
 

 

ROZPORZĄDZENIE NR 0510/P/2/2018 

WOJEWODY OPOLSKIEGO 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

w sprawie określenia kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców 

Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.) zwanej dalej ustawą, zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa: 

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

o wydanie zezwolenia na pracę; 

2) wykaz zawodów i rodzajów pracy w stosunku, do których wydawanie 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. 

§ 2.1. Wojewoda wydaje zezwolenie na pracę cudzoziemca na okres krótszy, niż określony we wniosku, gdy: 

1) pracodawca ubiega się o wydanie zezwolenia dla danego cudzoziemca po raz pierwszy; 

2) wniosek został złożony przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jeżeli od rozpoczęcia jej 

prowadzenia nie upłynął okres dłuższy niż jeden rok. 

2. Okres, na który jest wydawane zezwolenie na pracę w przypadku określonym w ust. 1, wynosi 

maksymalnie 12 miesięcy. 

3. Ograniczenia, o którym mowa w ustępie 1, nie stosuje się gdy wniosek dotyczy cudzoziemca, o którym 

mowa w art. 88 ust. 1 pkt 3, 4 i 5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

§ 3. Wydanie zezwolenia na pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty, o której mowa w art. 88c 

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

i rodzajów pracy, stanowiącym załącznik niniejszego rozporządzenia. 

§ 4. Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego 

rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

§ 5. Wykonywanie rozporządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Spraw Obywatelskich  

i Cudzoziemców Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Opolu. 

§ 6. Traci moc rozporządzenie nr 0151/P/2/10 Wojewody Opolskiego z dnia 16 lutego 2010 r. w sprawie 

kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców (Dz. Urz. Województwa Opolskiego Nr 24, poz. 371). 
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§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Opolskiego. 

   

 Wojewoda Opolski 

 

Adrian Czubak 
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Załącznik 

 do rozporządzenia nr 0510/P/2/2018 

Wojewody Opolskiego 

z dnia 3 lipca 2018 r. 

Wykaz zawodów i rodzajów pracy, w stosunku do których wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca nie 

wymaga uwzględnienia informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy 

kierując się sytuacją na lokalnym rynku pracy: 

Lp. Zawody i specjalności Kod zawodu 

1. Pozostali cieśle i stolarze budowlani 711590 

2. Barman 5132 

3. Kierowcy samochodów ciężarowych 8332 

4. Szwaczki, hafciarki i pokrewni 7533 

5. Tapicerzy i pokrewni 7534 

6. Pomoc krawiecka 932905 

7. Kucharze 5120 

8. Magazynierzy i pokrewni 4321 

9 Murarz-tynkarz 711204 

10 Pracownicy domowej opieki osobistej 5322 

11 Piekarz 751204 

12 Pomocnik piekarza 932910 

13 Pomoce kuchenne 9412 

14 Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym 932911 

15 Robotnicy wykonujący prace proste w budownictwie ogólnym 9313 

16 Spawacze i pokrewni 7212 

17 Ślusarze i pokrewni 7222 

18 Kierowca samochodu dostawczego 832202 
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