
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 

WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 

z dnia 10 stycznia 2017 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 

Na podstawie 10 ust. 3 i art. 88e ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia 

i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm.1)) i art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 

2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U z 2015 r., poz. 525 i 1960) zarządza się, 

co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

1) przypadki, w których zezwolenie na pracę może być wydane na okres krótszy niż określony we wniosku o 

wydanie zezwolenia na pracę, 

2) 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. 1. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę na okres krótszy niż wskazany we wniosku o wydanie 

zezwolenia na pracę w przypadku, gdy wniosek: 

1) dotyczy cudzoziemca, dla którego dany pracodawca po raz pierwszy wnioskował o wydanie zezwolenia na 

pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2) jest złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą przez okres krótszy niż rok; 

3) jest złożony przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie umowy 

cywilnoprawnej; 

4) dotyczy zatrudnienia cudzoziemca do wykonywania prac pielęgnacyjno-opiekuńczych lub jako pomoc 

domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym. 

2. Zezwolenie na pracę w przypadkach, o których mowa w ust. 1 wydawane jest na okres nie dłuższy niż 

12 miesięcy, a w przypadku przedłużenia zezwolenia na pracę na okres nie dłuższy niż 24 miesiące. 

3. Ograniczenie, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się gdy wniosek dotyczy: 

1) cudzoziemca o którym mowa w art. 88 pkt 3, 4 i 5 ustawy; 

2) cudzoziemca pełniącego funkcję w zarządzie osoby prawnej, o którym mowa w art 88e ust. 2 ustawy. 

§ 3. 1. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa 

w art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli dotyczy cudzoziemca wykonującego pracę określoną w wykazie zawodów 

i rodzajów pracy, stanowiącym załącznik do rozporządzenia. 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego ustawy ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 691, 868, 1265, 1579, 1860, 1940, 1984 i 2138. 
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2. Wykaz zawodów i rodzajów pracy, o którym mowa w ust. 1 będzie uaktualniany w zależności od 

sytuacji na lokalnym rynku pracy. 

§ 4. Wykonanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach. 

§ 5. Traci moc rozporządzenie Nr 1/2010 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 13 stycznia 2010 r. 

w sprawie kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego Nr 15, 

poz. 100). 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Wojewoda Świętokrzyski 

 

Agata Wojtyszek 
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Załącznik do Rozporządzenia Nr 1/2017 

Wojewody Świętokrzyskiego 

z dnia 10 stycznia 2017 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: 

L.p. Symbol klasyfikacji zawodu Zawody i specjalności 

1. 833203 Kierowca samochodu ciężarowego 

2. 833202 Kierowca ciągnika siodłowego 

3. 721204 Spawacz 
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