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W związku z agresją Rosji na Ukrainę i rozpoczęciu działań wojennych  

od 24 lutego br., Rzeczpospolita Polska znajduje się w szczególnym czasie, kiedy na 

wszystkich poziomach konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy szukających 

schronienia poza granicami swojej ojczyzny.  

 

Dnia 12 marca 2022 r. w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa  

o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Tym samym weszła w życie, a jej przepisy 

obowiązują z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 r. 

 

Zgodnie z zapisami ww. ustawy, obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej 

agresji opuścili swoją ojczyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesięcy. 

Dotyczy to osób, które przybyły do Polski bezpośrednio z Ukrainy i zadeklarowały 

zamiar pozostania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Zgodnie z ustawą 

obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z wojną, nadawane są 

numery PESEL. Rozwiązanie to pozwala na realizację szeregu usług publicznych na 

rzecz tych osób. 

 

Warto zaznaczyć, że w momencie sporządzania niniejszego załącznika do 

Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku  

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Złożyła go Sejmowa Komisja 

Administracji i Spraw Wewnętrznych. Posłowie chcą zmienić przepis, z którego 

wynika, że uproszczone zasady legalizacji pobytu w Polsce obejmują co do zasady 

jedynie obywateli Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio ze swojego kraju w związku  

z wojną. To wyklucza ze wsparcia wskazanego w specustawie tych uchodźców, którzy 

obrali inną drogę ucieczki, np. przez Rumunię czy Słowację. 
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Rynek pracy – pomoc dla obywateli Ukrainy 

 

Zasady podejmowania pracy w Polsce przez obywateli Ukrainy 

 

Nowe zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie przepisów 

specjalnych 

Obywatele Ukrainy, którzy korzystają ze specjalnych uprawnień od 24 lutego br. 

oraz wszyscy obywatele Ukrainy, którzy aktualnie przebywają legalnie w Polsce, mogą 

podjąć legalnie pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez żadnych dodatkowych 

formalności. Jedynie po stronie pracodawcy leży obowiązek zgłoszenia faktu podjęcia 

pracy przez obywatela Ukrainy, korzystającego ze swobodnego dostępu do rynku 

pracy, do Powiatowego Urzędu Pracy w swoim powiecie poprzez system elektroniczny 

praca.gov.pl w ciągu 14 dni od podjęcia pracy. 

 

Zasady podejmowania pracy przez obywateli Ukrainy na podstawie dotychczasowych 

przepisów 

Pracodawcy polscy w dalszym ciągu mogą występować o zezwolenia na pracę 

lub składać oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Może to 

mieć uzasadnienie w przypadku tych obywateli Ukrainy i pracodawców polskich, którzy 

chcą zawrzeć dłuższe umowy (np. na 3 lata jak w przypadku zezwoleń na pracę), 

przepisy specjalne przewidziane są bowiem na okres do 18 miesięcy. 

 

 

Wsparcie dostępne w urzędzie pracy 

 

Po zarejestrowaniu się w Powiatowych Urzędach Pracy obywatele Ukrainy 

mogą skorzystać, na takich samych zasadach jak Polacy, ze wszystkich oferowanych 

usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia  

i instytucjach rynku pracy. 
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Doradca klienta 

Bez konieczności rejestracji w urzędzie pracy obywatele Ukrainy mogą 

kontaktować się telefonicznie lub udać się bezpośrednio do Powiatowego Urzędu 

Pracy, gdzie doradca klienta (doradca zawodowy lub pośrednik pracy) przeprowadzi 

rozmowę i ustali ich sytuację (kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, możliwość 

podjęcia pracy, oczekiwania co do pracy itd.) w celu udzielenia dalszej pomocy. 

 

Pośrednictwo pracy 

Obywatele Ukrainy mogą korzystać samodzielnie z Centralnej Bazy Ofert Pracy 

bez wizyty w urzędzie pracy za pomocą komputera, telefonu lub innych mobilnych 

urządzeń z dostępem do Internetu (http://oferty.praca.gov.pl). Przeszukiwanie ofert 

pracy możliwe jest również za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej ePraca (Android 

oraz iOS). Codziennie w bazie dostępnych jest ok. 70 tys. wolnych miejsc pracy. 

Uchodźcy mogą również skorzystać z pomocy doradcy klienta, który po 

zapoznaniu się z ich kwalifikacjami przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże 

informacje o dopasowanych ofertach pracy (dane teleadresowe pracodawcy). 

 

Informacja o możliwościach poszukiwania pracy 

Uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na uzyskanie informacji w jaki sposób 

samodzielnie poszukiwać pracy poprzez ogólnodostępne, bezpłatne serwisy  

z ofertami pracy (np. Pracuj.pl, Jobs.pl itd.). 

Pracownik urzędu może również udzielić informacji o możliwości uzyskania 

pomocy od innych instytucji publicznych / fundacji itd. w razie zgłoszenia takiego 

oczekiwania przez obywateli Ukrainy. 

 

Informacja o zasadach zatrudnienia cudzoziemców 

Pracownik urzędu może udzielić informacji o zasadach zatrudnienia 

cudzoziemców, w tym wskazać dostępne informacje w Internecie w języku ukraińskim. 

Pracownik po zapoznaniu się z sytuacją prawną cudzoziemca (posiadany tytuł 

pobytowy, ewentualne posiadane zezwolenia na pracę, itp.) może doradzić najlepszy 

sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach należy załatwić sprawę i kto 

powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec, czy pracodawca). 
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Poradnictwo zawodowe 

Obywatele Ukrainy mogą skorzystać z usług poradnictwa zawodowego 

realizowanego przez 340 Powiatowe Urzędy Pracy oraz Centra Informacji  

i Planowania Kariery Zawodowej działające w 16 Wojewódzkich Urzędach Pracy. Jest 

to usługa szczególnie ważna w przypadku osób, które potrzebują pomocy  

w rozwiązywaniu problemów zawodowych. Pomoc może być świadczona w formie 

indywidualnego kontaktu pracownika urzędu z osobą potrzebującą pomocy lub za 

pośrednictwem łącza telefonicznego albo internetowego. 

Obywatele Ukrainy mogą otrzymać m. in. następujące wsparcie: 

 pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy, 

 pomoc w wyborze lub zmianie kwalifikacji, 

 pomoc przy podjęciu pracy, 

 możliwość zbadania swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień 

zawodowych, 

 możliwość zaplanowania kariery zawodowej. 

 

Ponadto, doradcy zawodowi będą aktualizowali informacje o sytuacji na rynku 

pracy, poinformują o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, udzielą 

pomocy w pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczą informacji o innych 

instytucjach o charakterze pomocowym oraz przekażą informacje dotyczące 

kompleksowej oferty urzędów pracy. Podczas spotkania z doradcą zawodowym 

obywatele Ukrainy mogą również skorzystać z testów psychologicznych oraz testów 

do badania zainteresowań i uzdolnień ogólnych, których celem jest określenie 

predyspozycji zawodowych i potencjału zawodowego. 

 

Rejestracja w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna 

Uzyskanie statusu osoby bezrobotnej przez obywateli Ukrainy umożliwi 

zastosowanie wobec nich pełnego katalogu form pomocy określonego w ustawie  

o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Katalog ten obejmuje m. in.: 

 szkolenia zawodowe, 

 staże, 

 prace interwencyjne, 

 roboty publiczne, 
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 dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej, 

 zwroty kosztów przejazdu i zakwaterowania, 

 refundacje kosztów zatrudnienia, 

 refundacje kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, 

 doradztwo zawodowe, 

 pośrednictwo pracy. 

 

 

Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia 

 

Centrum Informacyjno – Konsultacyjne Służb Zatrudnienia Zielona Linia – jest 

to nowoczesny urząd pracy online – otwarty dla każdego, o każdej porze. Jest to portal 

internetowy oraz infolinia (tel. 19 524), na których dostępne są wszystkie niezbędne 

informacje o pomocy udzielanej przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy oraz 

Ochotnicze Hufce Pracy. 

Zielona Linia zawiera szeroki zakres kanałów komunikacji: telefoniczny, e-mail, 

za pośrednictwem serwisów społecznościowych oraz w formie czatu z konsultantem. 

Wybierając numer telefonu 19 524 lub wchodząc na stronę 

www.zielonalinia.gov.pl można otrzymać informacje na temat: 

 ofert pracy, 

 uprawnień na rynku pracy, 

 szkoleń i przekwalifikowań, 

 form wsparcia z urzędu pracy, 

 procedur zatrudniania cudzoziemców, 

 instrumentów rynku pracy (m. in. staży, bonów, przygotowania zawodowego 

dorosłych, robót publicznych, prac interwencyjnych). 

 

Konsultanci infolinii poinformują o obowiązujących procedurach zatrudniania  

i najważniejszych wydarzeniach na rynku pracy oraz o formach wsparcia jakie mogą 

otrzymać z urzędu pracy bezrobotni i poszukujący pracy. Doradzą oraz pomogą  

w znalezieniu odpowiednich szkoleń, wskazując możliwości dofinansowania szkoleń  

z urzędu pracy. 
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Aktualnie informacje na portalu oraz pomoc na infolinii są udzielane w języku 

polskim, rosyjskim i angielskim, planowane jest udzielanie pomocy również w języku 

ukraińskim. 

Korzystając z Zielonej Linii można uzyskać następujące informacje w sprawach 

dotyczących zatrudnienia cudzoziemców: 

 procedury rejestracji w urzędzie pracy, 

 legalizacji pobytu oraz zatrudnienia, 

 zezwolenia na pracę, 

 zwolnienia z zezwolenia na pracę, 

 zezwolenie na pracę sezonową, 

 powierzenie pracy na podstawie oświadczenia, 

 wizy. 

 

 

Portale z ofertami pracy 

 

W Polsce można szukać pracy we własnym zakresie, składając życiorys wraz  

z listem motywacyjnym do wybranych pracodawców lub za pośrednictwem organizacji 

i podmiotów, które zajmują się pośrednictwem pracy w sposób profesjonalny. 

Oferty pracy w Polsce zamieszczają, obok Powiatowych Urzędów Pracy, 

Ochotniczych Hufców Pracy, prywatnych agencji zatrudnienia, również portale 

internetowe. Portale te w większości prowadzone są przez podmioty prywatne. 

Przykładowe portale internetowe, na których można znaleźć ogłoszenia o pracy to: 

 https://www.pracuj.pl/ 

 https://www.infopraca.pl/ 

 https://www.praca.pl/ 

 https://rocketjobs.pl/ 

 https://nofluffjobs.com.pl/ 

 https://www.workservice.pl/ 

 https://www.gowork.pl/ 

 https://www.jober.pl/ 

 https://profesja.pl/ 

 https://www.jobs.pl/ 
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 https://praca.money.pl/ 

 https://hrk.pl/ 

 https://www.pracatobie.pl/ 

 https://www.linguajob.pl/ 

 https://www.goldenline.pl/praca/ 

 https://gratka.pl/praca 

 https://www.careerjet.pl/ 

 https://www.aplikuj.pl/ 

 https://www.jobdesk.pl/ 

 

 

Z informacji przekazanych przez Powiatowe Urzędy Pracy z terenu 

województwa zachodniopomorskiego wynika, że instytucje te rozpoczęły realizację 

swoich ustawowych zadań w obszarze rynku pracy na rzecz obywateli Ukrainy, na 

mocy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583). Są to działania opisane na str. 3 

niniejszego załącznika w części „Wsparcie dostępne w urzędzie pracy”. 

  

Warto zaznaczyć, że w momencie sporządzania niniejszego opracowania 

zdecydowana większość Powiatowych Urzędów Pracy z terenu województwa 

zachodniopomorskiego nie zgłaszała planów realizacji dodatkowych działań 

pomocowych (projektów, programów) na rzecz obywateli Ukrainy, ponad te, do których 

instytucje te zostały zobligowane ustawowo. Niektóre z nich jednak zwiększyły 

planowane liczby określonych form wsparcia dostępnych w 2022 roku, przewidując 

przeznaczenie ich dla uchodźców (m. in. PUP w Gryfinie, Pyrzycach, Sławnie czy  

w Wałczu).  

W miarę upływu czasu, kiedy regionalne Publiczne Służby Zatrudnienia 

dostosują się do nowych zadań i wyzwań, należy spodziewać się dodatkowych 

inicjatyw pomocowych na rzecz uchodźców z Ukrainy. Na uwagę zasługują jednak 

następujące, obecnie zgłoszone dodatkowe działania pomocowe: 

Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach planuje: 

 zorganizowanie kursu języka polskiego w ramach wsparcia dla 

zarejestrowanych uchodźców, 
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 zorganizowanie osoby posługującej się językiem ukraińskim (posiadającej 

certyfikat językowy) poprzez przyjęcie na staż, 

 stworzenie wewnętrznej bazy danych pracodawców wyrażających chęć 

zatrudnienia oraz udostępnienia zakwaterowania dla uchodźców. 

Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie: 

 planuje utworzenie bazy pracodawców oferujących potencjalne miejsca pracy 

dla obywateli Ukrainy, 

 jest w trakcie zatrudniania tłumacza w języku polsko – ukraińsko – rosyjskim na 

umowę cywilno – prawną, 

 na telebimach znajdujących się w Urzędzie wyświetlane będą oferty pracy  

w języku ukraińskim oraz obywatele Ukrainy będą mieć dostęp do komputera  

z klawiaturą z cyrylicą, celem przygotowania dokumentacji aplikacyjnej, 

 przygotował informacje o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych dla 

obywateli Ukrainy w języku ukraińskim. 

Powiatowy Urząd Pracy w Świnoujściu: 

 Urząd stara się o uzyskanie środków finansowych z naboru w ramach konkursu 

ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego 

dla Cudzoziemców na lata 2022-2023” na projekt, który jest odpowiedzią na 

aktualną sytuację, w której znaleźli się obywatele Ukrainy. W ramach projektu 

PUP w Świnoujściu planuje objąć wsparciem 15 zarejestrowanych osób 

bezrobotnych obywatelstwa ukraińskiego, poprzez przyznanie im bonu 

szkoleniowego, który umożliwi uchodźcom uzyskanie nowych kwalifikacji bądź 

kompetencji. Narzędzie pomocowe będzie mogło obejmować koszty szkolenia, 

stypendiów szkoleniowych oraz koszty dojazdów do instytucji szkoleniowych. 

Projekt ten zakłada również wsparcie 60 osób w formie tłumaczeń posiadanej 

przez uchodźców dokumentacji w języku ukraińskim potwierdzających ich 

kwalifikacje lub kompetencje. 

Powiatowy Urząd Pracy w Policach: 

 zatrudnił tłumacza władającego językiem ukraińskim oraz rosyjskim, 

 nawiązał współpracę z jednostkami samorządowymi dotyczącą zatrudnienia 

uchodźców w ramach robót publicznych. 
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Powiatowy Urząd Pracy w Myśliborzu: 

 Urząd planuje realizację zadania pn. „WSPÓLNIE KREUJEMY nową 

przyszłość” w ramach konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza 

Edycja Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022-2023”  

w ramach Resortowego Programu Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 

2022-2025. W ramach zadania Urząd planuje objąć kompleksowym wsparciem 

50 osób, uchodźców z Ukrainy, w następującym zakresie: wsparcie 

psychologiczne, psychoterapeutyczne, prawne, przygotowanie i realizacja 

Indywidualnego Programu Wsparcia, pośrednictwo pracy, organizacja staży  

i prac interwencyjnych, przyznanie bonów na zasiedlenie, finansowanie 

kosztów dojazdu do pracy / opieki nad dzieckiem / badań lekarskich, szkolenia 

językowe i zawodowe, wsparcie asystenta. Planowany okres realizacji zadania: 

01.05.2022 r. – 31.08.2023 r.  

 Urząd planuje złożyć wniosek w ramach rezerwy Funduszu Pracy pn. „Program 

aktywizacji bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną 

międzynarodową”. W ramach zadania Urząd planuje objąć wsparciem  

278 osób, bezrobotnych cudzoziemców, w następującym zakresie: roboty 

publiczne, prace interwencyjne, szkolenia, staże, finansowanie kosztów 

dojazdu do pracy / opieki nad dzieckiem. Planowany okres realizacji zadania: 

15.04.2022 r. – 31.12.2022 r.   

 

 

 

 

 

 

 


