
Jak zatrudnić obywatela Ukrainy 
 
Zasady zatrudniania obywateli z Ukrainy, którzy wjechali legalnie na terytorium 
Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 roku, regulują przepisy 
specustawy z dnia z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
 
W myśl art. 22  tejże ustawy osoby te będą mogły legalnie pracować na terytorium 
Polski, bez zezwolenia na pracę, jeżeli podmiot powierzający im wykonanie pracy 
(pracodawca) powiadomi o tym fakcie właściwy miejscowo powiatowy urząd pracy w 
terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy.  
 
Powiadomienie to musi nastąpić  za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – 
praca.gov.pl. Niewypełnienie tego warunku oznacza brak możliwości wykonania pracy 
bez zezwolenia na pracę w trybie tejże ustawy.  
  
W powiadomieniu podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy 
przekazuje: 

 nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,  
 adres siedziby albo miejsca zamieszkania,  
 numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,  
 numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą, albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,  
 numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w 

przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, 
który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej,  

 symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli 
Ukrainy;  
 

Dane osobowe obywatela Ukrainy:  

 imię (imiona) i nazwisko,  
 datę urodzenia,  
 płeć,  
 obywatelstwo,  
 rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu 

stwierdzającego lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym 
wydano ten dokument,  

 numer PESEL – o ile został nadany; 

 



Ponadto: 
 rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a 

obywatelem Ukrainy,  
 stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy, 
 miejsce wykonywanej pracy. 

Przed podjęciem decyzji o zatrudnieniu uchodźców przedsiębiorcy powinni w pierwszej 
kolejności upewnić się, czy osoba, której chcą powierzyć pracę ma zalegalizowany 
pobyt w naszym kraju.  
 
Ustawa przewiduje też, że minister właściwy do spraw pracy będzie mógł określić, w 
drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, którym dany podmiot będzie mógł 
powierzyć wykonywanie pracy. Liczba ta będzie ustalana w stosunku do liczby 
wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, zgodnie z 
kryterium bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochrony lokalnych rynków 
pracy oraz zasady komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do 
obywateli polskich.  
 
Poza uproszczonym trybem zatrudnienia obywatele Ukrainy będą mieli prawo m.in. do 
świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i rodzinnego kapitału 
opiekuńczego.  
 
Obywatel Ukrainy będzie mógł również zarejestrować się oraz zostać uznany jako 
osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. Ustawa zezwala też Ochotniczym Hufcom 
Pracy na realizację zadania, o których mowa w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o 
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na rzecz obywateli Ukrainy, którzy 
ukończyli 15 lat i nie ukończyli 25 lat. 

Praktyczne wskazówki dotyczące zawierania umowy 

Co do zasady na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie wykonania przepisów 
prawa pracy obowiązuje język polski, oznacza to, że umowa o pracę zawierana z 
obywatelem z Ukrainy powinna być sporządzona w języku polskim.  

Obywatel Ukrainy może zostać zatrudniony zarówno na umowę o pracę jak i na 
podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, umowy agencyjnej albo innej umowy o 
świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy 
dotyczące zlecenia). 

Umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna z cudzoziemcem zawarta w języku polskim 
musi zostać przetłumaczona na język najbardziej dla niego zrozumiały.  



Na wniosek cudzoziemca umowa może być sporządzona w języku obcym, przy czym 
nie musi to być jego język ojczysty. Warunkiem jest tylko, aby cudzoziemiec władał 
danym językiem obcym, w którym taka umowa ma być sporządzona. W takiej sytuacji 
na pracodawcy ciąży obowiązek pouczenia pracownika o przysługującym mu prawie do 
złożenia wniosku na sporządzenie umowy w innym języku niż polski. Pracownik może 
złożyć taki wniosek zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej. Pracodawca ma 
obowiązek przechowywania takiego wniosku w dokumentacji pracownika.  

Jeżeli umowa sporządzona jest jednocześnie w dwóch wersjach językowych - polskim 
oraz obcym - wówczas należy w jej treści określić, która wersja językowa będzie 
rozstrzygająca, na wypadek gdyby znalazły się jakiekolwiek rozbieżności pomiędzy 
wersjami językowymi.  


