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OBYWATEL UKRAINY W POLSKIM URZĘDZIE PRACY 
 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflik-

tem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ostatnie zmiany w przepisach 

Adresaci  
szkolenia 

Kadra kierownicza i pracownicy Urzędów Pracy  

Cele szkolenia 
Zapoznanie uczestników z obecnym stanem prawnym dotyczącym legalizacji oraz 
dopuszczania do polskiego rynku pracy cudzoziemców ze szczególnym uwzględnie-
niem obywateli Ukrainy. 
Praktyczne zastosowanie ustawowych usług i instrumentów w procesie przygotowa-
nia cudzoziemca do funkcjonowania na otwartym rynku pracy w Polsce. 
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I. Zagadnienia ogólne 

1. Makroekonomiczne i demograficzne czynniki wpływające na sytuację na rynku 
pracy – cudzoziemcy sposobem uzupełniania deficytów kadrowych w polskiej 
gospodarce.  

2. Przegląd najnowszych regulacji prawnych określających warunki dostępu cudzo-
ziemców do polskiego rynku pracy: 

 Ustawa z 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektó-
rych innych ustaw w tym nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i insty-
tucjach rynku pracy w zakresie dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy. 

 Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ostatnie zmiany w 
przepisach. 
a. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 

kwietnia 2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących 
pracy. 

3. Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w świetle statystyki. 
4. Założenia polskiej polityki migracyjnej. 
5. Legalny pobyt i praca cudzoziemców w Polsce w kontekście pandemii COVID-19. 
6. Główne problemy migrantów związane z legalizacją pobytu i otrzymaniem pra-

wa do pracy. 
7. Główne problemy, z którymi stykają się pracownicy urzędów oraz sugerowane 

rozwiązania. 
8. Prawa pracowników cudzoziemskich. 

  
II. Zakres udzielania pomocy pracodawcom w pozyskiwaniu pracowników: 
1. Zmiany w przepisach, interpretacja nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i 

instytucjach rynku pracy w aspekcie powierzania pracy cudzoziemcom: 
a)  wydłużenie z 6 do 24 miesięcy okresu, którego może dotyczyć jedno 

oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;  
b)  likwidacja 12-miesięcznego okresu „rozliczeniowego” sposobem na  ograni-

czenie migracji cyrkulacyjnych; 
c)  uzależnienie wpisu oświadczenia do ewidencji od zapewnienia przez praco-

dawcę porównywalnego wynagrodzenia. 
d)  możliwość wprowadzenia ułatwień w zakresie udzielania zezwoleń na pra-

cę i zezwoleń na pobyt czasowy i pracę dla cudzoziemców, którzy będą wy-
konywać pracę u przedsiębiorców prowadzących działalność o znaczeniu 
strategicznym dla gospodarki narodowej. 

2.   Główne zmiany w ustawie o cudzoziemcach –usprawnienie procedur wydawania 
zezwoleń na pobyt czasowy i pracę, m.in.: 

a)  wprowadzenie 60 dniowych terminów na wydanie zezwolenia na pobyt 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

czasowy i pracę; 
b)  skrócenie terminów na rozpatrywanie wniosków o wydanie wizy krajowej; 
c)  wprowadzenie nowego trybu zmiany zezwolenia na pobyt czasowy i pracę; 
d)  poszerzenie katalogu okoliczności nie wymagających zmiany zezwolenia na 

pobyt czasowy i pracę. 
e)  szczególne regulacje o charakterze czasowym - uproszczony tryb udzielania     

zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w odniesieniu do postępowań wszczę-
tych przed dniem 1 stycznia 2021 r. 

III. Pomocy obywatelom Ukrainy w legalizacji pobytu i podejmowania pracy w  
Polsce w związku z konfliktem zbrojnym  

1. szczególne zasady powierzenia pracy obywatelom Ukrainy, przebywającym 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2. pomoc zapewniana przez wojewodów, jednostki samorządu terytorialnego 
oraz inne podmioty obywatelom Ukrainy; 

3. utworzenie Funduszu Pomocy w celu finansowania lub dofinansowania reali-
zacji zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy; 

4. uprawnienia do świadczeń zdrowotnych obywateli Ukrainy, których pobyt na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny; 

5. szczególne zasady przedłużania okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy 
oraz wydanych im przez organy polskie dokumentów dotyczących uprawnień 
w zakresie wjazdu i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

6. niektóre uprawnienia obywateli polskich i obywateli Ukrainy będących stu-
dentami, nauczycielami akademickimi lub pracownikami naukowymi wjeż-
dżającymi z terytorium Ukrainy; 

7. szczególne regulacje dotyczące kształcenia, wychowania i opieki dzieci i 
uczniów będących obywatelami Ukrainy, w tym wsparcia jednostek samorzą-
du terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych w tym zakre-
sie; 

8. szczególne zasady organizacji i funkcjonowania uczelni w związku z zapew-
nianiem miejsc na studiach dla obywateli Ukrainy;  

9. szczególne zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej 
przez obywateli Ukrainy, przebywających legalnie na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. 

Prowadzący 
Lech Antkowiak - doświadczony ekspert i wykładowca (UW) z zakresu problematyki rynku 
pracy i w dziedzinie rozwoju zasobów ludzkich; wieloletni pracownik publicznych służb za-
trudnienia, zatrudniony w latach 1994-2019 w administracji rządowej i samorządowej na 
stanowiskach kierowniczych, związanych z kreowaniem polityki rynku pracy w wymiarze 
krajowym, regionalnym i lokalnym, m.in. jako Dyrektor Departamentu Rynku Pracy w obec-
nym Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, Dyrektor  Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie, Dyrektor Projektu Banku Światowego w ówczesnym Ministerstwie Pracy i Polity-
ki Społecznej. W prowadzonych szkoleniach wykorzystuje własne doświadczenia zawodowe  
i kilkunastoletnią praktykę szkoleniową.  

Czas trwania 
szkolenia 

 

27 maja 2022r.  godz. 9.00 /dostępne inne terminy 

Termin szkolenia 
380 zł/osoba  Przy zgłoszeniu większej liczby Pracowników rabat! 

Prosimy o kontakt tel. 797 181 816; E-mail biuro@ap.org.pl 

Materiały szkole-
niowe  
i organizacja 
szkolenia 

Uczestnicy otrzymają przed szkoleniem elektroniczną wersję materiałów szkolenio-
wych oraz link aktywacyjny. Trener połączy się z grupą za pomocą łącza interneto-
wego (video konferencja). W celu sprawnej realizacji szkolenia wymagany jest do-
stęp uczestników do komputerów wyposażonych w głośnik i mikrofon oraz stabilne 
łącze internetowe. 
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