
 

 

ZARZĄDZENIE NR 264/16 

WOJEWODY ŚLĄSKIEGO 

z dnia 27 lipca 2016 r. 

w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 

na terenie województwa śląskiego 

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

w województwie (Dz. U. z 2015 r. poz. 525 i 1960), w związku z art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia  

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691 i 868) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Ustala się kryteria wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego, 

w których określa się wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę 

cudzoziemca 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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 645, 691  

i 868). 

§ 2. Zezwolenie na pracę cudzoziemca bez uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w § 1 w pkt 1, 

wydaje się w przypadku zawodów: 

1) nauczyciela (lektora) języka obcego - jeżeli język którego będzie nauczał cudzoziemiec jest jego językiem 

urzędowym; 

2) kucharza kuchni narodowej (regionalnej). 

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich 

i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 441/09 Wojewody Śląskiego z dnia 10 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 

kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców na terenie województwa śląskiego (Dz.Urz. 

Woj. Śląskiego Nr 227, poz. 4592 oraz z 2011 r. Nr 77, poz. 1392). 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Śląskiego. 
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DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 lipca 2016 r.
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