
PRZYGOTOWANIE ZATRUDNIENIA 
I WDRAŻANIE DO PRACY OSÓB UCHODŹCZYCH 

Pośrednictwo z gwarancją społeczną
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Proces zatrudnienia osoby uchodźczej przybyłej z terytorium Ukrainy 

po 24 lutego 2022 r.;

Charakterystyka profili zawodowych osób uchodźczych;

Bariery w podjęciu zatrudnienia;

Przygotowanie miejsca pracy i otoczenia;

Wdrożenie w obowiązki;

Podsumowanie.
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przebywa legalnie w Polsce i ma ważny tytuł pobytowy 

przybył legalnie na terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku 
z terenu Ukrainy i deklaruje zamiar pozostania w Polsce.

W Polsce może pracować obywatelka/obywatel Ukrainy jeżeli:

lub

Osoby z Ukrainy można zatrudnić w Polsce w oparciu o umowę o pracę 
lub umowy‑zlecenia.

 

PROCES ZATRUDNIENIA OBYWATELEK    
I OBYWATELI UKRAINY (PO 24.02.2022) 



Osoby obywatelstwa ukraińskiego, przybyłe na terytorium Polski 
z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, korzystają 
z ochrony czasowej.

Ich pobyt jest legalny przez 18 miesięcy – licząc od 24 lutego 2022 roku 
(niezależnie od daty rzeczywistego przekroczenia granicy) 
– czyli do 23 sierpnia 2023 roku.

 

PROCES ZATRUDNIENIA OBYWATELEK         
I OBYWATELI UKRAINY (PO 24.02.2022) 



UWAGA
Osoba obywatelstwa ukraińskiego, przybywająca do Polski z terytorium 
Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 roku, utraci prawo legalnego pobytu, 
jeżeli wyjedzie z Polski na dłużej niż 1 miesiąc. 
To ograniczenie nie ma zastosowania do osób skierowanych do 
wykonywania pracy lub usług poza granicami Polski przez podmioty 
prowadzące działalność na terytorium Polski.

PROCES ZATRUDNIENIA OBYWATELEK         
I OBYWATELI UKRAINY (PO 24.02.2022) 



legalnie zatrudnisz tylko osobę obywatelstwa ukraińskiego, której pobyt jest 
legalny;
w ciągu 14 dni od daty podjęcia pracy poinformuj powiatowy urząd pracy             
– właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy 

procedura dotyczy osób, które wjechały do Polski 24 lutego 2022 roku lub 
później, jak i osób, które przebywają legalnie w Polsce na innej podstawie;
pracę osoby z obywatelstwem ukraińskim można zalegalizować wyłącznie na 
podstawie powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy.

       (zrobisz to na portalu praca.gov.pl);

LEGALIZACJA ZATRUDNIENIA OSOBY 
OBYWATELSTWA UKRAIŃSKIEGO



wynagrodzenie wypłacane osobie uchodźczej nie może być niższe niż płaca
minimalna lub minimalna stawka godzinowa (3010 zł brutto lub 19,70 zł/h brutto -
2021 r.);
musisz zawrzeć umowę pisemną, która uwzględnia warunki zawarte                         
w powiadomieniu złożonym do urzędu pracy;
przedstaw tłumaczenie umowy na język zrozumiały dla zatrudnianej osoby;
zgłoś osobę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego           
 w ciągu 7 dni od dnia podjęcia przez niej pracy.

OBOWIĄZKI PRACODAWCY



74% 
BARIERA 

JĘZYKOWA

63% 
OPIEKA NAD 
DZIECKIEM 30% 

NA DŁUŻEJ 
W POLSCE

PROFILE OSÓB 
POSZUKUJĄCYCH 
ZATRUDNIENIA

*https://centrumwielokulturowe.waw.pl/uchodzcy-z-ukrainy-w-polsce-raport-specjalny/

97% 
KOBIETY

65% 
N/E/S



OSOBY POSIADAJĄCE 
RODZINY/PRZYJACIÓŁ 

W POLSCE

OSOBY KTÓRE PLANUJĄ
WRÓCIĆ DO UKRAINY

JAK NAJSZYBCIEJ

OSOBY BEZ PLANU,
TYMCZASOWOŚĆ,

ZAWIESZENIE W PRÓŻNI

PROFILE OSÓB
POSZUKUJĄCYCH ZATRUDNIENIA



BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK PRACY

opieka nad dziećmi

brak stałego miejsca zamieszkania

brak znajomości przepisów "tymczasowość" sytuacji

nieznajomość języka



FUNDAMENTY SKUTECZNEJ 
AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

fundament ekonomiczny fundament społeczny



POINFORMUJ O CHARAKTERZE
ZATRUDNIENIA

PRZED ZATRUDNIENIEM
POROZMAWIAJ Z ZESPOŁEM

IM MNIEJ NIEDOMÓWIEŃ TYM
MNIEJ POTENCJALNYCH PLOTEK

NIE WYMAGAJ "SPECJALNEGO"
TRAKTOWANIA OSOBY

ZWRÓCENIE SPRAWCZOŚCI 

OMÓW SYTUACJE, KTÓRE MOGĄ
SIĘ WYDARZYĆ

ZWRÓCENIE UWAGI,
PRZYGOTOWANIE ZESPOŁU

POKAŻ, JAK ZAPOBIEGAĆ 
BARIERZE JĘZYKOWEJ

POROZUMIEWANIE SIĘ
ZAPOBIEGA WYKLUCZENIU



Wyznaczenie osoby do kontaktu
w sytuacjach awaryjnych

Sprecyzuj czym są sytuacje awaryjne



Przygotuj również siebie – zweryfikuj swoje oczekiwania

Nie oczekuj hurraoptymizmu.



Ostracyzm
wykluczenie przez bierność i jego następstwa.

Stany depresyjne

Objawy
psychosomatyczne

Załamanie nerwowe

OSTRACYZM TO TEŻ MOBBING!

Zmniejszona produktywność

Pogorszenie zdrowia fizycznego



Pamiętaj o sobie

"Nikomu nie pomożesz, jeśli najpierw nie zadbasz o siebie. 
Twój dobrostan jest tak samo ważny jak Twoich pracowników."



infografika: Mateusz Bautembach; www.neni.org.pl/wykluczenia-ostracyzm/

PODSUMOWANIE
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