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Wielu pracodawców obawia się, że zatrudnienie uchodźcy/uchodźczyni 
jest zbyt skomplikowane i z tego powodu nie podejmuje takich działań. 

Nic bardziej mylnego – procedury pozwalają na sprawne i szybkie spełnienie
formalności. 

Z tego poradnika dowiesz się zarówno jak zatrudnić osobę posiadającą status
uchodźcy, jak również osobę nieposiadającą tego statusu, ale także zmuszoną
przez okoliczności wojenne lub innego rodzaju prześladowanie do opuszczenia
swojego kraju. 

Monika Wieczorek

Słowo wstępu



01 Kim jest 
uchodźca?

osoba, która na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem 
w kraju pochodzenia z powodu rasy, religii, narodowości, przekonań
politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej 
nie może lub nie chce korzystać z ochrony tego kraju. 
Prześladowanie może polegać m.in. na użyciu przemocy fizycznej 
lub psychicznej, w tym seksualnej lub wszczęciu postępowania karnego
czy braku prawa odwołania się do sądu od nieproporcjonalnej
lub dyskryminującej kary,

UCHOD�CA W ROZUMIENIU PRAWNYM

Na początek musimy ustalić, kim jest uchodźca. Warto zaznaczyć, że pojęcie
to definiuje osobę poprzez okoliczności, w jakich się znalazła. To, że osoba

będąca uchodźcą nie składa wniosku o nadanie statusu uchodźcy lub takiego
statusu nie otrzymuje, nie oznacza, że przestaje być uchodźcą, czyli osobą

poszukującą schronienia w innym kraju.

osoba uciekająca przed wojną lub innym prześladowaniem w kraju
pochodzenia. Mówimy tak często o osobach doświadczających tych
trudności, nie mając na myśli tego, czy dana osoba posiada status
uchodźcy w sensie prawnym czy przebywa na terytorium Polski 
na innej podstawie.

UCHOD�CA W ROZUMIENIU
POWSZECHNYM



Nasilenie działań wojennych w Ukrainie w 2022 roku przyniosło zmianę przepisów dotyczących
zatrudnienia obywateli i obywatelek Ukrainy. Te znacznie korzystniejsze przepisy 
niż dotychczasowe spowodowały, że ubieganie się o status uchodźcy nie było często
wykorzystywanym środkiem do legalizacji pobytu. Nadal jednak z tego mechanizmu korzystają
obywatele innych krajów. 

Z danych przedstawionych
przez Urząd do Spraw

Cudzoziemców wynika,
że w pierwszej połowie 2022

roku wpłynęło 5100 wniosków
o nadanie statusu uchodźcy,
z czego najwięcej wniosków
od obywateli i obywatelek

Białorusi.

Status uchodźcy wiąże się z dostępem do rynku
pracy. Osoba posiadająca ten status może
podejmować pracę bez zezwolenia 
na pracę, czyli na takich samych zasadach 
jak obywatele Polski. 

Jedynym ograniczeniem jest zakaz
podejmowania pracy przez pierwsze 
6 miesięcy od złożenia wniosku uchodźczego.
Po tym czasie Szef Urzędu do Spraw
Cudzoziemców wydaje zaświadczenie, które
potwierdza, że wniosek uchodźczy jest jeszcze -
bez winy wnioskodawcy - rozpoznawany
i to pozwala na podjęcie pracy jeszcze przed
nadaniem statusu uchodźcy. 

Do zatrudnienia potrzebne jest także okazanie
tymczasowego zaświadczenia tożsamości, 
a po nadaniu statusu – karty pobytu. 

Zezwolenia na pracę nie potrzebuje 
też osoba, która korzysta z ochrony
uzupełniającej. Udziela się jej, 
gdy osoba nie spełnia warunków do
nadania statusu uchodźcy, ale powrót 
do kraju pochodzenia może narazić ją na
krzywdę, np. poprzez orzeczenie kary
śmierci, tortury, nieludzkie lub poniżające
traktowanie.

02 Zatrudnienie osoby
posiadającej status
uchodźcy
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Kiedy cudzoziemcy, którzy nie posiadają
statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
mogą pracować w Polsce?

Lista jest dość długa, jednak w szczególności pracę może podjąć
osoba, jeżeli posiada:

1.     Zezwolenie na pobyt stały,
2.     Zezwolenie na pobyt rezydenta
długoterminowego UE w RP,
3.     Zgodę na pobyt ze względów humanitarnych,
4.     Zgodę na pobyt tolerowany w RP,
5.     Zezwolenie na pracę i przebywa w Polsce na
podstawie wizy,
6.     Jednolite zezwolenie na pobyt i pracę,
7.     Wizę Schengen i wizę krajową, z wyjątkiem
turystycznej i do korzystania z ochrony czasowej,
8.     Paszport biometryczny i przekracza granicę 
w ramach ruchu bezwizowego,
9.     Jest obywatelem lub obywatelką państwa
członkowskiego UE.

Zatrudnienie osoby, 
nie posiadającej statusu
uchodźcy



wniosek składa pracownik w celu
legalizacji swojego pobytu,
jeśli pracownikowi zależy na dostępie
do rynku pracy, to za podstawę pobytu
we wniosku należy podać zamiar
wykonywania pracy. Powinien załączyć
do formularza wniosku załącznik
(podpisany przez pracodawcę) ze
wskazaniem określonych warunków
pracy oraz umowę o pracę lub zlecenia.

ZEZWOLENIE NA POBYT
CZASOWY I PRACĘ

Chcąc zatrudnić cudzoziemca lub cudzoziemkę każdorazowo
należy więc określić na jakiej podstawie osoba ta zalegalizowała
swój pobyt w Polsce, a uzyskanie zezwolenia na pracę będzie
wymagało udziału pracodawcy. Do najbardziej popularnych
podstaw do legalizacji pracy należą:

Pełen katalog przypadków, które uprawniają cudzoziemców do
wykonywania pracy w Polsce znajdziesz w art. 87 ustawy o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 
Z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę zwolniona jest
także osoba, która:

posiada zezwolenie na pobyt czasowy w szczególnych celach, np. w celu
kształcenia na studiach,
jest małżonkiem obywatela polskiego lub cudzoziemca, który posiada
zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z zawarciem związku
małżeńskiego,
posiada Kartę Polaka.

wniosek składa pracodawca
do wniosku należy załączyć zawartą
umowę oraz wynik testu rynku pracy
(informację od starosty o braku
możliwości zaspokojenia potrzeb
kadrowych),

ZEZWOLENIE NA PRACĘ
TYPU A
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Zatrudnienie obywateli

Ukrainy

Od marca 2022 roku ze względu na toczącą się wojnę, obowiązują

uproszczone zasady zatrudnienia obywatela lub obywatelki Ukrainy.

Zmiany wprowadziła ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.).



przebywa tu legalnie (np. ma zezwolenie na pobyt czasowy lub pozostaje na podstawie
ruchu bezwizowego),
przybył/a do Polski legalnie w okresie od 24 lutego 2022 r. i zadeklarował/a zamiar
przebywania w Polsce.

Aktualnie obywatel/obywatelka Ukrainy, może pracować w Polsce, jeżeli:

Co ważne, osoby, które
przekroczyły polską
granicę 24 lutego 2022
roku i później korzystają
z ochrony czasowej 
i przebywają legalnie 
w Polsce do 23 sierpnia
2023 roku.

Takie same prawa
przysługują małżonkowi
tej osoby, który 
nie posiada obywatelstwa
ukraińskiego i pochodzi
spoza Unii Europejskiej, a
przybył na teren Polski z
terytorium Ukrainy
w związku z działaniami
wojennymi.

UWAGA

 Zawrzeć umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną,
 Poinformować Urząd Pracy – właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce
zamieszkania pracodawcy – o powierzeniu wykonywania pracy. Musi to nastąpić w
terminie 14 dni od podjęcia pracy. Powiadomienia dokonuje się przez formularz
znajdujący się pod tym linkiem.

1.
2.

Zatrudnienie obywateli Ukrainy zostało maksymalnie uproszczone, 
a pracodawca aby dopełnić formalności musi:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=CUDZOZIEMIEC_OPWPC


jest bezpłatne,
powinno być podpisane (przez pracodawcę) kwalifikowanym podpisem
elektronicznym lub za pomocą profilu zaufanego ePUAP,
podaje się w nim dane dotyczące pracodawcy (nazwa firmy albo imię i nazwisko,
adres siedziby albo miejsca zamieszkania, numer telefonu oraz służbowy adres email, NIP,
REGON lub PESEL, PKD i opis działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy), dane
osobowe obywatela/obywatelki Ukrainy (imię i nazwisko, data urodzenia, płeć,
obywatelstwo, rodzaj, numer i seria dokumentu tożsamości, PESEL jeśli nadany),
informacje na temat zawartej umowy (rodzaj umowy, stanowisko lub rodzaj
wykonywanej pracy, miejsce wykonywanej pracy, miesięczna lub godzinowa stawka
wynagrodzenia, wymiar czasu pracy lub liczba godzin pracy w tygodniu lub w miesiącu)
oraz informację o liczbie wszystkich osób wykonujących pracę na
podstawie umowy o pracę i na podstawie umów cywilnoprawnych według
stanu na dzień 23 lutego 2022 r. oraz na dzień złożenia powiadomienia.

Powiadomienie składa pracodawca i należy pamiętać w szczególności
o tym, że:

Te zasady dotyczą zarówno osób, które korzystają z
ochrony czasowej ze względu na przekroczenie granicy

od 24 lutego 2022 r., jak i osoby już wcześniej
przebywające legalnie na terytorium Polski. 



Jeżeli obywatel bądź obywatelka Ukrainy przebywa
na terytorium Polski na innej podstawie (np. ruch
bezwizowy lub zezwolenie na pobyt czasowy), to może
pracować też wtedy, gdy praca została zalegalizowana 
w inny sposób – np. zezwolenie na pracę lub jednolite
zezwolenie na pobyt czasowy i pracę albo oświadczenie
pracodawcy o powierzeniu pracy,

Jeżeli pracownik przybył do Polski w związku z działaniami
wojennymi i korzysta z ochrony czasowej, to może
pracować tylko na podstawie zgłoszenia do urzędu pracy
powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. 
Ta formuła jest oczywiście wygodniejsza, bo taka osoba
może swobodnie zmienić pracodawcę, a zmiana będzie
wymagała nowego zgłoszenia – też w ciągu 14 dni od
podjęcia pracy.

04 Podsumowanie



Pamiętaj też, że kwestia legalizacji
zatrudnienia, o której pisałam wyżej jest
jedyną różnicą jaka występuje pomiędzy

zatrudnieniem obywateli Polski 
a zatrudnieniem cudzoziemców. 

 
W pozostałym zakresie, jak ukształtowanie

warunków pracy i płacy, kierowanie poleceń
służbowych czy rozwiązanie umowy

pracodawca musi przestrzegać tych samych
przepisów prawa, jak w stosunku do obywateli

Polski. 
 

Pracodawca musi też zapewnić poszanowanie
zasady równego traktowania i podjąć działania
przeciwdziałające dyskryminacji i mobbingowi.



Monika

Jestem radczynią prawną i właścicielką Wieczorek Kancelaria Radcowska.
Specjalizuję się w prawie pracy, prawie nowych technologii i ochronie danych
osobowych. Więcej o mnie i mojej działalności dowiesz się na stronach:
wieczorek.legal oraz whistleblowing.com.pl

Monika
Wieczorek

Fundacja Sukcesu
Pisanego Szminką

Jesteśmy największą i najstarszą organizacją w Polsce wspierającą kobiety 
i młodzież w rozwoju osobistym i zawodowym. Aktywnie działamy w obszarze
zarządzania różnorodnością oraz polityk włączania. Współpracujemy
z organizacjami i korporacjami, przyczyniając się do tworzenia świata równych
szans. Więcej na www.sukcespisanyszminka.pl

O AUTORACH

https://www.wieczorek.legal/
https://www.whistleblowing.com.pl/
https://sukcespisanyszminka.pl/?utm_source=EmpowerMom&utm_medium=E-book&utm_campaign=Artykul


Według GUS w Polsce jest aktualnie prawie 150 tysięcy wolnych miejsc pracy.
To najniższy wskaźnik bezrobocia od lat, a jednak co druga firma w Polsce
poszukuje pracowników. Według Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
 i Administracji do 2030 roku na naszym rynku pracy będzie brakowało aż 4
milionów pracowników. 

Jednocześnie jesteśmy drugim na świecie krajem pod względem liczby
przyjętych uchodźców. Pragniemy, by jak najwięcej Polaków oraz właścicieli
firm zrozumiało, że drzemie w nich ogromny potencjał.

Firmy, dla których kompetencje są ważniejsze niż pochodzenie, zostawiają
konkurencję daleko w tyle. Zatrudnianie uchodźców to zarządzenie
różnorodnością, to sposób na prowadzenie odpowiedzialnego społecznie
biznesu. To nie działalność charytatywna, to sytuacja, w której każdy 
 wygrywa.

O tym właśnie jest kampania #SilniejsiRazem, realizowana jest przez Fundację
Sukcesu Pisanego Szminką przy wsparciu NatWest Group w Polsce.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę kampanii:
www.silniejsirazem.com 

O PROJEKCIE

http://www.silniejsirazem.com/
http://www.silniejsirazem.com/

