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INFORMACJA 

10.06.2020 r. Zezwolenia na pracę cudzoziemców  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r.1 
 

W latach 2014–2019 zwiększała się liczba wydawanych 
zezwoleń na pracę cudzoziemców, zarówno  
w województwie kujawsko-pomorskim, jak i w Polsce. 
W 2019 r. pracodawcy uzyskali najwięcej zezwoleń dla 
obywateli Ukrainy. Podobna stytuacja miała miejsce 
przed rokiem, a także przed pięcioma laty. 

 

 

Zezwolenie na pracę cudzoziemca jest to decyzja wydawana przez wojewodę, właściwego  
ze względu na siedzibę pracodawcy. Uprawnia ono cudzoziemca do podjęcia pracy  
na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej na warunkach określonych w tej decyzji oraz  
w Ustawie2. 

W 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim wydano 38,0 tys. zezwoleń na pracę 
cudzoziemców. Było to więcej zarówno w stosunku do 2018 r. (o 12,3 tys.), jak 
i w porównaniu z 2014 r. (o 36,6 tys.). W analizowanym roku zezwolenia na pracę 
cudzoziemców z województwa kujawsko-pomorskiego stanowiły 8,5% zezwoleń wydanych  
w kraju.  

Analizując strukturę wydanych zezwoleń według płci można zaobserwować, że w 2019 r.  
w województwie kujawsko-pomorskim ponad 71% z nich zostało wydanych mężczyznom.  
Zarówno w porównaniu z rokiem poprzednim, jak i z 2014 r. odnotowano spadek ich udziału 
w strukturze wydanych zezwoleń według płci, odpowiednio o 4,3 p. proc. i o 4,1 p. proc. 

 

Tablica 1. Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców 
2014 2018 2019 2014 2018 2019 

liczba zezwoleń w %  

Ogółem 1346 25682 37976 100,0 100,0 100,0 

w tym przedłużenia 77 297 622 5,7 1,2 1,6 

Mężczyźni 1021 19533 27260 75,9 76,1 71,8 

Kobiety 325 6149 10716 24,1 23,9 28,2 

 

W województwie kujawsko-pomorskim zdecydowaną większość stanowią zezwolenia na pracę 
wydane po raz pierwszy. W 2019 r. zostały wydane 622 przedłużenia zezwoleń na pracę, tj. 1,6% 
ogólnej liczby wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców. Liczba przedłużeń była większa w 
porównaniu z rokiem poprzednim ponad dwukrotnie, a w porównaniu z 2014 r. ponad ośmio-
krotnie. Wzrósł także ich udział w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń w stosunku do 2018 r. o 
0,4 p. proc., natomiast zmniejszył się w porównaniu z 2014 r. (o 4,1 p. proc.). 

 
 

                                                           

1 Informację opracowano na podstawie danych MRPiPS dotyczących zezwoleń na pracę cudzoziemców. 
2 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2019 poz. 1482). 
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Wykres 1. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców według obywatelstwa wydanych  
w województwie kujawsko-pomorskim w 2019 r. 

 

Biorąc pod uwagę liczbę wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców według obywatelstwa 
można zauważyć, że najwięcej trafiło do obywateli Ukrainy. Dotyczy to zarówno 
analizowanego roku, jak i lat wcześniejszych. W 2019 r. wydano 30,7 tys. zezwoleń na pracę 
dla obywateli Ukrainy, co stanowiło 80,7% wszystkich pozytywnych decyzji wydanych w 
województwie. Mimo utrzymującej się znacznej przewagi zezwoleń wydawanych dla obywateli 
tego kraju, ich udział w 2019 r. w ogólnej liczbie zezwoleń zmniejszył się  
o 0,3 p. proc. w stosunku do 2018 r. Natomiast w porównaniu z 2014 r. wzrósł o 2,2 p. proc.  

Odsetek wydawanych zezwoleń dla obywateli innych krajów był wyraźnie mniejszy.  
W 2019 r. do np. obywateli Białorusi trafiło 4,3% ogólnej liczby wydanych zezwoleń, 
Uzbekistanu – 2,4%, Gruzji – 1,6%. W 2018 r. po obywatelach Ukrainy w następnej kolejności 
zezwolenia trafiały najliczniej do obywateli Nepalu, Białorusi i Indii (odpowiednio 3,4%, 3,3% i 
2,2% udziału w ogólnej liczbie zezwoleń). Struktura wydanych zezwoleń na pracę nieco 
inaczej kształtowała się w 2014 r. Wówczas w województwie kujawsko-pomorskim zezwolenia 
na pracę najczęściej, po obywatelach Ukrainy, otrzymywali mieszkańcy krajów azjatyckich, tj. 
Filipin (4,3% w ogólnej liczby wydanych zezwoleń), Nepalu (1,9%) oraz Indii (1,8%).  

 

Tablica 2. Zezwolenia na pracę cudzoziemców wydane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 
według okresu ważności  

Wyszczególnienie 
2014 2018 2019 2014 2018 2019 

liczba zezwoleń w %  

Ogółem 1346 25682 37976 100,0 100,0 100,0 

z tego:       

do 3 miesięcy 33 109 78 2,4 0,4 0,2 

od 3 miesięcy do 1 roku 1102 9436 12200 81,9 36,7 32,1 

od 1 roku do 2 lat 167 11597 16203 12,4 45,2 42,7 

powyżej 2 lat 44 4540 9495 3,3 17,7 25,0 

 

Analizując liczbę zezwoleń na pracę cudzoziemców według okresu ich ważności można  
zauważyć, że w 2019 r. w województwie kujawsko-pomorskim w zezwoleniach wydanych na 
okres powyżej 3 miesięcy nastąpił wzrost ich liczby zarówno w porównaniu z rokiem poprzed-
nim, jak i z 2014 r. Analiza struktury wydawanych zezwoleń według okresu ważności wskazuje, że 
najwięcej, bo blisko 43% wszystkich zezwoleń na pracę cudzoziemców, wydanych zostało na 
okres od 1 roku do 2 lat. Było to mniej o 2,5 p. proc. niż w 2018 r., ale o 30,3 p. proc. więcej w 
porównaniu z 2014 r. Spośród wszystkich zezwoleń 1/4 została wydana na ponad dwa lata. Je-
dynie udział tych zezwoleń wzrósł zarówno w porównaniu z 2018 r., jak i w stosunku do 2014 r. 
(odpowiednio o 7,3 p. proc. i 21,7 p. proc.).  

W 2019 r. w województwie 
kujawsko-pomorskim 67,7% 
zezwoleń na pracę cudzo-
ziemców zostało wydanych na 
okres powyżej 1 roku 
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Wykres 2. Struktura zezwoleń na pracę cudzoziemców wydanych w województwie  
kujawsko-pomorskim według sekcji PKD w 2019 r. 

 

Rozpatrując zezwolenia na pracę cudzoziemców według sekcji PKD zaobserwowano, że w 
województwie kujawsko-pomorskim najwięcej zezwoleń wydano w analizowanym roku dla 
pracodawców z sekcji budownictwo – 13,4 tys. Było to 35,2% ogólnej liczby wydanych zezwo-
leń na pracę. Znaczny udział w ogólnej liczbie wydanych zezwoleń na pracę cudzoziemców 
zaobserwowano także w sekcjach: przetwórstwo przemysłowe – 28,3% oraz administrowanie i 
działalność wspierająca – 21,5%. Zezwolenia wydane w tych trzech sekcjach stanowiły łącznie 
85,1% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę. 

 

Tablica 3. Zezwolenia na pracę cudzoziemców, wydane w województwie kujawsko-pomorskim,  
według wybranych grup wielkich Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZiS) w 2019 r. 

Wyszczególnienie 
Zezwolenia na pracę cudzoziemców 

liczba zezwoleń w %  

Ogółem 37976 100,0 

w tym: 

specjaliści 536 1,4 

technicy i inny średni personel 776 2,0 

pracownicy biurowi 858 2,3 

pracownicy usług i sprzedawcy 605 1,6 

rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 129 0,3 

robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 23392 61,6 

operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 5077 13,4 

pracownicy wykonujący prace proste 6544 17,2 

 

Biorąc pod uwagę strukturę wydanych zezwoleń na pracę według wybranych grup wielkich 
Klasyfikacji Zawodów i Specjalności można zaobserwować, że w 2019 r. w województwie kujaw-
sko-pomorskim ponad 61% z nich zostało wydanych dla robotników przemysłowych i rzemieśl-
ników. Przewaga udziału zezwoleń na pracę dla tej grupy może wynikać m.in. z dużego zaintere-
sowania pracą cudzoziemców wśród pracodawców z sekcji budownictwo i przetwórstwo prze-
mysłowe. W województwie do grup zawodów, w których licznie zezwolenia na pracę otrzymywa-
li cudzoziemcy, należeli także pracownicy wykonujący prace proste (17,2% ogólnej ich liczby) 
oraz operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń (13,4%). Zezwolenia na pracę cudzoziemców dla 
pracowników z trzech opisanych powyżej grup zawodów i specjalności stanowiły w wojewódz-
twie kujawsko-pomorskim 92,2% wszystkich wydanych zezwoleń na pracę.  

 

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na 
podstawie danych GUS”. 
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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: 
Urząd Statystyczny w Bydgoszczy 
Dyrektor Wiesława Gierańczyk 
Tel: 52 366 93 90 
 

Rozpowszechnianie: 
Zespół do spraw obsługi mediów 
Tel: 52 366 93 49 
e-mail: media_USBdg@stat.gov.pl 

 

Powiązane opracowania 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w Polsce w 2019 r. 

Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Zezwolenie na pracę dla cudzoziemca 

Cudzoziemcy 

Obywatelstwo 
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