
  

ZARZĄDZENIE  Nr 158/2017 

WOJEWODY KUJAWSKO-POMORSKIEGO 

z dnia 9 czerwca 2017 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie 

(Dz.U. z 2015 r. poz. 5251 z późn. zm.) w związku z art. 10 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 

zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r. poz. 1065) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Określa się: 

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 zarządzenia. 

 

§ 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 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę, przebywał legalnie w Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wykonywaniem pracy przez 

łączny okres poniżej 6 miesięcy lub  

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

upłynął okres dłuższy niż 1 rok. 

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

18 miesięcy. 

 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 308/2010 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 grudnia 2010 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców. 

 

 

 

                                                      
1 Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz.U. z 2015 r. poz. 1960, Dz.U. z 016 r. poz. 1948, 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 935. 
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

z up. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 

Józef Ramlau 

Wicewojewoda 
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załącznik  

do zarządzenia nr 158/2017 

Wojewody Kujawsko-pomorskiego 

z dnia 9 czerwca 2017 

 

WYKAZ ZAWODÓW I RODZAJÓW PRAC, W STOSUNKU DO KTÓRYCH WYDANIE 

ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCA NIE WYMAGA INFORMACJI STAROSTY 

 

L.p. Nazwa zawodu Kod zawodu 

1.  Betoniarz 711401 

2.  Blacharz budowlany 721302 

3.  Brukarz 711205 

4.  Cieśla 711501 

5.  Cieśla szalunkowy 711502 

6.  Dekarz 712101 

7.  Elektryk 741103 

8.  Hydraulik 712601 

9.  Kierowca autobusu 833101 

10.  Kierowca ciągnika siodłowego 833202 

11.  Kierowca samochodu ciężarowego 833203 

12.  Kowal 722101 

13.  Kowal wyrobów zdobniczych 722102 

14.  Monter konstrukcji budowlanych 711102 

15.  Monter konstrukcji stalowych 721404 

16.  Monter rusztowań 711903 

17.  Monter stolarki budowlanej 712906 

18.  Murarz 711202 

19.  Operator obrabiarek sterowanych numerycznie 722308 

20.  Pozostali betoniarze, betoniarze-zbrojarze i pokrewni 711490 

21.  Pozostali cieśle i stolarze budowalni 711590 

22.  Pozostali hydraulicy i monterzy rurociągów 712690 

23.  Pozostali monterzy konstrukcji budowlanych  

i konserwatorzy budynków 

711190 

24.  Pozostali murarze i pokrewni 711290 

25.  Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego  

i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 

711990 

 

26.  Pozostali tynkarze i pokrewni 712390 

27.  Rozbieracz – wykrawacz  751104 

28.  Rzeźnik – wędliniarz  751105 

29.  Spawacz 721204 

30.  Spedytor 333105 

31.  Stolarz budowlany 711503 

32.  Ślusarz 722204 

33.  Tokarz – frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 722313 

34.  Tynkarz 712303 

35.  Zbrojarz 711404 
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