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У середині березня польський уряд схвалив зміни до законодавства, які значно полегшать 
початок роботи українцям у Польщі. Нові правила поширюються на людей, які легально 
перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року. Якщо ви хочете почати 
працювати на роботодавця в Польщі, перевірте, які ключові зміни відбулись.

Спрощено процес пошуку роботи та налагодження співпраці з польським 
роботодавцем. Наразі роботодавцю достатньо повідомити про цей факт 
компетентну службу зайнятості протягом 14 днів з дня початку роботи. Це можна 
зробити через веб-сайт www.praca.gov.pl. Невиконання цієї умови унеможливить 
подальшу співпрацю без отриманого дозволу на роботу.

Зміни в польському законодавстві стосуються:

Важливо, щоб ви також подали заявку на номер PESEL (це цифровий символ, який 
дозволяє легко ідентифікувати особу, яка його має). Процес присвоєння номера 
PESEL громадянам України розпочався 16 березня цього року. Номер PESEL дозволить 
вам користуватися соціальною та медичною допомогою, а також польською 
системою освіти. Заява подається особисто за місцезнаходженням комунального 
органу в письмовій формі з розбірливим власноручним підписом, знімаються 
відбитки пальців, необхідна фотографія розміром 3,5 х 4,5 см, на якій 70-80% 
фотографії це обличчя. 

Ваше ім'я (імена) та прізвище,
дата народження,
стать,
громадянство,
тип, номер і серія проїзного документа або іншого документа, що засвідчує особу, 
а також країну, в якій був виданий документ.

Робота у польського роботодавця крок за кроком 
10 запитань і відповідей

Як почати працювати в Польщі?

Вашому роботодавцю знадобиться наступна інформація від вас:

1

Кого стосуються нові положення про допомогу громадянам України       
у зв'язку зі збройним конфліктом?
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кожного громадянина України, який легально перетнув польсько-український 
кордон після 24 лютого 2022 року,
Українці, які мають Карту Поляка і приїхали до Польщі з найближчею сім’єю,
подружжя громадян України, які не мають громадянства України. 

Відповідно до Закону про допомогу громадянам України, ви можете, серед іншого:

На що я маю право згідно з новими правилами?3

отримати номер PESEL (у спеціально запущеному режимі),
користуватися медичними послугами,
доступ до освіти.

www.praca.gov.pl
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Це може зробити будь-який роботодавець, тобто:

Хто може запропонувати вам роботу на території Республіки Польща?4

фізичні особи, які є ФОП,
юридичні особи (наприклад, фонди, компанії, асоціації, університети, кооперативи 
або релігійні асоціації),
фізичні особи, які не займаються підприємницькою діяльністю (наприклад, 
пропонують роботу домробітниці чи няні).

Якщо ви легально перетнули польсько-український кордон після 24 лютого 2022 року, 
ваше перебування на території Республіки Польща вважається законним протягом 18 
місяців. Це значно полегшує процес пошуку роботи, а також скорочує формальності 
для вашого майбутнього роботодавця.

Як довго я можу працювати у польського роботодавця без дозволу 
на роботу?
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Tак, але не більше ніж на місяць. Після перевищення цього часу ви втратите отримані 
привілеї.

Чи можу я покинути територію Республіки Польща протягом                           
цього часу?

6

Такі самі правила застосовуються до вас, як і до громадян Польщі. Нові правила 
відкривають польський ринок праці для українців. Ви можете зареєструватися                              
в повятовому бюро праці і таким чином скористатися місцевими пропозиціями 
роботи, запропонованими курсами для безробітних або зустрічами з кар’єрними 
консультантами (на тих самих умовах, що й поляки).

Як я можу шукати роботу?7

Основою вашого працевлаштування має бути трудовий договір або один із 
цивільно-правових договорів.

Які форми працевлаштування можуть запропонувати вам 
роботодавці в Польщі?
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Громадяни України, які проживають у Польщі на законних підставах, можуть працювати 
вихователями, дитячими опікунами, психологами та педагогами. Нові правила 
поширюються на тих, у кого є вищезазначені компетенції та хочуть працювати з дітьми 
в закладах денного супроводу та в інституційних формах прийомної сім’ї.

Українці, які здобули кваліфікацію лікаря, стоматолога чи медсестри за межами 
території країн Європейського Союзу, також отримують умовну ліцензію на практику 
лікаря чи медсестри терміном на 18 місяців.

Крім того, наукові працівники, які прибули до Польщі з України після 24 лютого 2022 
року, можуть працювати в одному з польських університетів або в окремих наукових 
установах без конкурсного відбору. Це стосується підрозділів Польської академії 
наук, науково-дослідних інститутів, Лукасевичського центру та інститутів, що діють                  
в рамках Лукасевичської дослідницької мережі.

Освіта, няні, медичні працівники - заклади для громадян Україн9
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Нижче ви знайдете адреси веб-сайтів, які доступні також українською мовою:

Де можна шукати інформацію та допомогу щодо початку роботи або 
бажання знайти роботу в Польщі?

Інформація про роботу та перебування в Польщі Міжнародної організації з міграції 
МОМ: https://www.migrant.info.pl/

Асоціація юридичного втручання: https://ukraina.interwencjaprawna.pl/, 
безкоштовні консультації для іноземців – гаряча лінія (22) 629 56 91

Урядовий сайт з основною інформацією про документи, освіту, роботу: 
https://www.gov.pl/web/ua

Центральна база пропозицій роботи: https://oferty.praca.gov.pl/

На сайті https://www.olx.pl/praca/ ви знайдете актуальні пропозиції роботи.
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Статті містять поради та обговорення правових норм, відомості про підготовку кандидатів до 
набору, а також специфіку професій, галузей і спеціалізацій. Все це для того, щоб легше було 
розпочати роботу в нашій країні.

Більше матеріалів щодо пошуку роботи 
в Польщі можна знайти тут: 

https://praca.olx.pl/pracownik/dla-ukrainy

www.migrant.info.pl
https://ukraina.interwencjaprawna.pl
https://www.gov.pl/web/ua
https://oferty.praca.gov.pl/
https://www.olx.pl/praca/
https://praca.olx.pl/pracownik/dla-ukrainy

