaz zawodów i rodzajów pracy do których wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia 

informacji starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy 

 

Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu 

1 712204 Zbrojarz 

2 712301 Cieśla 

3 712903 Monter konstrukcji budowlanych 

4 713201 Glazurnik 

5 713302 Tynkarz 

6 721202 Spawacz ręczny gazowy 

7 721304 Blacharz budowlany 

8 811102 Operator koparek i zwałowarek 

9 832201 Kierowca autobusu 

10 832301 Kierowca ciągnika siodłowego 

 

Wojewoda Mazowiecki: 

Jacek Kozłowski 

 


