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Załącznik do rozporządzenia 

Wojewody Małopolskiego Nr 6/10 

z dnia 13 sierpnia 2010 roku 

 

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

pracę nie wymaga uwzględnienia informacji starosty 

 
1. powiat bocheński 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. nauczyciel / lektor języka angielskiego (native speaker) 235301 

2. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

3. pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 

 
2. powiat brzeski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. 
kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego (w transporcie 

międzynarodowym) 
8332 

2. przedstawiciel handlowy (ze znajomością języków obcych) 332203 

3. kucharz (kuchnia orientalna) 512001 

4. nauczyciel, lektor języka angielskiego 235301 

 

3. powiat chrzanowski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. animator kultury 343901 

2. architekt 216101 

3. cieśla 711501 

4. dekarz 712101 

5. farmaceuta 2281 

6. handlowiec-specjalista ds. importu i eksportu 243305 

7. instruktor odnowy biologicznej 342304 

8. instruktor tańca 235502 

9. inżynier budownictwa 2142 

10. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego 8332 

11. kucharz (kuchnia orientalna) 512001 

12. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

13. nauczyciel/lektor języka obcego (native speaker) 2353 

14. pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 

15. tłumacz języka obcego 2643 
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4. powiat dąbrowski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. nauczyciel przedszkola 234201 

2. wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 

opiekuńczych 
235914 

3. asystent stomatologiczny 325101 

4. przedstawiciel handlowy 332203 

5. księgowy (samodzielny) 331301 

6. fakturzysta 431102 

7. kosmetyczka 514202 

8. brukarz 711601 

9. spawacz ręczny gazowy 721207 

10. mechanik pojazdów samochodowych 7231 

11. operator koparek i zwałowarek 811104 

 

5. powiat gorlicki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. farmaceuta 2281 

2. psycholog 263401 

3. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

4. inżynier budownictwa 2142 

5. inżynier elektryk 215103 

6. fizjoterapeuta 228301 

7. nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 235205 

8. specjalista pracy socjalnej 263504 

9. księgowy (samodzielny) 331301 

 

6. powiat krakowski - grodzki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. szef kuchni (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe) 343402 

2. kucharz / pomoc kuchenna (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe) 512001 

3. nauczyciel / lektor języka obcego (w tym native spiker) 2353 

4. przedstawiciel handlowy (z dyspozycyjnością do wyjazdów służbowych 

do krajów byłego ZSRR oraz znajomością rynków wschodnich) 
332203 

5. handlowiec (z dyspozycyjnością do wyjazdów służbowych do krajów 

byłego ZSRR oraz znajomością rynków wschodnich) 
522305 

6. muzyk instrumentalista (muzyka regionalna innych krajów) 265201 

7. muzyk wokalista (muzyka regionalna innych krajów) 265202 

8. kierownik w jednostkach działalności podstawowej w handlu hurtowym i 

detalicznym 
142002 / 142001 

9. analityk systemów komputerowych 251101 

10. projektant systemów komputerowych 251103 

11. kierownik w jednostce organizacyjnej gdzie indziej niesklasyfikowanej 1439 

12. masażysta leczniczy (ze znajomością technik dalekiego wschodu) 325402 
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13. specjalista tradycyjnej medycyny wschodniej 3230 

14. dyrektor generalny, wykonawczy, finansowy 1120 

15. specjalista ds. marketingu i handlu 243106 

16. specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (ze znajomością co 

najmniej dwóch języków obcych) 
2423 

17. tancerz (tańce regionalne i narodowe) 343701 

18. tancerz baletowy 265302 

19. instruktor tańca 235502 

20. konsultant międzynarodowy (informatyka, administracja sieci, ekonomia) 

(z doświadczeniem w firmach międzynarodowych) 
242107 

21. instruktor dyscypliny sportu 342201 

 

 

7. powiat krakowski - ziemski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. aktor 265501 

2. analityk systemów komputerowych 251101 

3. animator kultury 343901 

4. architekt 216101 

5. dyrektor generalny, dyrektor wykonawczy 1120 

6. filolog (filologia obcojęzyczna) 264302 

7. handlowiec (ze znajomością języków obcych) 522305 

8. instruktor dyscypliny sportu 342201 

9. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego (z 

dyspozycyjnością do wyjazdów zagranicznych oraz ze znajomością 

języków obcych) 

8332 

10. kompozytor 265204 

11. kowal 722101 

12. księgowy (samodzielny) 331301 

13. kucharz (kuchnia orientalna) 512001 

14. lekarz weterynarii 225 

15. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

16. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

17. nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 235205 

18. obuwnik 7536 

19. programista 251401 

20. projektant systemów komputerowych 251103 

21. przedstawiciel handlowy (regionalny) (z dyspozycyjnością do wyjazdów 

zagranicznych oraz znajomością rynków zagranicznych) 
332203 

22. psychoterapeuta 228905 

23. specjalista ds. rekrutacji pracowników (ze znajomością języków obcych) 242309 

24. specjalista ds. rozwoju zawodowego (ze znajomością języków obcych) 242402 

25. specjalista ds. marketingu i handlu (sprzedaży), (z biegłą znajomością 

języków obcych) 
243106 

26. specjalista ds. projektów / programów unijnych 243106 

27. spedytor międzynarodowy 333105 

28. tancerz baletowy 265302 

29. tłumacz 2643 
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8. powiat limanowski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego 8332 

2. nauczyciel / lektor języka angielskiego 235301 

3. złotnik – jubiler 731305 

4. asystent prawny 261901 

5. drukarz 7322 

6. programista 251401 

7. asystent stomatologiczny 325101 

8. tokarz w drewnie 752310 

9. konstruktor odzieży 753201 

10. monter-elektronik sprzętu komputerowego 742109 

 

 

9. powiat miechowski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. tynkarz 712303 

2. glazurnik 712202 

3. spedytor międzynarodowy (ze znajomością języka ukraińskiego, 

rosyjskiego lub angielskiego) 
333105 

 

 

10. powiat myślenicki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

2. nauczyciel / instruktor przedmiotów zawodowych technicznych 232006 

3. inżynier budownictwa 2142 

4. pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 

5. psychoterapeuta 228905 

6. technik drogownictwa 311206 

7. masażysta 325402 

8. specjalista medycyny wschodniej 3230 

9. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

10. kucharz (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe) 512001 

 

11. powiat nowosądecki - grodzki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. nauczyciel / lektor języka obcego (native speaker) 2353 

2. kucharz (kuchnia orientalna) 512001 

3. spedytor międzynarodowy 333105 

4. handlowiec-specjalista ds. importu i eksportu (ze znajomością języka 

obcego) 
243106 
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5. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego (ze 

znajomością języka obcego) 
8332 

6. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

7. tłumacz języka obcego 2643 

8. rzeźnik 751105 

9. rozbieracz-wykrawacz 751104 

10. specjalista ds. logistyki 242108 

 

12. powiat nowosądecki - ziemski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. specjalista ds. importu i eksportu (ze znajomością języka obcego) 243305 

2. handlowiec (ze znajomością języka obcego) 522305 

3. inżynier budownictwa 2142 

4. kosztorysant budowlany 311201 

5. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

6. technik logistyk 333107 

7. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego 8332 

8. rzeźnik 751105 

9. kucharz (kuchnia orientalna) 512001 

 

13. powiat nowotarski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. nauczyciel 233 / 234 

2. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

3. bibliotekarz 343301 

4. opiekun dziecka 531104 

5. nauczyciel przedszkola 234201 

 

14. powiat olkuski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. dyrektor generalny, wykonawczy 1120 

2. kucharz (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe) 512001 

3. tłumacz języka obcego 2643 

4. archiwista 262101 

5. muzealnik 262102 

6. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

7. inżynier budowy dróg 214207 

8. architekt 216101 

 

 

 

 

 

 



 6 

15. powiat oświęcimski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

2. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

3. farmaceuta 2281 

4. pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 

5. psycholog 263401 

6. instruktor tańca 235501 

7. kompozytor 265204 

8. artysta muzyk instrumentalista 265201 

9. artysta muzyk wokalista (śpiewak) 265202 

10. instruktor dyscypliny sportu 342201 

11. kucharz (kuchnia orientalna i inne kuchnie narodowe) 512001 

 

16. powiat proszowicki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

2. lekarz weterynarii 225 

3. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

4. farmaceuta 2281 

5. psycholog 263401 

6. pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 

7. masażysta 325402 

8. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego 8332 

9. kucharz 512001 

 

17. powiat suski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. dyrektor generalny, wykonawczy 1120 

2. specjalista ochrony zdrowia (z wyjątkiem specjalistów położnictwa 

i pielęgniarstwa) 
22 

3. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

4. filolog – filologia obcojęzyczna 264302 

5. tłumacz konferencyjny (ustny) 264314 

6. tłumacz tekstów 264315 

7. pozostali filolodzy i tłumacze 264390 

8. kompozytor 265204 

9. artysta muzyk instrumentalista 265201 

10. artysta muzyk wokalista (śpiewak) 265202 

11. przedstawiciel handlowy 332203 
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18. powiat tarnowski 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. inżynier budownictwa i inżynierii środowiska 2142 / 2143 

2. agent ubezpieczeniowy 332101 

3. tancerz 343701 

4. animator kultury 343901 

5. kucharz (kuchnia rosyjska, ukraińska, turecka, wietnamska, chińska) 512001 

6. wykładowca na kursach języka angielskiego (z wykształceniem wyższym, 

certyfikatami DELTA, CELTA, TESL lub TEFL oraz znajomością języka 

na poziomie native speaker) 

235915 

7. specjalista tradycyjnej medycyny wschodniej 3230 

8. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

 

19. powiat tatrzański 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. pracownik biurowy 4110 

2. przedstawiciel handlowy (przedstawiciel regionalny) (ze znajomością 

języka obcego) 
332203 

3. pracownik ochrony mienia i osób 5413 

4. kierownik małego przedsiębiorstwa w handlu hurtowym i detalicznym 1420 

5. listonosz 441203 

6. nauczyciel / lektor języka obcego 2353 

7. nauczyciel nauczania początkowego 234113 

8. wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 

opiekuńczych 
235914 

9. blacharz budowlany 721302 

10. kierowca autobusu 833101 

11. kierowca samochodu ciężarowego lub ciągnika siodłowego 8332 

12. nauczyciel przedszkola 234201 

13. kucharz (kuchnia narodowa) 512001 

 

20. powiat wadowicki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. archiwista 262101 

2. bibliotekarz 343301 

3. kierowca autobusu 833101 

4. przedstawiciel handlowy (ze znajomością języków obcych) 332203 

5. wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych 

i opiekuńczych 
235914 

6. nauczyciel / lektor języka angielskiego 235301 

7. nauczyciel upośledzonych umysłowo (oligofrenopedagog) 235205 

8. specjalista ds. logistyki 242108 

9. grafik komputerowy 2166 
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21. powiat wielicki 

 

Lp. Nazwa stanowiska / zawodu 
Kod zawodu 

(klasyfikacja z 2010 r.) 

1. spawacz ręczny łukiem elektrycznym 721208 

2. spawacz ręczny gazowy 721207 

3. pielęgniarka (wszystkie specjalności) 2222 

4. kucharz (kuchnia orientalna) 512001 

5. lekarz (wszystkie specjalności) 2212 

6. asystent stomatologiczny 325101 

7. pilot wycieczek, przewodnik turystyczny 5113 

8. nauczyciel / lektor języka obcego 235301 

 
Wojewoda Małopolski: Stanisław Kracik 

 


