
 

PRACA I LEGALIZACJA POBYTU 

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=WSC 

 

INFOLINIA  (informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń 

na pracę cudzoziemców), działa od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00, 

tel. 12 210 20 20. 

info.opt@malopolska.uw.gov.p 

 

 

BANK INFORMACJI O NAUCZYCIELACH Z UKRAINY CHĘTNYCH DO 

PODJĘCIA PRACY 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/258128,1812,komunikat,bank_informacji_o_n

auczycielach_z_ukrainy_chetnych_do_podjecia_pracy.html 

 

Do Wydziału Edukacji UMK wpływają informacje od ukraińskich nauczycieli, którzy są 

zainteresowani podjęciem pracy w krakowskich szkołach. Wiele ofert wpłynęło również za 

pośrednictwem Związku Nauczycielstwa Polskiego. 

 

 

SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI Z UKRAINY CHCĄCYCH PRACOWAĆ W 

KRAKOWSKICH SZKOŁACH 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/258309,1812,komunikat,rusza_specjalne_szko

lenia_dla_nauczycieli_z_ukrainy_chcacych_pracowac_w_krakowskich_szkolach.html 
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Działa baza ofert, w której znajduje się już blisko 150 aplikacji ukraińskich nauczycieli. Z 

myślą o tych, którzy podejmą pracę w krakowskiej szkole, ruszą natomiast specjalne kursy 

językowe i szkolenia. Informacje na temat własnego doświadczenia, wykształcenia i 

znajomości języków można przesyłać (także w języku ukraińskim) na adres: 

edu.ukraina@um.krakow.pl. Następnie są one przekazywane dyrektorom szkół 

zainteresowanym zatrudnieniem nauczycieli z Ukrainy. 

 

BAZY ZGŁOSZEŃ FIRM, KTÓRE OFERUJĄ ZATRUDNIENIE DLA OSÓB Z 

UKRAINY ORAZ OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY, TWORZONE PRZEZ GRUPĘ 

INTER CARS. 

BAZA - Zgłaszanie firm: 

Formularz w języku polskim: https://www.webankieta.pl/ankieta/712572/zgloszenie-ofert-

pracy-dla-osob-z-ukrainy.html 

Formularz w języku angielskim: https://www.webankieta.pl/ankieta/713156/submission-of-

job-offers-for-people-from-ukraine.html  

посилання польською мовою https://www.webankieta.pl/ankieta/712572/zgloszenie-ofert-

pracy-dla-osob-z-ukrainy.html 

посилання англійською мовою: https://www.webankieta.pl/ankieta/713156/submission-of-

job-offers-for-people-from-ukraine.html 

BAZA- ZGŁOSZENIA OSÓB SZUKAJĄCYCH PRACY: 

Formularz w języku polskim: https://www.webankieta.pl/ankieta/712732/zgloszenie-osob-

poszukujacych-pracy.html 

Formularz w języku ukraińskim: https://www.webankieta.pl/ankieta/714183/_.html 

У вас є хтось з родини, хто потребує роботу? Надішліть заявку, і ми спробуємо 

підібрати для вас відповідну пропозицію з нашої бази!Давайте разом працювати над 

кращим майбутнім! 

Посилання на заявку: 

посилання польською мовою: https://www.webankieta.pl/ankieta/712732/zgloszenie-osob-

poszukujacych-pracy.html 

Форма українською мовою: https://www.webankieta.pl/ankieta/714183/_.html 

Вам потрібна додаткова інформація? Ви можете зв'язатися з нами за адресою 

szukampracyUA@intercars.eu 
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UNHCR AGENCJA ONZ DS. UCHODŹCÓW 

https://www.unhcr.org/pl/ogloszenia?fbclid=IwAR1CGNn_Eq19raLXuc-UlWg6oPYH-

2s9z245H0SFKszshtblJnAX1MZgsnw 

 

Na stronie znajdują się aktualne oferty opublikowane przez Przedstawicielstwo UNHCR w 

Polsce. 

 

 

ZATRUDNIENIE DLA NAUCZYCIELI AKADEMICKICH Z UKRAINY – 

ZATRUDNIENIE W UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM 

https://www.uj.edu.pl/wsparcie-ukrainy/praca 

 

Ubiegając się o zatrudnienie w Uniwersytecie Jagiellońskim – w ramach dostępnych miejsc 

pracy – należy: 

1. skontaktować się z Dyrektorem Centrum Spraw Osobowych UJ Marią Janią-Ochel drogą 

telefoniczną pod nr tel. 12 663 11 11, mailową na adres maria.jania@uj.edu.pl lub pisemnie 

na adres ul. Straszewskiego 27 pok. 124, 31-113 Kraków; 

2. zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące posiadanego wykształcenia, tytułu 

zawodowego, stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki, tytułu profesora (dyplomy, 

zaświadczenia); 

3. zebrać wszelkie możliwe dokumenty dotyczące dotychczasowego zatrudnienia; 

4. złożyć podanie o przyjęcie do pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego wraz z ww. 

dokumentami lub/i wymaganymi oświadczeniami. 

Osoba przybywająca z Ukrainy objęta przepisami specustawy, ubiegająca się o zatrudnienie 

na stanowisku nauczyciela akademickiego w Uniwersytecie Jagiellońskim nie potrzebuje 

zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Kontynuując pracę naukową w Uniwersytecie 

Jagiellońskim korzysta z uprawnień w ramach stosunku pracy na takich samych zasadach jak 

obywatele Polski, podlega ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. 

Zakwaterowanie 

Uchodźcy z Ukrainy, zatrudnieni w Uniwersytecie Jagiellońskim mogą starać się o pomoc w 

zakwaterowaniu w pokojach w Hotelu Asystenckim UJ „Bursa Jagiellońska” przy ul. Śliskiej 

14. Wszelkich informacji udziela Pani Magdalena Szafrańska, Dział Świadczeń Socjalnych – 

Centrum Spraw Osobowych, ul. Straszewskiego 27, pok. 5, tel. 12 663 32 96, e-mail: 

magdalena.szafranska@uj.edu.pl. 

https://www.unhcr.org/pl/ogloszenia?fbclid=IwAR1CGNn_Eq19raLXuc-UlWg6oPYH-2s9z245H0SFKszshtblJnAX1MZgsnw
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WYSELEKCJONOWANY PRZEZ PORTAL PRACUJ.PL WYBÓR OFERT DLA 

OBYWATELI UKRAINY 

https://www.pracuj.pl/praca?ua=true 

 

POMOC URZĘDÓW PRACY DLA OSÓB UCIEKAJĄCYCH PRZED WOJNĄ W 

UKRAINIE 

https://www.pit.pl/aktualnosci/pomoc-urzedow-pracy-dla-osob-uciekajacych-przed-wojna-w-

ukrainie-1006681 

 

Całodobowy urząd pracy 

Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia „Zielona Linia”, to urząd pracy 

online czynny jest całą dobę. Na portalu zamieszczono wszystkie niezbędne informacje dot. 

pomocy udzielanej przez 16 wojewódzkich, 340 powiatowych urzędów pracy oraz 

Ochotnicze Hufce Pracy. Na portalu dostępna jest także wyszukiwarka ofert pracy oraz 

informacje, porady i filmy o tym, jak poszukiwać pracy. “Zielona Linia” oferuje pomoc w 

zakresie ofert pracy, uprawnień na rynku pracy czy też procedur zatrudniania cudzoziemców. 

 Infolinia 19524 działa w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedziałku do piątku w 

języku polskim, rosyjskim i angielskim, a wkrótce również w języku ukraińskim 

 www.zielonalinia.gov.pl 

Centralna Baza Ofert Pracy 

Obywatel Ukrainy może 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). 

Pośrednictwo pracy w PUP 

Za pośrednictwem 340 powiatowych urzędów pracy obywatel Ukrainy może otrzymać 

wsparcie w: 

https://www.pracuj.pl/praca?ua=true
https://www.pit.pl/aktualnosci/pomoc-urzedow-pracy-dla-osob-uciekajacych-przed-wojna-w-ukrainie-1006681
https://www.pit.pl/aktualnosci/pomoc-urzedow-pracy-dla-osob-uciekajacych-przed-wojna-w-ukrainie-1006681
http://www.zielonalinia.gov.pl/
http://oferty.praca.gov.pl/


 

 wyborze odpowiedniego zawodu  

 zmianie kwalifikacji 

 podjęciu pracy 

 zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych 

 zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej. 

 

PLATFORMYA WSCHODPRACUJE.PL 

https://wschodpracuje.pl/jak-zatrudnic-pracownika-z-ukrainy/ 

Pracownicy z Ukrainy i innych krajów wschodu poszukują pracy. Na portalu można dodać  

swoje ogłoszenie i Zatrudnić pracowników z Ukrainy.  Na portalu dostęp do oferty pracy dla 

Ukraińców. 

UKRAIŃSCY NAUCZYCIELE MOGĄ LICZYĆ NA PRACĘ I PRZESZKOLENIE 

https://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/258309,1812,komunikat,rusza_specjalne_szko

lenia_dla_nauczycieli_z_ukrainy_chcacych_pracowac_w_krakowskich_szkolach.html 

 

Aktualne przepisy prawa pozwalają na zatrudnianie ukraińskich nauczycieli w charakterze 

asystenta wielokulturowego lub pomocy nauczyciela. Dlatego Miasto Kraków pomaga 

osobom z Ukrainy mającym doświadczenie w pracy z dziećmi w znalezieniu pracy. W tym 

celu od ubiegłego tygodnia działa baza ofert, w której znajduje się już blisko 150 aplikacji 

ukraińskich nauczycieli. Z myślą o tych, którzy podejmą pracę w krakowskiej szkole, ruszą 

natomiast specjalne kursy językowe i szkolenia. Aby wspomóc dyrektorów krakowskich 

szkół utworzyliśmy bazę ofert pracy nauczycieli z Ukrainy. Tylko przez pierwsze trzy dni jej 

działania do Wydziału Edukacji UMK wpłynęło blisko 150 ofert. Wśród zgłaszających się 

osób są niezwykle kompetentne osoby, znające kilka języków i od wielu lat pracujące z 

dziećmi – mówi Tomasz Kobylański, koordynujący w Wydziale Edukacji UMK działania na 

rzecz wsparcia uchodźców z Ukrainy. Krótkie informacje na temat własnego doświadczenia, 

wykształcenia i znajomości języków można przesyłać (także w języku ukraińskim) na adres: 

edu.ukraina@um.krakow.pl. Następnie są one przekazywane dyrektorom szkół 

zainteresowanym zatrudnieniem nauczycieli z Ukrainy. Na bieżąco aktualizowany wykaz 

ofert, które wpłynęły do magistratu, jest dostępny tutaj. 

Wśród ukraińskich nauczycieli, którzy zgłaszają chęć podjęcia pracy w krakowskich 

szkołach, są osoby znające język polski. Znaczna większość osób to jednak nauczyciele 
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wyłącznie ukraińsko- lub rosyjskojęzyczni. Dlatego aby wspomóc ich w jak najszybszym 

rozpoczęciu nauki języka oraz poznaniu realiów edukacji w Polsce magistrat planuje 

organizację kursów językowych połączonych z modułem przygotowującym do rozpoczęcia 

pracy w szkole. - W tym zakresie chcemy korzystać zarówno ze wsparcia specjalistów, którzy 

do tej pory organizowali między innymi miejski program Akademii Asystentów 

Międzykulturowych, jak również z kompetencji pracowników krakowskich szkół w zakresie 

nauczania języka polskiego jako obcego. Aktualnie 281 nauczycieli z krakowskich 

samorządowych posiada kwalifikacje do nauczania języka polskiego osób, które nim nie 

władają – mówi Anna Domańska, dyrektor Wydziału Edukacji UMK. 

Informacje na temat planowanego kursu, który będzie realizowany przez Specjalistyczną 

Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, będą 

dostępne w najbliższych dniach w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa 

 

PRACA DLA KADRY PEDAGOGICZNEJ Z UKRAINY 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-

nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy 

 

У зв’язку з агресією Росії проти України та припливом біженців до Польщі з території 

України, Міністерство освіти і науки вжило низку заходів для полегшення адаптації 

українських дітей у польських школах та працевлаштування громадян України. Нижче 

ми подаємо найважливішу інформацію щодо цього. 

Сприяння працевлаштуванню у школах педагогів та помічників вчителя 

  

    у школах та дитячих садках зі створеними додатковими відділеннями у зв'язку із 

зарахуванням дітей та учнів, які прибули з території України: 

        у 2021/2022 навчальному році директор може призначити вчителю за його згодою 

понаднормові години, які становлять понад 1/2 тижневої обов’язкової кількості годин 

занять; 

        директор школи може приймати на роботу вчителів, які мають право на 

компенсаційну допомогу, без припинення права на цю допомогу; 

    роботу помічника вчителя, зазначеного у ст. 165 № 8 Закону про освіту, може 

виконувати вчитель, який користується правом на компенсаційну допомогу, без 

призупинення права на цю допомогу; цією можливістю можуть скористатися вчителі, 

які знають мову, якою розмовляють діти та молодь з України; 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zatrudnianie-kadry-pedagogicznej-i-pomocy-nauczyciela-w-szkolach--informacja-dla-obywateli-ukrainy
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    у 2021/2022 навчальному році працювати на посаді помічника вчителя, зазначеного у 

ст. 165 № 8 Закону про освіту, можуть особи, які не є громадянами Польщі та 

володіють польською мовою в усній та письмовій формі до ступеня, що дає змогу 

допомогти учню, який не знає польської мови або не володіє нею на достатньому рівні 

для отримання освіти, без необхідності підтвердження знання польської мови 

необхідними документами. 

 

Працевлаштування громадян України на посаду вчителя 

    громадяни України можуть бути прийняті на роботу на посаду вчителя відповідно до 

положень Закону – Статуту вчителя. Відповідно до ст. 38 та ст. 39 Закону про допомогу 

громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території їхньої держави, 

громадянину України, перебування якого на території Республіки Польща є або 

вважалося законним, після його запиту надається дозвіл на тимчасове проживання. 

Громадянин України, який отримав дозвіл на тимчасове проживання, може працювати 

в Республіці Польща без дозволу на роботу. У разі працевлаштування на посаду 

вчителя громадянин України матиме такі ж вимоги, як і громадянин Польщі. Якщо 

особа, яка має право на педагогічну діяльність в Україні, бажає працювати за цією 

професією в Польщі, вона повинна нострифікувати іноземний диплом, щоб мати 

можливість подати заявку на отримання професійного ліцензування відповідно до 

нормативних актів, які визначають правила здійснення цієї професії в Польщі. 

Громадяни України можуть бути працевлаштовані в державних школах або закладах 

Польщі відповідно до положень Закону, Статуту вчителя, на основі строкового 

трудового договору або трудового договору на невизначений термін. 

    Громадяни України також можуть бути працевлаштовані до шкіл відповідно до ст. 15 

Закону про освіту. При цьому не вимагається відповідність працівника кваліфікаційним 

вимогам, а лише відповідна підготовка, оцінена директором школи. Директор школи 

може вважати підготовку відповідною навіть за відсутності нострифікації диплома. 

 

Визнання кваліфікації вчителів з України 

 

    детальні вимоги щодо кваліфікації вчителів, які працюють у Польщі, визначена в 

Постанові Міністра національної освіти від 1 серпня 2017 р. (Вісник законів 2020 р., ст. 

1289); 



 

    дипломи, отримані в Україні до 20 червня 2006 р., визнаються, як рівноцінні своїм 

польським аналогам. Підтвердження про визнання рівноцінності диплому можна 

отримати, звернувшись до Національного агентства з академічних обмінів (Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej) із запитом про надання іменного сертифіката або 

загального висновку про диплом. 

    Більше інформації на www.nawa.gov.pl; 

    дипломи, отримані в Україні після 20 червня 2006 р., потребують підтвердження їх 

рівноцінності польському аналогу шляхом нострифікації. Нострифікацію здійснюють 

уповноважені вищі навчальні заклади. Вищий навчальний заклад має 90 днів на 

визнання диплома, однак, це максимальний термін (подача перекладів документів, 

можливих іспитів чи стажування не входить у термін). Вимога щодо плати за визнання 

випливає із Закону про вищу освіту і науку та становить максимально 50 відсотків 

професорської заробітної плати (3205 злотих). Вищий навчальний заклад може 

прийняти рішення про звільнення від оплати. 

    Більше інформації про вищі навчальні заклади, уповноважені визнавати дипломи, 

можна отримати на сайті www.polon.nauka.gov.pl та за посиланням: 

polon.nauka.gov.pl/opi/aa/ck/stnauk/upr?execution=e1s1; 

    вчителі, які проводять додаткові заняття польської мови для іноземних учнів, мають 

бути кваліфікованими для викладання польської мови. Вищезазначені заняття для 

молодших учнів також можуть проводити вчителі, які мають кваліфікацію для 

проведення занять дошкільного віку. 

 

Додаткові заняття польської мови для учнів 

 

Учні, які приїжджають з-за кордону підлягають обов’язковому навчанню чи освіті. Для 

учнів, які не знають польської мови або володіють нею на рівні, недостатньому для 

отримання користі від навчання, організовуються додаткові безкоштовні уроки 

польської мови. Навчання дитини в школі відбувається відповідно до основної 

загальноосвітньої програми, у формі додаткових уроків польської мови. 

Організація додаткових занять польської мови є обов’язком керівництва школи. Спосіб 

організації занять визначається положеннями Постанови Міністра національної освіти 

від 23 серпня 2017 року про освіту іноземних громадян та осіб, які є громадянами 

Польщі, але здобули освіту в школах, що діють в системах освіти інших країн (Вісник 

законів 2020, ст. 1283). 



 

Зарахування дітей та молоді з України до польських шкіл – лист Міністра освіти і 

науки 

  

 

Міністр освіти і науки Пшемислав Чарнек надіслав листа кураторам, представникам 

місцевого самоврядування та директорам щодо діяльності Міністерства освіти і науки 

відносно полегшення зарахування українських дітей до польських шкіл. 

 

У листі міністр представив нові законодавчі норми щодо організації навчання учнів, які 

приїжджають з України, зокрема стосовно питання створення підготовчих відділень. 

 

Крім того, лист містив інформацію щодо працевлаштування громадян України на 

посаду вчителя, підтримки студентів з особливими освітніми потребами та дидактичні 

матеріали для студентів з України. 

 

Повний текст листа доступний за посиланням: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-

nauka/przyjmowanie-do-polskich-szkol-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy--list-ministra-edukacji-

i-nauki-do-kuratorow-samorzadowcow-i-dyrektorow-szkol 

 

 

PRZYJECHAŁAŚ Z UKRAINY? PRZYGOTUJEMY CIĘ DO SZUKANIA PRACY W 

POLSCE! 

https://mamopracuj.pl/przyjechalas-z-ukrainy-przygotujemy-cie-do-szukania-pracy-w-polsce/ 

 

Jesteśmy Fundacją, która od ponad 10 lat wspiera kobiety w ich rozwoju zawodowym. 

Pomagamy mamom w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. 

Wspomagamy kobiety w przebranżowieniu się i podpowiadamy jak łączyć pracę z życiem 

prywatnym. Prowadzimy portal www.mamopracuj.pl, na którym publikujemy konkretne 

oferty pracy oraz treści skierowane do kobiet. Aktywnie poszukujemy pracy dla kobiet 

również poprzez serwis Talenti.pl. Tworzymy zaangażowaną społeczność, która wzajemnie 

się wspiera i dopinguje. 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/przyjmowanie-do-polskich-szkol-dzieci-i-mlodziezy-z-ukrainy--list-ministra-edukacji-i-nauki-do-kuratorow-samorzadowcow-i-dyrektorow-szkol
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Przyjechałaś z Ukrainy? Przygotujemy Cię do szukania pracy w Polsce! 

Ви приїхали з України? Ми підготуємо вас до пошуку роботи в Польщі! 

Teraz, nasze wieloletnie doświadczenie chcemy wykorzystać w pomaganiu kobietom, 

mamom z Ukrainy, które w związku z obecną sytuacją musiały uciekać do Polski w 

poszukiwaniu bezpieczeństwa. Jeśli w Twoim otoczeniu są kobiety, mamy, które chcą 

znaleźć pracę w Polsce, zaproś je w naszym imieniu do wypełnienia poniższego formularza! 

Wypełnij formularz! Заповніть форму! 

Stworzyłyśmy wspaniały zespół osób dobrej woli, które pomogą kobietom, mamom z 

Ukrainy odnaleźć się na rynku pracy w Polsce. 

Pomożemy Ci: 

 zorientować się jakiej pracy możesz szukać w Polsce, i jak jej szukać, 

 opracujesz z nami swoje dokumenty aplikacyjne, 

 przygotujesz się do rozmów rekrutacyjnych, 

 w końcu dowiesz się, gdzie pracy szukać (śledzimy co się dzieje i pojawiające się 

informacje), tak abyś pracę znalazła! 

Chcemy dmuchać w skrzydła kobiet, mam z Ukrainy, tak jak od lat dmuchamy w skrzydła 

kobiet z całej Polski! 

Wypełnij formularz jeśli: 

 nie wiesz gdzie i jak zacząć poszukiwanie pracy w Polsce, 

 chcesz poprawić swoje CV, napisać je od podstaw w języku polskim lub angielskim 

pod okiem ekspertki, 

 szukasz wiedzy prawnej związanej z pracą w PL, 

 czujesz, że konsultacja z doradcą zawodowym jest tym czego teraz potrzebujesz, 

 chcesz pogadać z kimś, kto okaże Ci wsparcie. 

To co nam się sprawdza najlepiej, to działania indywidualne (np. konsultacje 1:1) oraz 

grupowe – w dość intensywnej formie np. krótkich, merytorycznych nagrań, webinarów. 

Chcemy byś czerpała wiedzę od naszych doświadczonych ekspertów! 

Wszystkie nasze działania odbywają się online! 

Jak wypełnić formularz? 

Jeśli możesz rozmawiać z nami po polsku, angielsku ew. po rosyjsku, wybierz taką opcję – 

szybciej pomożemy! Jeśli nie, pisz do ukraińsku. Mamy wśród nas osoby ze znajomością 

języka ukraińskiego, ale jest ich zdecydowanie mniej i dłużej poczekasz na pomoc. Napisz 

nam o sobie, zaznacz czego potrzebujesz, podaj dane, jak możemy się z Tobą skontaktować i 

ważne w jakich językach możemy rozmawiać. 

https://mamopracuj.pl/mamo-pracuj-i-talenti-dla-kobiet-z-ukrainy/
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Daj nam chwilę na przydzielenie Cię osoby do kontaktu. Wyczekuj na kontakt od nas 

mailowy lub telefoniczny. 

Nasz projekt jest oddolną, wolontaryjną inicjatywą i całe nasze wsparcie dla kobiet i mam z 

Ukrainy jest ZA DARMO. 

W razie dodatkowych pytań, prosimy o kontakt: witamy@mamopracuj.pl 

Wypełnij formularz! Заповніть форму! 

Zespół projektowy: 

Agnieszka Czmyr-Kaczanowska, Marcelina Palka, Anna Łabno – Kucharska, Ewa Moskalik 

– Pieper, Paulina Polak, Joanna Przystał, Anna Tęcza 

Ви приїхали з України? Ми підготуємо вас до пошуку роботи в Польщі! 

Хто ми є? Фонд, який вже більше 10 років підтримує жінок у професійному розвитку. 

Ми допомагаємо мамам повернутися на ринок праці після декретної відпустки. Ми 

підтримуємо жінок у зміні галузі та пропонуємо, як поєднати роботу з особистим 

життям. Ми ведемо веб-сайт www.mamopracuj.pl, де публікуємо конкретні пропозиції 

роботи та контент, орієнтований на жінок. Також ми активно шукаємо роботу для 

жінок через сайт Talenti.pl. Ми створюємо спільноту, в якій кожен підтримує один 

одного. 

Ви приїхали з України? Ми підготуємо вас до пошуку роботи в Польщі! 

Тепер ми хочемо використати свій багаторічний досвід у допомозі жінкам, матерям з 

України, яким через ситуацію, що склалася, в пошуках безпеки довелося тікати до 

Польщі. Якщо ви одна із них і бажаєте знайти роботу в Польщі, запрошуємо вас 

заповнити форму нижче! 

Заповніть форму! 

Ми створили чудову команду людей доброї волі, які допоможуть тобі знайти своє місце 

на ринку праці в Польщі. 

Ми допоможемо тобі: 

 дізнатися, яку роботу ти можете шукати в Польщі та як її шукати, 

 З нами ти підготуєш документи для подачі заявки та підготуєшся до співбесіди 

 На кінець ти дізнаєшся, де шукати роботу (ми стежимо за тим, що відбувається і 

за інформацією, яка з’являється), щоб ти могла її знайти! 

Ми хочемо дмухнути вам у крила, як роками дмухаємо жінкам з усієї Польщі! 

Заповніть форму, якщо: 

 ви не знаєте, де і як почати шукати роботу в Польщі, 

mailto:witamy@mamopracuj.pl
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 ви хочете покращити своє резюме, написати його з нуля польською або 

англійською мовою під наглядом експерта, 

 ви шукаєте юридичні знання, пов’язані з роботою в Польщі, 

 ви вважаєте, що консультація з кар’єрним консультантом – це те, що вам зараз 

потрібно, 

 хочете поговорити з кимось, хто підтримає вас. 

Найкраще, що у нас виходить це індивідуальний підхід (наприклад, консультації 1:1) і 

груповий підхід – у досить інтенсивній формі, наприклад, короткі, змістовні записи, 

вебінари. Ми хочемо, щоб ви черпали знання від наших досвідчених експертів! 

Всі наші заходи відбуваються онлайн! 

Як заповнити форму? 

Якщо ви можете говорити з нами польською, англійською чи російською мовами, 

виберіть цей варіант – ми допоможемо вам швидше! Якщо ні, пишіть українською. 

Серед нас є люди зі знанням української мови, але їх на даний момент менше і вам 

прийдеться чекати допомоги довше. Напишіть нам про себе, виберіть те, що вам 

потрібно, надайте деталі, як ми можемо з вами зв’язатися, і що важливо, якими мовами 

ми можемо спілкуватися. 

Будь ласка, дайте нам час, щоб призначити вам контактну особу. Зачекайте на мейл або 

телефонний зв’язок від нас. 

Наш проект є добровільною ініціативою, і вся наша підтримка для вас є безкоштовною. 

Якщо у вас виникли додаткові запитання, будь ласка, зв’яжіться з нами за адресою: 

witamy@mamopracuj.pl  

Команда проекту: 

Agnieszka Czmyr – Kaczanowska, Marcelina Palka, Anna Łabno – Kucharska, Ewa 

Moskalik – Pieper, Paulina Polak, Joanna Przystał, Anna Tęcza 
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КРАКІВ’ЯНИ ДЛЯ УКРАЇНИ.НЕЗАЛЕЖНИЙ ІНФОРМАТОРKRAKOWIANIE 

DLA UKRAINY. NIEZALEŻNY INFORMATOR 

https://www.ukrk.pl/ 

Ulotka zawiera tylko najważniejsze informacje. Pozostałe, m.in. o lekarzach, przedszkolach, 

szkołach i wiele innych znajdziesz w na bieżąco aktualizowanym dokumencie Google Docs. 

 

STRONY Z OFERTAMI PRACY 

 

www.manpower.pl/szukaj-pracy/praca-dla-osob-ukrainy 

www.oferty.praca.gov.pl 

www.olx.pl/dla-ukrainy/praca-ua 

www.pracuj.pl/praca?ua=true 

 

URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO DLA OBYWATELI UKRAINY 

https://powiat.krakow.pl/2022/03/urzad-pracy-powiatu-krakowskiego-dla-obywateli-ukrainy/ 

 

Pogotowie Informacyjne dla Cudzoziemców 

Doradcy Klienta będą udzielać bieżących informacji o możliwości podjęcia zatrudnienia oraz 

formach pomocy z których będą mogli skorzystać Obywatele Ukrainy 

UPPK – Oddział w Krakowie, Kraków, ul. Mazowiecka 21, tel. 12 299 74 26, tel. 783 900 

916, tel. 509 655 985; 

UPPK – Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1, tel. 12 282 20 50, tel. 783 900 

979; 

UPPK – Filia w Skawinie, Skawina, ul Ogrody 17, tel. 12 276 16 93, tel. 783 900 977 

UPPK – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64, tel. 12 388 23 98, tel. 798 749 664 

 

Kluby Spotkań 

Wydzielone miejsca do wspólnego spotkania się Obywateli (Obywatelek) Ukrainy, podczas 

których będzie można porozmawiać z doradcami zawodowymi, psychologami, prawnikami 

lub przedstawicielami instytucji. 

Przy Klubie zorganizowany będzie „Kącik Malucha”, w którym będą przygotowane atrakcje 

dla dzieci. 

Klub będzie organizowany w każdą środę począwszy od 9 marca 2022 roku w godzinach od 

15.00 do 19.00 
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Klub Spotkań w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro 

Klub Spotkań w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 

Klub Spotkań w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina 

Klub Spotkań w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64 

 

Kluby Pracy 

Zajęcia w Klubie Pracy będą organizowane w każdy poniedziałek począwszy od 14 marca 

2022 roku w godzinach od 10.00 do 14.00 

Klub Pracy w Krakowie – Oddział w Krakowie, Kraków ul. Mazowiecka 21, IX piętro 

Klub Pracy w Krzeszowicach– Filia w Krzeszowicach, Krzeszowice, ul. Kolejowa 1 

Klub Pracy w Skawinie – Filia w Skawinie, ul Ogrody 17, Skawina 

Klub Pracy w Słomnikach – Filia w Słomnikach, Słomniki, ul. Kościuszki 64 

 

 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ - ПРАВИЛА, 

ВИНАГОРОДЖЕННЯ, СОЦІАЛЬНІ ВИПЛАТИ / ZATRUDNIENIE OBYWATELA 

UKRAINY W POLSCE – ZASADY, WYNAGRODZENIE, ŚWIADCZENIA 

SOCJALNE 

https://www.pit.pl/dopomogi-ukrajini/pratsevlashtuvannia-gromadianina-ukrayini-v-polshchi-

pravila-vinagorodzhennia-sotsialni-viplati-1006787 

 

Люди, які тікають від війни в Україні, не хочуть бути залежними від осіб, які 

пригостили їх у себе. Все більше людей хочуть влаштуватися на роботу, щоб бути 

незалежними. Як шукати роботу? Як легально влаштуватися на роботу в Польщі? 

Про що слід пам’ятати? – пояснюємо. 

 

Перед роботодавцями все більше виникають нові виклики, пов’язані з 

працевлаштуванням людей, які тікають від війни в Україні. Для біженців пошук роботи 

в Польщі, часто з мовним бар’єром і після травматичного досвіду, є стресом. Перегляд 

пропозицій щодо роботи, створення резюме або співбесіда – це перші кроки, які 

супроводжують шукачів роботи. 

Лише через кілька днів після перетину польського кордону люди, які тікають від війни, 

шукають роботу, часто нижче своєї кваліфікації та навичок. Не в тій професії, якою 

вони працювали досі. Що шукати? Як ефективно шукати роботу? 

 

https://www.pit.pl/dopomogi-ukrajini/pratsevlashtuvannia-gromadianina-ukrayini-v-polshchi-pravila-vinagorodzhennia-sotsialni-viplati-1006787
https://www.pit.pl/dopomogi-ukrajini/pratsevlashtuvannia-gromadianina-ukrayini-v-polshchi-pravila-vinagorodzhennia-sotsialni-viplati-1006787


 

Допомога служби зайнятості людям, які тікають від війни в Україні 

Особи, які втекли від війни в Україні, можуть отримати допомогу, звернувшись до 

служби зайнятості безпосередньо або дистанційно,  звернувшись по телефону до 

служби зайнятості або на інфолінію «Зелена лінія».У повітових бюро зайнятості та 

цілодобовому бюро зайнятості можна знайти багато корисної інформації, яка 

полегшить пошук роботи. 

https://www.pit.pl/aktualnosci/podjecie-pracy-przez-obywatela-ukrainy-w-polsce-zasady-

wynagrodzenie-swiadczenia-1006730 

 

Допомога, яку надають повітові бюро зайнятості 

Без необхідності реєстрації в бюро зайнятості громадянин України може зв’язатися по 

телефону або звернутися до служби зайнятості, де консультант клієнта (консультант з 

питань працевлаштування чи посередник із працевлаштування) проведе співбесіду та 

спробує з’ясувати ситуацію клієнта (його кваліфікацію, професійний досвід, 

можливість влаштуватися на роботу, очікування щодо роботи  і т.д.) для подальшої 

допомоги. 

Центральна База Пропозицій Праці 

Громадянин України може самостійно користуватися Центральною Базою Пропозицій 

Праці, не відвідуючи бюро зайнятості, використовуючи комп’ютер, телефон або інші 

мобільні пристрої                   з доступом до мережі Інтернет (http://oferty.praca.gov.pl). 

Пошук пропозицій праці є також можливий за допомогою спеціального мобільного 

додатка ePraca (Андроїд та iOS „айоес”). 

Працевлаштування громадянина України в Польщі - правила, винагородження, 

соціальні виплати - PIT.pl 

Реєстрація громадянина України в бюро зайнятості 

Громадяни України можуть зареєструватися в повітових бюро зайнятості. Статус 

безробітного дозволить застосувати до них повний перелік форм допомоги, зазначених 

у Законі про сприяння зайнятості та установи ринку праці.Цей перелік містить, між 

іншим: 

•            професійне навчання, 

•            співфінансування відкриття господарської діяльності, 

•        відшкодування витрат на працевлаштування (інтервенційні роботи, громадські 

роботи  і т. д.), 

•            відшкодування витрат на проживання та проїзд із дому до місця роботи й назад, 

https://www.pit.pl/twoj-e-pit/
https://www.pit.pl/aktualnosci/pratsevlashtuvannia-gromadianina-ukrayini-v-polshchi-pravila-vinagorodzhennia-sotsialni-viplati-1006787
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•            відшкодування витрат на догляд за дитиною до 7 років або залежною особою і 

т. д.. 

Хто може влаштуватися на роботу в Польщі? 

Відповідно до положень спеціального закону від 12 березня 2022 року влаштуватися на 

роботу можуть особи, які відповідають таким умовам: 

•            легально в'їхав на територію Республіки Польща у період від 24 лютого 2022 

року. 

•            є громадянином України, який легально проживає на території Республіки 

 Польща. 

Обов’язок повідомити працівника 

У зв’язку з працевлаштуванням громадянина України, який відповідає одній із 

зазначених умов, роботодавець, який вирішив прийняти на роботу таку особу, 

зобов’язаний повідомити про це компетентну службу зайнятості. Заява має бути подана 

протягом 14 днів з дня початку роботи громадянином України. 

Реєстрація в'їзду до Польщі громадянином України 

Громадянин України повинен зареєструвати своє перебування в Польщі, якщо його 

в'їзд не був зареєстрований під час перетину кордону. Під час реєстрації подаються 

проїзні документи. У разі їх відсутності приймається заява про дату та спосіб в'їзду. 

Польський ідентифікаційний код(PESEL) 

Відповідно до положень спеціального закону громадяни України можуть отримати 

номер PESEL у Польщі. Ми описуємо в пораднику, як отримати PESEL: 

Польський ідентифікаційний код (PESEL) для біженців з України - PIT.pl 

18 місяців легального перебування громадянина України в Польщі 

Відповідно до прийнятих положень, перебування біженця є легальним на підставі 

спеціального закону протягом 18 місяців, рахуючи з 24 лютого 2022 року (тобто до 24 

серпня 2023 року). У свою чергу, легалізація працевлаштування відбувалася на підставі 

декларації до 31 грудня 2022 року – таким чином, після цієї дати необхідно буде 

легалізувати подальше працевлаштування (наприклад, у порядку, передбаченому 

спеціальним законом). Таким же чином врегульовано сітуацію громадянина України, 

який має Карту поляка. Легальним вважається також перебування дитини, народженої 

на території Польщі в період легалізації перебування її матері. 

Перша праця у Польщі – який трудовий договір? 

https://www.pit.pl/dopomogi-ukrajini/polskii-identifikatsiinii-kod-pesel-dlia-bizhentsiv-z-ukrayini-1006726


 

При працевлаштуванні в Польщі слід пам’ятати про положення Польського Трудового 

кодексу.  У разі роботи напідставі трудового договору застосовується мінімальна 

заробітна плата. 

Трудовий договір є юридичною підставою для укладення трудових відносин – він 

містить найважливішу інформацію про ці відносини. Трудовий договір повинен бути 

укладений                                    у письмовій формі. Його найважливішими даними є: 

·       - дата укладення договору 

·       - окреслення сторін договору 

·       - обов’язки працівника 

·       - вид праці 

·       - робочий час 

·       - термін початку роботи 

·       - винагородження 

Укладення контракту є обов’язком роботодавця. Прийняття працівника на роботу без 

трудового договору є протизаконно. У Польщі окрім трудового договору ви можете 

влаштуватися на роботу на підставі договору возмездного надання послуг та договору 

підряду. Польські положення дозволяють також громадянам України вести 

господарську діяльність у Польщі. 

Винагородження за працю 

У випадку працевлаштування на підставі трудового договору працівник може 

розраховувати на мінімальну заробітну плату, яка у 2022 році становить 3010 злотих 

брутто. У свою чергу, мінімальна погодинна ставка на подставі договору возмездного 

надання послуг становить 19,70 злотих брутто. 

Трудовий договір та право на відпустку 

Працівник, який працює в Польщі на підставі трудового договору, має право на 

відпустку. Перша праця дає право на 20 днів відпустки на рік. 

  

Більше днів – 26 – нараховуються після досягнення 10 років стажу роботи.Період 

працевлаштування включає також період навчання (залежно від типу освіти: вища 

освіта – 8 років, післяліцейна школа [навчальний заклад, що надає можливість 

отримання професійної освіти, будучи проміжною ланкою між середньою і вищою 

школою] – 6 років, технікум [спеціалізована середня школа, що дозволяє отримати не 

лише середню освіту, а й здобути професію] – 5 років, середня школа – 4 роки).  



 

Відпустка нараховується пропорційно відпрацьованим місяцям (1/12 за кожен 

відпрацьований місяць), її можна надати після першого місяця роботи. 

ZMIANY W ZATRUDNIANIU OBYWATELI UKRAINY 

HTTPS://WWW.PIT.PL/AKTUALNOSCI/ZMIANY-W-ZATRUDNIANIU-OBYWATELI-

UKRAINY-1006794 

 

Aby móc legalnie zatrudnić cudzoziemca, musi on posiadać tytuł pobytowy. Zatem nie ma 

możliwości przyjęcia do pracy cudzoziemca, który nie może potwierdzić legalności pobytu na 

terytorium RP. W celu ułatwienia podejmowania pracy przez osoby, które uciekły z Ukrainy, 

wprowadzono uproszczone zasady legalizacji pobytu. Za legalny uznawany jest 

w szczególności pobyt w Polsce osób, które wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na 

podstawie art. 2 ust. 4 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy i deklarują zamiar pozostania 

w Polsce. W tym przypadku ich pobyt będzie legalny w okresie 18 miesięcy, licząc od dnia 

24 lutego 2022 r. Do ustalenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 

Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.). 

Z tej formy legalizacji pobytu w Polsce nie skorzystają obywatele Ukrainy: 

 posiadający: 

 zezwolenie na pobyt stały, 

 zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, 

 zezwolenie na pobyt czasowy, 

 status uchodźcy, 

 ochronę uzupełniającą, 

 zgodę na pobyt tolerowany, 

 którzy: 

 złożyli w RP wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu 

których takie wnioski zostały złożone, 

 zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony 

międzynarodowej w Polsce na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy 

o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1108 ze zm.) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą. 

Zatrudnienie 

Dotychczas polski pracodawca mógł zatrudnić obywatela ukraińskiego na podstawie: 

https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-zatrudnianiu-obywateli-ukrainy-1006794
https://www.pit.pl/aktualnosci/zmiany-w-zatrudnianiu-obywateli-ukrainy-1006794


 

 zarejestrowanego w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o powierzeniu pracy 

cudzoziemcowi, 

 zezwolenia na pracę sezonową, 

 zezwolenia na pracę. 

Obecnie każdy obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium RP 

w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 

1) jego pobyt na terytorium RP uznany został za legalny na podstawie przepisów 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy lub 

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie w Polsce 

- jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na 

siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu 

obywatelowi. 

Pracodawca "Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy" 

składa za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl. 

Zatem obywatel Ukrainy, który wcześniej legalnie pracował na podstawie oświadczenia czy 

któregoś zezwolenia, po wygaśnięciu ważności tych dokumentów może nadal być 

zatrudniony przez polskiego pracodawcę bez konieczności uzyskiwania jakichkolwiek 

dokumentów. Jedyną formalnością konieczną do dopełniania będzie dokonanie zgłoszenia 

o podjęciu pracy. 

Co ważne, brak zgłoszenia będzie skutkować brakiem możliwości wykonywania pracy bez 

zezwolenia na pracę. Z uzasadnienia do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy wynika, że 

regulacja ta ma na celu wprowadzenie ułatwień w podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy 

migrujących w związku z konfliktem zbrojnym, a jednocześnie zapewnia narzędzia 

pozwalające monitorować sytuację na lokalnych rynkach pracy. 

Pracodawca nadal może ubiegać się o zezwolenie 

Pracodawcy polscy w dalszym ciągu mogą występować o zezwolenia na pracę lub 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Może to mieć uzasadnienie 

w przypadku tych obywateli Ukrainy i pracodawców polskich, którzy chcą zawrzeć dłuższe 

umowy. Przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy przewidziane są bowiem na okres 

do 18 miesięcy. 

Warto przypomnieć, że zezwolenie na pracę wydawane jest na okres do 3 lat. Natomiast jeśli 

chodzi o oświadczenia, to z dniem 29 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy zawarte 

w ustawie o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. 



 

poz. 91). Nowelizacja ta wprowadziła zmiany m.in. w zakresie ważności oświadczeń 

o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. Ważność tego dokumentu ulega 

wydłużeniu do 24 miesięcy. 

Limit zatrudnienia obywateli z Ukrainy 

W ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy ustawodawca przewidział możliwość określenia 

w drodze rozporządzenia liczby obywateli Ukrainy, którym podmiot powierzający 

wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie pracy. Będzie ona ustalana w stosunku do 

liczby wszystkich osób, którym podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się 

względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy 

oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli 

polskich. 

Poszukiwanie pracowników 

Pracodawcy, którzy są zainteresowani zatrudnieniem uchodźców z Ukrainy, mogą zgłosić 

swoje zapotrzebowanie zarówno w najbliższym powiatowym urzędzie pracy, jak i przez 

stronę internetową pomagamukrainie.gov.pl. 

Warto też zajrzeć na stronę właściwego sobie powiatowego urzędu pracy, bowiem większość 

z nich zamieściła informacje o tym, jak pracodawcy mogą zgłaszać chęć zatrudnienia 

cudzoziemców zza wschodniej granicy. Przykładowo Urząd Pracy m.st. Warszawy zamieścił 

na swojej stronie internetowej komunikat o treści: "Jeśli (...) szukasz pracownika, zgłoś ofertę 

pracy do Urzędu Pracy m.st. Warszawy poprzez formularz on-line na stronie 

up.warszawa.pl/form_oferty/form_oferty-kr.php. Pamiętaj, aby w formularzu zgłoszenia 

oferty zaznaczyć punkt, że oferta ma być również skierowana do uchodźców z Ukrainy. 

Twoja oferta trafi do Centralnej Bazy Ofert Pracy - oferty.praca.gov.pl również w języku 

ukraińskim". 

Podstawa prawna 

Ustawa z dnia 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.). 

 

PRACA W POLSCE DLA OBYWATELI UKRAINY 

https://uahelp.info/pl/oferty-pracy/ 

 

Przydatny link dla osób poszukujących pracy, chcących stworzyć CV, poznać szczegóły 

zatrudnienia zgodnie z Kodeksem Pracy i wiele innych rzeczy. 

https://uahelp.info/pl/oferty-pracy/
https://ukraina.absolvent.pl/?fbclid=IwAR0vYUvpqLVTg-msu3f8PLn7tcXTCd9U9i9nASV7EMFlyuQ0s3dHWQ7eOyk


 

 

Miejsca, w których znajdziesz oferty pracy 

Federacja Przedsiębiorców Polskich oferuje bezpłatną pomoc dla wszystkich potrzebujących 

w zakresie legalizacji dokumentów, zatrudnienia i organizacji pobytu w Polsce. 

Zadzwoń pod nr +48734477772 lub +48518218305 

Napisz e-mail: pomoc@federacjaprzediebiorcow.pl 

 

Agencje pracy  

 ACC Service – https://www.accservice.pl/kontakt/ – Zielona Góra 

osoba kontaktowa: Ania, praca z możliwością zakwaterowania 

osoba kontaktowa: Artem, +48663007480 

 TIPTOP – https://www.tiptopteam.eu/b2e-oferta-dla-pracownikow/  

osoba kontaktowa: Mykola, +48579979605 

 DAP – http://dap-apt.pl – Białystok, Bielsk Podlaski, Suwałki 

osoba kontaktowa: Natalia, +48511472400; Angela, +48507491633, praca z 

możliwością zakwaterowania 

 PERSONNEL SERVICE – https://personnelservice.pl/dla-pracownika/dodaj-cv/ 

 KS SERVICE – https://ksservice.pl/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88-

%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5/ 

 MANPOWER GROUP – https://www.manpower.pl/szukaj-pracy/praca-dla-osob-

ukrainy/ 

 CONCURO – https://conquro.pl/kontakt/ 

 GREMI PERSONAL – https://gremi-personal.com/kontakt/ 

 PD SOLIDBUD – https://pdsolidbud.pl/vakansii-ua 

 JOB FORME – https://jobforme.com.pl/kontakt/ 

 APD PROFIT – https://apsprofit.pl/kontakt/ 

 INTRASERVIS – https://intraservis.pl/Kontakt 

 WORKSERVICE – https://www.workservice.pl/kontakt/ 

 ATERIMA WORK – https://www.aterima-work.pl/kontakt.html#kontakt-dla-

kandydatow 

 AUDIT – https://www.audit.com.pl/kontakt/ 

 RBK WORK – https://rbk-work.com/praca/ 
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https://ksservice.pl/%d0%b7%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%88-%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%8e%d0%bc%d0%b5/
https://www.manpower.pl/szukaj-pracy/praca-dla-osob-ukrainy/
https://www.manpower.pl/szukaj-pracy/praca-dla-osob-ukrainy/
https://conquro.pl/kontakt/
https://gremi-personal.com/kontakt/
https://pdsolidbud.pl/vakansii-ua
https://jobforme.com.pl/kontakt/
https://apsprofit.pl/kontakt/
https://intraservis.pl/Kontakt
https://www.workservice.pl/kontakt/
https://www.aterima-work.pl/kontakt.html#kontakt-dla-kandydatow
https://www.aterima-work.pl/kontakt.html#kontakt-dla-kandydatow
https://www.audit.com.pl/kontakt/
https://rbk-work.com/praca/


 

Portale ogłoszeniowe  

 Pracuj.pl – https://www.pracuj.pl/ – ogólnopolska baza ofert pracy, wszystkie branże 

i zawody 

 Praca.pl – https://www.praca.pl/ – ogólnopolska baza ofert pracy, wszystkie branże i 

zawody 

 OLX – https://www.olx.pl/praca/ – ogólnopolska baza ofert pracy, wszystkie branże i 

zawody 

 Jooble – https://pl.jooble.org/ – ogólnopolska baza ofert pracy, wszystkie branże i 

zawody 

 Indeed – https://pl.indeed.com/ – agregator ofert pracy z różnych portali 

 Praca dla Ukrainy – www.pracadlaukrainy.pl – portal ogłoszeniowy, z możliwością 

dodania CV 

 Ukraińcy do pracy – https://ukraincydopracy.pl/ – portal ogłoszeniowy, z 

możliwością dodania CV 

 Razem.work – https://pl.razem.work/cv – portal ogłoszeniowy, z możliwością 

dodania CV 

 Wschód pracuje – https://wschodpracuje.pl/oferty-pracy/ – portal ogłoszeniowy, 

dedykowany pracownikom ze Wschodu 

 Poland Praca – http://polandpraca-ua.com/pl/ – praca w Polsce i w Czechach 

 Rocket Jobs – https://rocketjobs.pl/ – oferty pracy w wielu branżach 

 The Protocol – https://theprotocol.it/ – oferty pracy w branży IT 

 No Fluff Jobs – https://nofluffjobs.com/pl – oferty pracy w branży IT 

 Team Quest – https://team-quest.eu/ukraine/ – formularz dla kandydatów IT – 

spontaniczne aplikacje na stanowiska IT  

 Jobs4Ukraine – https://www.jobs4ukraine.eu/ – agregator ofert pracy z całej Europy  

 Jobllegro – JOBLLEGRO | Platforma rekrutacyjna – portal z ofertami pracy i 

pracownikami | JOBLLEGRO – portal z ofertami pracy i pracownikami 

Media społecznościowe  

FACEBOOK 

 Praca dla Ukraińców w Polsce/работа для украинцев в Польше – grupa z ofertami 

pracy 

 HR EAST – https://www.facebook.com/hreast0/posts/2246591292171111 

Pośrednictwo pracy dla osób z Ukrainy, pomoc prawna, HR 

 Zielona Góra  

https://www.pracuj.pl/
https://www.praca.pl/
https://www.olx.pl/praca/
https://pl.jooble.org/
https://pl.indeed.com/
http://www.pracadlaukrainy.pl/
https://ukraincydopracy.pl/
https://pl.razem.work/cv
https://wschodpracuje.pl/oferty-pracy/
http://polandpraca-ua.com/pl/
https://rocketjobs.pl/
https://theprotocol.it/
https://nofluffjobs.com/pl
https://team-quest.eu/ukraine/
https://www.jobs4ukraine.eu/
https://jobllegro.com/
https://jobllegro.com/
https://www.facebook.com/groups/874744046700493/
https://www.facebook.com/hreast0/posts/2246591292171111


 

o LUBUSKIE- POMOC OBYWATELOM UKRAINY. ЛУБУСЬКЕ – 

ДОПОМОГА ГРОМАДЯНАМ УКРАЇНИ 

https://www.facebook.com/groups/328435259239612/?multi_permalinks=330

238985725906&notif_id=1645862026636264&notif_t=group_highlights&ref

=notif 

o Типова Зелена Гура/Typowa Zielona Góra 

https://www.facebook.com/groups/typowazielonagora 

o Zielona Góra Файна Zielona Góra 

https://www.facebook.com/groups/262089331037650 

 Wrocław 

o Наші у Вроцлаві (Wroclaw) 

https://www.facebook.com/groups/nashiwroclaw 

o РОБОТА У ВРОЦЛАВІ 

https://www.facebook.com/groups/255930742980005 

 Szczecin 

o Українці в Щецині ( Ukraińcy w Szczecinie) 

https://www.facebook.com/groups/265866967079362/ 

 Trójmiasto 

o Гданьск, Гдыня, Сопот. Работа, Жильё, Общение 

https://www.facebook.com/groups/141431864570769 

 Warszawa 

o ВЗАЄМОДОПОМОГА ПОЛЬЩА УКРАЇНА ОГОЛОШЕННЯ*Українці у 

Варшаві* https://www.facebook.com/groups/Ukraincy.w.Warszawie/ 

o Українці & Варшава – Ukraińcy & Warszawa 

https://www.facebook.com/groups/1947352515590066/ 

o УКРАЇНЦІ У ВАРШАВІ UKRAIŃCY W WARSZAWIE 

https://www.facebook.com/groups/1562419947408902/ 

 Kraków 

o УКРАЇНЦІ В КРАКОВІ UKRAIŃCY W KRAKOWIE 

https://www.facebook.com/groups/1674603946117262/ 

 Rzeszów 

o УКРАЇНЦІ В ЖЕШОВІ (РЯШЕВІ) / UKRAIŃCY W RZESZOWIE 

https://www.facebook.com/groups/807466902678705 

https://www.facebook.com/groups/328435259239612/?multi_permalinks=330238985725906&notif_id=1645862026636264&notif_t=group_highlights&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/328435259239612/?multi_permalinks=330238985725906&notif_id=1645862026636264&notif_t=group_highlights&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/328435259239612/?multi_permalinks=330238985725906&notif_id=1645862026636264&notif_t=group_highlights&ref=notif
https://www.facebook.com/groups/typowazielonagora
https://www.facebook.com/groups/262089331037650
https://www.facebook.com/groups/nashiwroclaw
https://www.facebook.com/groups/255930742980005
https://www.facebook.com/groups/265866967079362/
https://www.facebook.com/groups/141431864570769
https://www.facebook.com/groups/Ukraincy.w.Warszawie/
https://www.facebook.com/groups/1947352515590066/
https://www.facebook.com/groups/1562419947408902/
https://www.facebook.com/groups/1674603946117262/
https://www.facebook.com/groups/807466902678705


 

o info.rzeszów IG 

https://instagram.com/info_rzeszow_?utm_medium=copy_link 

 Katowice / Śląsk 

o Українці в Катовіцах / Ukraińcy w Katowicach 

https://www.facebook.com/groups/UkraincyKatowice 

o Українці в Катовіце / Ukrainian in Katowice 

https://www.facebook.com/groups/133274964084285/ 

 Opole 

o Українці в Ополі \ Ukraińcy w Opolu  

https://www.facebook.com/groups/UAinOPOLE/ 

 Łódź 

o Ukraińcy w Łodzi 

https://www.facebook.com/groups/229903627344491 

 Bydgoszcz 

o Ukraińcy w Bydgoszczy/Українці в Бидгощі 

https://www.facebook.com/groups/jestemytutaj 

 

LINKEDIN 

 Jobs in Poland for the Ukrainian community – 

https://www.linkedin.com/groups/12634357/ – grupa na LinkedIn  

 Praca dla chemików na Śląsku 

https://www.linkedin.com/posts/jarekparuzel_je%C5%BCeli-kto%C5%9B-zna-osoby-

kt%C3%B3re-uciekn%C4%85-z-ukrainy-activity-6902967684414152704-D9R0 

GOLDENLINE 

 Bardzo duży zbiór linków odnośnie ofert pracy  

https://www.goldenline.pl/centrumkariery/hr-wspiera-ukraine-skorzystaj-z-bazy/  

Centralna Baza Ofert Pracy  

Wyszukiwarka ofert pracy z polskich Urzędów Pracy 

 

Firmy i pracodawcy  

 Ekoenergetyka-Polska 

https://ekoenergetyka.com.pl/pl/kariera/ 

PRACA, MIESZKANIE, TRANSPORT DO PRACY, OPIEKA NAD DZIEĆMI, 

https://instagram.com/info_rzeszow_?utm_medium=copy_link
https://www.facebook.com/groups/UkraincyKatowice
https://www.facebook.com/groups/133274964084285/
https://www.facebook.com/groups/UAinOPOLE/
https://www.facebook.com/groups/229903627344491
https://www.facebook.com/groups/jestemytutaj
https://www.linkedin.com/groups/12634357/
https://www.linkedin.com/posts/jarekparuzel_je%C5%BCeli-kto%C5%9B-zna-osoby-kt%C3%B3re-uciekn%C4%85-z-ukrainy-activity-6902967684414152704-D9R0
https://www.linkedin.com/posts/jarekparuzel_je%C5%BCeli-kto%C5%9B-zna-osoby-kt%C3%B3re-uciekn%C4%85-z-ukrainy-activity-6902967684414152704-D9R0
https://www.goldenline.pl/centrumkariery/hr-wspiera-ukraine-skorzystaj-z-bazy/
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaOfert?N4IgTg9gJgXg6gTwM4wLIEsCmArJBjAQxAC4A7AVwBtKAaEAWy1z0xJBDqQBcDSIB3dEgDWENhxAwCAczC90hEgDMClJJk5dIpBQPmtiobgTBcSABjp4I5UmeIBGcwF9OEU3p0HQkWAWxsACIAggAqwQD6AAoAqgBCADIAkgDSwQDCAFJJEsJYYLaYwkEAogDK6SCuIPwIAEZypJgpBFyY0u5YJADaALp0kDCCXm0tbR1gXcR9d
https://oferty.praca.gov.pl/portal/index.cbop#/listaOfert?N4IgTg9gJgXg6gTwM4wLIEsCmArJBjAQxAC4A7AVwBtKAaEAWy1z0xJBDqQBcDSIB3dEgDWENhxAwCAczC90hEgDMClJJk5dIpBQPmtiobgTBcSABjp4I5UmeIBGcwF9OEU3p0HQkWAWxsACIAggAqwQD6AAoAqgBCADIAkgDSwQDCAFJJEsJYYLaYwkEAogDK6SCuIPwIAEZypJgpBFyY0u5YJADaALp0kDCCXm0tbR1gXcR9d
https://ekoenergetyka.com.pl/pl/kariera/


 

PRZESZKOLE, OPIEKA MEDYCZNA, PRAWNA, PSYCHOLOGICZNA, 

SZKOLENIA KWALIFIKACYJNE, NAUKA J. POLSKIEGO 

 NatWest Group 

https://jobs.natwestgroup.com/ 

PRACA, TAKŻE BEZ DOŚWIADCZENIA: PRACA BIUROWA, IT, POMOC W 

FORMALNOŚCIACH, WYMAGANA ZNAJOŚĆ J. ANGIELSKIEGO 

 Credit Suisse 

https://tas-

creditsuisse.taleo.net/careersection/external_advsearch/jobdetail.ftl?job=202446&lang

=en&ms_iframe_src=SNS-10043 

 Traficar 

Traficar wraz z Express Car Rental uruchomił rekrutację dla obywateli Ukrainy na 

stanowisko kierowcy. Niezbędne prawo jazdy kat. B oraz posiadanie polskiego 

numeru PESEL. Nie musisz mówić po polsku. Możesz liczyć na elastyczny grafik. 

Zgłoszenie zawierające CV wyślij na mail: rekrutacja@express.pl 

 Medicover Polska 

Rekrutacja dla obywateli oraz obywatelek Ukrainy w Medicover Polska oraz w innych 

spółkach firmy na stanowiska takie, jak: lekarz, dentysta, pielęgniarka, higienistka, 

ratownik medyczny, technik laboratoryjny oraz inny personel medyczny, a także 

pracownik administracyjny z różnych branż.  

Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich potrzebuje zatrudnienia, aplikuj poprzez ten link: 

https://lnkd.in/eK88yg6w 

PRACUJ Z NAMI UKRAINO! 

https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/pracuj-z-nami-ukraino 

 

Fundacja Inteligentna Małopolska we współpracy z Małopolską Agencją Rozwoju 

Regionalnego S.A. oraz Krakowskim Parkiem Technologicznym będzie wspierać 

społeczeństwo ukraińskie w dążeniu do wolności i demokracji. Pomoc będzie polegać na 

tworzeniu warunków umożliwiających uchodźcom osiągnięcie względnej stabilizacji 

społeczno-ekonomicznej poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych. To zwiększy ich 

szanse na znalezienie zatrudnienia i włączenie się uchodźców z Ukrainy w polski rynek 

pracy.  

https://jobs.natwestgroup.com/
https://tas-creditsuisse.taleo.net/careersection/external_advsearch/jobdetail.ftl?job=202446&lang=en&ms_iframe_src=SNS-10043
https://tas-creditsuisse.taleo.net/careersection/external_advsearch/jobdetail.ftl?job=202446&lang=en&ms_iframe_src=SNS-10043
https://tas-creditsuisse.taleo.net/careersection/external_advsearch/jobdetail.ftl?job=202446&lang=en&ms_iframe_src=SNS-10043
mailto:rekrutacja@express.pl
https://lnkd.in/eK88yg6w
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/biznes-i-gospodarka/pracuj-z-nami-ukraino


 

Osoby przybywające do Polski oprócz wsparcia socjalnego, potrzebują również środków do 

życia. Praca jest czynnikiem, który z jednej strony odciąża system socjalny, z drugiej zaś ma 

aspekt psychologiczny i motywacyjny. Jedną z głównych barier związaną z podjęciem 

zatrudnienia jest brak znajomości języka polskiego oraz brak miejsca na realizację prac 

wykonywanych m.in. w ramach wolnych zawodów. W ramach projektu fundacja udostępni 

bezpłatnie własną, dobrze wyposażoną i kreatywną przestrzeń, w której uczestnicy zajęć będą 

mieli z jednej strony udostępnione miejsce do pracy i zarobkowania, z drugiej zaś będą mogli 

podnieść swoje kwalifikacje. 

 

STATUS OSOBY BEZROBOTNEJ RÓWNIEŻ DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY / СТАТУС 

БЕЗРОБІТНОГО ТАКОЖ ДЛЯ БІЖЕНЦІВ З УКРАЇНИ 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/260950,26,komunikat,status_osoby_bezrobotnej_rowniez

_dla_uchodzcow_z_ukrainy___________________________________________________.h

tml?_ga=2.81303383.1533513613.1654259060-385792396.1654259060 

 

Cudzoziemcy zza naszej wschodniej granicy, którzy posiadają meldunek na terenie Krakowa 

(w przypadku braku meldunku decyduje adres zamieszkania), mogą zarejestrować się w 

Grodzkim Urzędzie Pracy w Krakowie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i 

korzystać ze wsparcia oferowanego przez urząd, w tym doradztwa zawodowego, szkoleń, a 

przede wszystkim z pośrednictwa pracy i pomocy w poszukiwaniu zatrudnienia. 

 

Іноземці з-за нашого східного кордону, які мають реєстрацію в місті Кракові (у разі 

відсутності реєстрації, має значення адреса проживання), можуть зареєструватися в 

міському управлінні зайнятості в Кракові як особи безробітні або як особи шукаючі 

праці та скористатися підтримкою, яку пропонує офісу, включаючи консультування 

щодо кар’єри, курсів та, перш за все, допомогу з працевлаштування та пошуку роботи. 

 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/260950,26,komunikat,status_osoby_bezrobotnej_rowniez_dla_uchodzcow_z_ukrainy___________________________________________________.html?_ga=2.81303383.1533513613.1654259060-385792396.1654259060
https://www.krakow.pl/aktualnosci/260950,26,komunikat,status_osoby_bezrobotnej_rowniez_dla_uchodzcow_z_ukrainy___________________________________________________.html?_ga=2.81303383.1533513613.1654259060-385792396.1654259060
https://www.krakow.pl/aktualnosci/260950,26,komunikat,status_osoby_bezrobotnej_rowniez_dla_uchodzcow_z_ukrainy___________________________________________________.html?_ga=2.81303383.1533513613.1654259060-385792396.1654259060


 

Warto wspomnieć, że osoby poszukujące zatrudnienia na terenie Krakowa, które są 

zarejestrowane jako osoby bezrobotne w Grodzkim Urzędzie Pracy, mają możliwość 

skorzystania ze zniżki na przejazdy komunikacją publiczną w Krakowie. Miesięczny bilet 

aktywizujący dla osób bezrobotnych stanowi wsparcie w aktywnym poszukiwaniu pracy. 

Można go kupić w każdym Punkcie Sprzedaży Biletów Okresowych w formie zapisu na 

Krakowskiej Karcie Miejskiej na podstawie zaświadczenia wydanego przez Urząd oraz 

dokumentu tożsamości. Zaświadczenie z urzędu ważne jest przez trzy miesiące od daty 

wydania. 

Osoby zainteresowane pomocą w poszukiwaniu zatrudnienia, które spełniają warunki 

pozwalające uzyskać status osoby bezrobotnej, mogą zgłosić się do rejestracji w Grodzkim 

Urzędzie Pracy. Szczegółowe informacje na temat rejestracji można uzyskać pod numerem 

telefonu 12 68 68 000 lub osobiście w siedzibie urzędu. 

Więcej informacji na temat praw i obowiązków osoby bezrobotnej tutaj. 

 

Варто зазначити, що люди, які шукають роботу в Кракові, які зареєстровані як 

безробітні в бюро праці, мають можливість скористатися знижкою на проїзд у 

громадському транспорті Кракова. Місячний квиток для безробітних є формою 

підтримки такої особи в активному пошуку праці. Його можна придбати в будь-якому 

пункті продажу проїздних білетів у формі запису на ККМ на підставі довідки, виданої в 

бюро праці, та документу, що посвідчує особу. Довідка діє протягом трьох місяців з 

дня видачі. 

Особи, які зацікавлені в допомозі у працевлаштуванні, і відповідають вимогам для 

отримання статусу безробітного, можуть зареєструватися в міськії службі зайнятості. 

Детальну інформацію щодо реєстрації можна отримати за телефоном 12 68 68 000 або 

особисто в Офісі. 

 

PROJEKT PRACA. UKRAINA.PL 

https://projektpracaukraina.pl/ 

 

Szukasz pracy? A może szukasz pracownika? Zamieść bezpłatnie swoje ogłoszenie. 

Codziennie publikujemy nowe oferty zatrudnienia. Tutaj znajdziesz osoby poszukujące pracy 

oraz oferty zatrudnienia dla siebie. Kliknij i znajdź zatrudnienie lub pracownika. Zupełnie za 

darmo. Twoja nowa praca już na ciebie czeka! 

 

https://gupkrakow.praca.gov.pl/dla-bezrobotnych-i-poszukujacych-pracy/abc-bezrobotnego-i-poszukujacego-pracy/prawa-i-obowiazki-osoby-bezrobotnej
https://projektpracaukraina.pl/


 

Ви шукаєте роботу? А може, Ви шукаєте співробітників? Опублікуйте своє оголошення 

безкоштовно. Ми щодня висуваємо нові пропозиції праці. Тут Ви знайдете 

роботодавців, а також пропозиції роботи для себе. Натисніть тут і знайдіть роботу чи 

співробітника. Абсолютно безкоштовно. Ваша нова робота чекає на Вас! 

 

WSPIERAMY UKRAIŃCÓW W ZNALEZIENIU PRACY, PRZEDSIĘBIORCÓW W 

ZATRUDNIANIU UCHODŹCÓW 

https://lewiatan.org/wspieramy-ukraincow-w-znalezieniu-pracy-przedsiebiorcow-w-

zatrudnianiu-uchodzcow/ 

 

Ruszył pilotażowy program, który ułatwi znalezienie pracy obywatelom Ukrainy przybyłym 

do Polski po wybuchu wojny. Efektem projektu będzie też wsparcie przedsiębiorstw w 

zatrudnianiu uchodźców - pakiet praktycznych informacji, porad prawnych i wskazówek. 

 

Wsparcie dla uchodźców, ale też dla przedsiębiorców 

Finalnym produktem projektu będzie, obok modelu aktywizacji Ukraińców, także 

podręcznik dla pracodawców. Aktywizację zawodową obywateli Ukrainy, którzy przybyli 

do Polski po 24 lutego, rozpoczął Jobs First 30 czerwca na zlecenie Konfederacji Lewiatan. 

Do aktywnych działań włączono na razie 35 osób, docelowo w pilotażu ma być ich 100, w 

kilku miastach w trzech regionach kraju: na Mazowszu (Warszawa i Pruszków), na Śląsku 

(Katowice i Siemianowice Śląskie) i w Małopolsce (Kraków, Oświęcim, Chrzanów). To 

pierwszy tego typu program w Polsce adresowany właśnie do tej grupy, która znalazła się w 

szczególnie trudnej, bo wojennej, sytuacji. 

Podręcznik, webinary i aktywności dla przedsiębiorców 

Pilotaż potrwa do 15 listopada 2022 roku. Wśród celów jest doprowadzenie do zatrudnienia 

co najmniej 40 obywateli Ukrainy i monitorowanie ich statusu na rynku pracy w ciągu dwóch 

miesięcy od podjęcia pracy. Planowana jest także współpraca z Urzędem Pracy m. st. 

Warszawa. 

Program ma też zapewnić wsparcie przedsiębiorstw w zakresie zatrudniania obywateli 

Ukrainy. Dostarczy praktycznych informacji, m.in. o przepisach prawa obowiązującego w 

Polsce przed wybuchem wojny w Ukrainie i wprowadzonych po 24 lutego 2022 roku. 

Informacje będą dystrybuowane w formie podręcznika, webinarów oraz aktywności w 

mediach społecznościowych. 

https://lewiatan.org/wspieramy-ukraincow-w-znalezieniu-pracy-przedsiebiorcow-w-zatrudnianiu-uchodzcow/
https://lewiatan.org/wspieramy-ukraincow-w-znalezieniu-pracy-przedsiebiorcow-w-zatrudnianiu-uchodzcow/


 

Jobs First to doświadczony partner specjalizujący się w doprowadzaniu do zatrudnienia osób, 

które są bezrobotne, nieaktywne zawodowo, bądź utraciły zatrudnienie z przyczyn 

pracodawcy. Przez przeszło 10 lat objął wsparciem ponad 6 tysięcy osób w całym kraju, 

osiągając przy tym bardzo wysoką skuteczność w pomocy w ich zatrudnieniu. 

Zapraszamy chętnych do udziału w programie. Przedsiębiorców zainteresowanych 

zatrudnieniem obywateli Ukrainy prosimy o kontakt z Jobs First – Paweł Banczew 

pbanczew@jobsfirst.pl, tel. 603 764 564. Na stronie www.jobsfirst.pl dostępne są 

szczegółowe informacje o projekcie. 

 

 

RYNEK PRACY - POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY 

https://gupkrakow.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy 

W związku z agresją Rosji na Ukrainę znajdujemy się w szczególnym czasie, kiedy na 

wszystkich poziomach konieczne jest wsparcie obywateli Ukrainy, którzy szukają w Polsce 

schronienia. 

Publiczne służby zatrudnienia w Polsce wspierają opuszczających swój kraj obywateli 

Ukrainy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia na terenie Polski a także udzielają 

informacji na temat innego możliwego wsparcia. 

Jeżeli opuściłeś Ukrainę i chcesz podjąć pracę w Polsce skontaktuj się z najbliższym 

powiatowym urzędem pracy, skorzystaj z aplikacji mobilnej ePraca lub zadzwoń na 

infolinię pod numer telefonu 19524 albo bezpośrednio na specjalne numery telefonów w 

urzędach pracy 

 

BEZPŁATNE SZKOLENIE WSPIERAJĄCE NAUCZYCIELI W PRACY Z DZIEĆMI 

Z DOŚWIADCZENIEM MIGRACJI 

https://www.krakow.pl/aktualnosci/268400,34,komunikat,bezplatne_szkolenie_wspierajace_n

auczycieli_w_pracy_z_dziecmi_z_doswiadczeniem_migracji.html 

 

W ramach współpracy nawiązanej przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa z 

Międzynarodową Organizacją ds. Migracji (IOM) organizowane będą szkolenia dla 

krakowskich nauczycieli ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Pierwsze z nich 

odbędzie się już dziś, 16 lutego, w godz. 9.00–17.00, i będzie dotyczyć wsparcia dzieci z 

mailto:pbanczew@jobsfirst.pl
http://www.jobsfirst.pl/
https://gupkrakow.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy
https://psz.praca.gov.pl/wybor-urzedu
https://gupkrakow.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy/epraca
https://gupkrakow.praca.gov.pl/documents/10240/17475469/Numery_infolinii_w_urzedach_pracy_14-03-2022.xls/18d26e8a-8a0e-4835-9fc7-cae3fb074aca
https://gupkrakow.praca.gov.pl/documents/10240/17475469/Numery_infolinii_w_urzedach_pracy_14-03-2022.xls/18d26e8a-8a0e-4835-9fc7-cae3fb074aca
https://www.krakow.pl/aktualnosci/268400,34,komunikat,bezplatne_szkolenie_wspierajace_nauczycieli_w_pracy_z_dziecmi_z_doswiadczeniem_migracji.html
https://www.krakow.pl/aktualnosci/268400,34,komunikat,bezplatne_szkolenie_wspierajace_nauczycieli_w_pracy_z_dziecmi_z_doswiadczeniem_migracji.html


 

doświadczeniem migracji. Trwa rekrutacja zainteresowanych nauczycieli, a liczba miejsc jest 

ograniczona. 

 

Szkolenia będą prowadzone przez wykwalifikowanych trenerów IOM – agendy ONZ ds. 

migracji. Przygotowując program spotkań, wzięto pod uwagę wieloletnie doświadczenie 

pracy z przedstawicielami środowiska edukacyjnego. – Pierwszy moduł spotkania będzie 

prowadzony przez psychologów, natomiast drugi przez nauczycieli/edukatorów pochodzenia 

ukraińskiego. Celem szkolenia jest wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy 

w środowisku klasy wielokulturowej. Oprócz aspektów psychologicznych związanych z 

doświadczeniem migracji omówione zostaną także różnice w ukraińskim i polskim systemie 

edukacji. Przedstawione zostaną też metody pracy z uczniem i rodzicem z Ukrainy, jak 

również propozycje ćwiczeń integracyjnych – informuje IOM. 

IOM oferuje uczestnikom bezpłatne szkolenie z zapewnieniem przerwy lunchowej. Spotkanie 

odbędzie się w Wydziale Edukacji UMK (ul. Stachowicza 18, V piętro, pok. 511). 

Rekrutację prowadzi Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla Dzieci 

z Niepowodzeniami Edukacyjnymi w Krakowie. Formularz rekrutacyjny jest dostępny 

tutaj. 

 

https://poradnia-psychologiczna.com/sieci-wspolpracy/17

