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ZARZĄDZENIE NR 13/22
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 17 stycznia 2022 r.
w sprawie ustalenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców
na terenie województwa śląskiego
Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§ 1. Zarządzenie 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 cudzoziemca na terytorium RP nie wymaga uwzględnienia informacji
starosty, o której mowa w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy ono cudzoziemca mającego wykonywać
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 określony we wniosku o wydanie
zezwolenia na pracę, w przypadku gdy wniosek:
1) jest złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, który na dzień złożenia
wniosku:
a) prowadzi działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż jeden rok lub
b) posiada siedzibę lub miejsce zamieszkania na terenie województwa śląskiego przez okres nie dłuższy niż
jeden rok lub
2) został złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy występujący jako agencja pracy
tymczasowej lub
3) dotyczy wydania zezwolenia na pracę, o którym mowa w art. 88 pkt 3 i 4 ustawy o promocji zatrudnienia
i instytucjach rynku pracy, w przypadku gdy cudzoziemiec:
a) jest zatrudniony w podmiocie, który prowadzi działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 1 rok
lub
b) jest oddelegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do podmiotu:
- który na dzień złożenia wniosku prowadzi działalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż jeden
rok lub
- którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się na terenie województwa śląskiego przez okres
nie dłuższy niż jeden rok lub
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4) dotyczy cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie podmiotu, który na dzień złożenia wniosku
nie spełnia wymogów określonych w art. 88c ust. 4 pkt 1 ww. ustawy, a zgodnie z art. 88c
ust. 4 pkt 2 wykaże posiadanie środków lub prowadzenie działań pozwalających na spełnienie
w przyszłości ww. wymogów, w szczególności przez prowadzenie działalności przyczyniającej się do
wzrostu inwestycji, transferu technologii, wprowadzenia korzystnych innowacji lub tworzenia miejsc pracy.
2. Zezwolenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż:
1) 12 miesięcy w przypadkach wskazanych w pkt. 1, 3 i 4;
2) 18 miesięcy w przypadku wskazanym w pkt. 2.
§ 4. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich
i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
§ 5. Traci moc 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 (Dz. Urz. Woj.
Śląskiego z 2016 r., poz. 4165).
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.

Wojewoda Śląski
Jarosław Wieczorek
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Załącznik do zarządzenia Nr 13/22
Wojewody Śląskiego
z dnia 17 stycznia 2022 r.

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.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Nazwa Zawodu
Kod zawodu
Lektor języka obcego – jeżeli język którego będzie nauczał
235301
cudzoziemiec jest jego językiem urzędowym
Operator zautomatyzowanej linii produkcyjnej
313904
Magazynier
432103
Kucharz
512001
Kelner
513101
Barman
513202
Hydraulik
712601
Mechanik pojazdów samochodowych
723103
Rozbieracz - wykrawacz
751104
Cukiernik
751201
Piekarz
751204
Kierowca mechanik
832201
Kierowca samochodu dostawczego
832202
Kierowca operator wózków jezdniowych (widłowych)
834401
Salowa
911206
Pomocniczy robotnik budowlany
931301
Pakowacz ręczny
932101
Pomoc kuchenna
941201

