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INFORMACJA 

21.03.2018 r. Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie 
kujawsko-pomorskim w 2017 roku 
 

W 2017 r. w województwie kujawsko-pomorskim liczba 
wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców wyniosła 6,5 
tys. Było to więcej niż w 2016 roku o 1,5 tys. Natomiast  
w porównaniu z 2012 r. wzrost ich liczby był ponad 
dziesięciokrotny. 

 

 

 

Biorąc pod uwagę zezwolenia na pracę cudzoziemców według płci, można zaobserwować, że 
w 2017 roku w województwie kujawsko-pomorskim ponad ¾ z nich zostało wydanych 
mężczyznom. W stosunku rocznym ich udział w ogólnej liczbie wszystkich wydanych zezwoleń 
zmniejszył się o 2,2 p. proc., natomiast zwiększył się o 6,2 p. proc. w porównaniu z 2012 r. 
Liczba zezwoleń na pracę wydana zarówno mężczyznom, jak i kobietom w analizowanych 
latach wzrastała. W stosunku do 2012 r. wśród mężczyzn było to ponad jedenastokrotnie 
więcej, a wśród kobiet ponad ośmiokrotnie więcej. 

Tablica 1. Zezwolenia na pracę cudzoziemców 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2012 2016 2017 2012 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych w %  

Ogółem 621 4998 6504 100,0 100,0 100,0 

w tym przedłużenia 116 95 75 18,7 1,9 1,2 

Mężczyźni 429 3873 4900 69,1 77,5 75,3 

Kobiety 192 1125 1604 30,9 22,5 24,7 

W 2017 r. w województwie zdecydowaną większość stanowiły zezwolenia na pracę wydane po 
raz pierwszy. Przedłużeń zezwoleń w analizowanym roku wydanych zostało 75. Stanowiły one 
jedynie 1,2% ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Liczba przedłużeń była 
mniejsza zarówno w porównaniu z rokiem 2016, jak i 2012 r. (odpowiednio o 21,1% i o 35,3%).  
W związku z systematycznym wzrostem liczby zezwoleń na pracę wydawanych po raz pierwszy 
udział przedłużeń zezwoleń był mniejszy zarówno w stosunku do 2016 r., jak i 2012 r. (odpo-
wiednio o 0,7 p. proc. oraz o 17,5 p. proc.).  

 

Wykres 1. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według obywatelstwa 

W 2017 r. w Polsce wydano 
235,6 tys. zezwoleń na pracę 
cudzoziemców, co stanowiło 
wzrost o 85,0% w stosunku 
rocznym. W porównaniu  
z 2012 r. był to ponad sze-
ściokrotny wzrost. 

30,1% 
Wzrost liczby wydanych  

zezwoleń na pracę  
cudzoziemców  

w stosunku do 2016 r. 

W Kujawsko-Pomorskiem  
w 2017 r. 98,8% stanowiły 
zezwolenia na pracę cudzo-
ziemców wydane po raz 
pierwszy. 
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Badając liczbę wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców według obywatelstwa w 2017 r. 
można zauważyć, że najwięcej zezwoleń zostało wydanych dla obywateli Ukrainy – 6,1 tys. 
Było to więcej zarówno w stosunku rocznym (o 25,7%), jak i w porównaniu z 2012 r. (ponad 
dwudziestokrotny wzrost). Zezwolenia na pracę wydane dla obywateli tego kraju stanowiły  
w województwie 93,6% spośród wszystkich wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców.  
W stosunku do 2016 r. było to mniej o 3,3 p. proc. Natomiast w porównaniu z 2012 r. udział 
zezwoleń na pracę wydanych dla obywateli Ukrainy wzrósł aż o 45,1 p. proc. Odsetek 
wydawanych zezwoleń dla obywateli innych krajów był wyraźnie mniejszy. Na przykład do  
obywateli Białorusi trafiło 1,2% ogólnej liczby wydanych zezwoleń w 2017 r., Bangladeszu – 
1,0% i Nepalu – 0,9%. Struktura wydanych zezwoleń na pracę nieco inaczej kształtowała się  
w 2012 r.  Wówczas w województwie kujawsko-pomorskim po obywatelach Ukrainy, wśród 
nacji otrzymujących zezwolenia na pracę częściej występowali obywatele krajów azjatyckich, 
tj. Chin (6,3% w ogólnej liczby wydanych zezwoleń), Nepalu (5,5%) oraz Korei Północnej (5,2%). 

 

Tablica 2. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według okresu ważności zezwolenia na pracę 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2012 2016 2017 2012 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych w %  

Ogółem 621 4998 6504 100,0 100,0 100,0 

z tego:       

do 3 miesięcy 22 97 48 3,5 1,9 0,7 

od 3 miesięcy do 1 roku 422 2781 2785 68,0 55,7 42,8 

od 1 roku do 2 lat 160 1905 3311 25,8 38,1 51,0 

powyżej 2 lat 17 215 360 2,7 4,3 5,5 

 

Analizując strukturę zezwoleń na pracę cudzoziemców według okresu ich ważności można zau-
ważyć, że są one wydawane na coraz dłuższe okresy. W 2017 r. województwie kujawsko- 
-pomorskim ponad połowa zezwoleń na pracę wydana była na okres od 1 roku do 2 lat. Było to 
więcej o 12,9 p. proc. niż w 2016 r. oraz o 25,2 p. proc. więcej w porównaniu z 2012 r. Wzrost 
udziału w ogólnej liczbie zezwoleń na pracę obserwowano także dla zezwoleń wydanych na po-
nad 2 lata - z 2,7% w 2012 r. i 4,3% w 2016 r. do 5,5% w 2017 r. Odsetek zezwoleń z okresem waż-
ności od 3 miesięcy do 1 roku pozostawał w analizowanym roku na dość wysokim poziomie – 
42,8%, lecz spadł zarówno w stosunku rocznym, jak i w porównaniu z 2012 r. (odpowiednio  
o 12,9 p. proc. i 25,2 p. proc.). Krótkookresowe zezwolenia na pracę z okresem ważności do  
3 miesięcy stanowiły jedynie 0,7% ogólnej ich liczby. Było to o 1,2 p. proc. mniej w stosunku do 
2016 r. oraz o 2,8 p. proc. w porównaniu z 2012 r.  

 

Tablica 3. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według wybranych sekcji PKD 

SEKCJE PKD 
2012 2016 2017 2012 2016 2017 

w liczbach bezwzględnych w %  

Ogółem 621 4998 6504 100,0 100,0 100,0 

w tym: 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 38 41 76 6,1 0,8 1,2 

przetwórstwo przemysłowe 64 528 1114 10,3 10,6 17,1 

budownictwo 55 366 1034 8,9 7,3 15,9 

handel hurtowy i detalicznyΔ 158 397 271 25,4 7,9 4,2 

transport i gospodarka magazynowa 28 322 417 4,5 6,4 6,4 

zakwaterowanie i usługi gastonomiczneΔ 48 41 51 7,7 0,8 0,8 

działalność profesjonalna, naukowa i tech-

niczna 45 462 773 7,2 9,2 11,9 
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Rozpatrując zezwolenia na pracę cudzoziemców według wybranych sekcji PKD zaobserwo-
wano, że w Kujawsko-Pomorskiem najwięcej zezwoleń wydano w analizowanym roku dla pra-
codawców z sekcji przetwórstwo przemysłowe – 1,1 tys. Było to 17,1% ogólnej liczby wydanych 
zezwoleń na pracę. Zarówno w stosunku rocznym, jak i w porównaniu z 2012 r. nastąpił wzrost 
udziału tej sekcji w ogólnej liczbie zezwoleń na pracę (odpowiednio o 6,5 p. proc. oraz  
o 6,8 p. proc.). Znaczny wzrost udziału obserwowano także w sekcji budownictwo – z 8,9%  
w 2012 r. i 7,3% w 2016 r. do 15,9% w 2017 r. Sekcja ta, obok przetwórstwa przemysłowego, na-
leżała do tych, w których pracodawcy najczęściej otrzymywali zezwolenia na pracę cudzo-
ziemców. Relatywnie coraz mniejszy jest udział zezwoleń na pracę cudzoziemców w sekcji 
handel hurtowy i detaliczny. Udział tej sekcji w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń na pracę 
spadł z 25,4% w 2012 r. i 7,9% w 2016 r. do 4,2% w 2017 r. Była to jedyna z zaprezentowanych 
sekcji, w której zaobserwowano spadek liczby wydanych zezwoleń w stosunku do 2016 r. Spa-
dek ten był o ponad 1/3. W pozostałych sekcjach notowano wzrosty liczby wydanych zezwo-
leń na pracę cudzoziemców zarówno w stosunku rocznym, jak i w porównaniu z 2012 r. 

 

Tablica 4. Zezwolenia na pracę cudzoziemców według wybranych grup wielkich Klasyfikacji Za-
wodów i Specjalności w 2017 r. 

GRUPA WIELKA KZiS 
Zezwolenia na pracę cudzoziemców 

w liczbach bezwzględnych w %  

Ogółem 6504 100,0 

w tym: 

specjaliści 70 1,1 

technicy i inny średni personel 196 3,0 

pracownicy biurowi 50 0,8 

pracownicy usług i sprzedawcy 116 1,8 

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 51 0,8 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 3103 47,7 

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 1313 20,2 

pracownicy wykonujący prace proste 1580 24,3 

 

Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń na pracę według wybranych grup wielkich Klasyfi-
kacji Zawodów i Specjalności można zaobserwować, że w 2017 r. w województwie blisko połowa 
z nich została wydana dla robotników przemysłowych i rzemieślników. Przewaga udziału zezwo-
leń na pracę dla tej grupy może wynikać z większego zainteresowania pracodawców z sekcji 
przetwórstwo przemysłowe pracą cudzoziemców. W województwie wśród grup zawodów,  
w których licznie zezwolenia na pracę otrzymywali cudzoziemcy należeli pracownicy wykonu-
jący prace proste (24,3% ogólnej ich liczby) oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń  
(20,2%). Zezwolenia na pracę cudzoziemców dla pracowników z trzech opisanych grup stano-
wiły w województwie kujawsko-pomorskim 92,2% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę.  
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Kujawsko-Pomorski Ośrodek  
Badań Regionalnych  

tel.: (+48 52) 366 93 03,  

faks: (+48 52) 366 93 56  

e-mail: kpobr@stat.gov.pl 

 www.bydgoszcz.stat.gov.pl 

 @BYDGOSZCZ_STAT 

 
@GlownyUrzadStatystyczny 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Ośrodek Badań i Analiz Rynku Pracy 
Dorota Malicka 
Tel: 52 366 93 69 
e-mail: D.Malicka@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Karolina Hunker 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: K.Hunker@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/edukacja/edukacja-w-wojewodztwie-
kujawsko-pomorskim-w-roku-akademickim-20162017-szkolnictwo-wyzsze-cudzoziemcy-,10,1.html 

http://bydgoszcz.stat.gov.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/cudzoziemcy-studiujacy-w-kujawsko-pomor-
skiem,174,1.html 

 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1_23,dziedzina.html 

http://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/723,pojecie.html 
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