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Rynek pracy – sytuacja obywateli Ukrainy w Polsce 
 

Sytuacja po wybuchu wojny w Ukrainie: 
 

1. Od 24.02.2022 r. do końca kwietnia br. z Ukrainy do Polski Straż Graniczna odprawiła 3,296 
mln osób • Od początku maja – 216,7 tys. osób. • W tym samym okresie z Polski do Ukrainy 
odprawiono 1,160 mln osób • Dane obejmujące okres: 24.02-11.05.2022 r 

 
2. Liczba uchodźców z Ukrainy, którzy otrzymali numer PESEL wyniosła w skali kraju – 1 085 876 

osób (71,6% kobiet). Stan na 10.05.2022 r. 
 

3. W województwie mazowieckim PESEL otrzymało 215 328 obywateli Ukrainy. Stan na 
10.05.2022 r. 

Najwięcej obywateli Ukrainy, otrzymało 
PESEL w:  

Najmniej obywateli Ukrainy, otrzymało 
PESEL w: 

M.st. Warszawa – 102 610 
Powiat pruszkowski – 9 731 
Powiat piaseczyński – 9 135 
Powiat wołomiński – 7 035  
Powiat otwocki – 6 320 
Powiat grójecki – 6 132  
Powiat legionowski – 5775 
Powiat grodziski – 5 342 
Powiat miński – 5 187 
Powiat Warszawski Zachodni – 4 643   

Powiat żuromiński – 278 
Powiat lipski – 394 
Powiat sierpecki – 426 
Powiat gostyniński – 556 
Powiat przasnyski – 663 
Powiat zwoleński – 708 
Ostrołęka – 715 
Powiat makowski – 720 
Powiat łosicki – 774 
Powiat przysuski - 819 
 

 
 
Podregiony województwa mazowieckiego : 
Siedlecki – 10 883 
m.st.Warszawa – 102 610 
Warszawski zachodni – 31 789 
Warszawski wschodni – 24 317 
Żyrardowski – 12 423 
Radomski – 11 620 
Ciechanowski - 9124 
Ostrołęcki - 7217 
Płocki - 5345 

 
4. Prawie 15 proc. wszystkich Ukraińców przebywających w Polsce mieszka w metropolii 

warszawskiej (Warszawa i przylegające do niej gminy). Ponad połowa z nich (57%) mieszka w 
Warszawie, stanowią oni 13% wszystkich mieszkańców Warszawy (stan na 01.04.2022 r.).  
 
Po raz pierwszy w historii stolica Polski ma ponad 2 mln mieszkańców. Dane pozyskane metodą 
geotrappingu** (osoby od 15 r.ż.) oraz uzupełnione danymi z rejestru PESEL (dzieci). Dane były 
zbierane w okresie 01.02-01.04.2022 r.  
**W badaniu wykorzystano informację o lokalizacji użytkowników urządzeń mobilnych z 
ukraińską kartą sim i przebywających na terytorium Polski. Uwzględniono także użytkowników 
urządzeń z kartą sim inną niż ukraińska, ale z ustawionym językiem ukraińskim lub rosyjskim, 
którzy odwiedzili Ukrainę w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed badaniem. 
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Działania WUP:  
 

1. Od 16 marca we wszystkich WUP i PUP funkcjonują punkty informacyjne oraz infolinie dla 
obywateli Ukrainy i pracodawców, również w WUP w Warszawie oraz we wszystkich 39 PUP w 
województwie.  

 
2. Od 16 marca 2022 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie przy ul. Młynarskiej 16 

została uruchomiona infolinia i punkt informacyjny dla obywateli Ukrainy poszukujących 
pracy w Polsce. Odwiedzając punkt i dzwoniąc na infolinię uchodźcy wojenni poszukiwali m. 
in. niżej wymienionych informacji dotyczących: 

• założenia nr PESEL 

• wsparcia pieniężnego (zasiłków) 

• miejsc do zamieszkania 

• możliwości zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej 

• legalizacji pobytu 

• legalności zatrudnienia i wyegzekwowania należnego wynagrodzenia  

• uznawania kwalifikacji zawodowych 

• otwarcia własnej działalności gospodarczej 

• usług urzędów pracy 

• przygotowania CV 
 
3. Upowszechniono ulotki o usługach Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP 

Warszawa wydrukowane w jęz. ukraińskim w Punktach Informacyjnych: Wola, Bemowo, 
Białołęka, Bielany, Śródmieście, Praga oraz Global EXPO ul. Modlińska, OPS Białołęka 

 
4. 17.03.2022 r. w Centralnym Domu Technologii przy ul. Kruczej 50 odbył się Dzień edukacyjny 

dla rodzin z Ukrainy, podczas którego doradcy informowali o usługach urzędu oraz 
przeprowadzili spotkania indywidualnie z uchodźcami z Ukrainy 
 

5. 14.04.2022 r. w Punkcie recepcyjnym Global Expo zlokalizowanym w Warszawie przy ulicy 
Modlińskiej 6d doradcy zawodowi udzielili informacji m. in. jak i gdzie szukać pracy w Polsce  

 
6. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej zorganizowało zbiórkę bielizny, dresów oraz 

letnich butów dla dzieci i dorosłych.  Zebrane rzeczy dostarczono 15.04.2022 r. do Global Expo 
 

7. Doradcy zawodowi przeprowadzili 2 webinary dla obywateli Ukrainy:  

• 27.04.2022 r.  Działalność gospodarcza i spółdzielnia socjalna w Polsce – najważniejsze 
zagadnienia 

• 29.04.2022 r.      Sposoby poszukiwania pracy 
 
8. Nawiązano współpracę z OPS Bemowo, który prowadzi ośrodek dla uchodźców z Ukrainy w Atrium 

przy al. Jana Pawła II 23 w Warszawie 
 
9. Statystyka od wybuchu wojny w Ukrainie tj. od 24.02.2022 r. do 30.04.2022 r. 

Ogółem z usług Centrów skorzystało 854 obywateli Ukrainy (767 kobiet), w tym: 

• CIZ WUP Warszawa udzieliło indywidualnych informacji zawodowych 754 obywatelom Ukrainy, w 
tym w punkcie informacyjnym 240 uchodźcom, na infolinii 470 uchodźcom 

• W Filiach WUP Warszawa udzielono indywidualnych informacji zawodowych 14 obywatelom 
Ukrainy 

• W webinarach i spotkaniach informacyjnych zorganizowanych przez CIZ WUP Warszawa wzięło 
udział 86 obywateli Ukrainy 
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Działania PUP (dane wg stanu na 10 maja 2022 r.) 
 
1. Od 24 lutego br. w Polsce w powiatowych urzędach pracy zarejestrowało się ponad 31 tys. 

obywateli Ukrainy. ▪ Ponad 90% osób rejestrujących się w urzędach pracy to kobiety. ▪ Największą 
liczbę rejestracji odnotowano w woj. mazowieckim – 17% ogółu (5 277 osób). 

 
2. Obywatele Ukraińscy rejestrują się w PUP przede wszystkim w dużych miastach lub miastach z 

dobrym połączeniem ze stolicą: Urząd Pracy mst. Warszawy, PUP Radom, PUP Piaseczno, PUP 
Siedlce, PUP Grójec, PUP Ostrołęka, PUP Legionowo 

 
3. Rejestrujący się w PUP obywatele Ukrainy to przede wszystkim osoby w wieku mobilnym. 

 
4. Największą grupę stanowią zarejestrowani w wieku 35-44 lata (37% ogółu) oraz 25-34 lata (25% 

zarejestrowanych). Osoby powyżej 55 roku życia stanowią 10% rejestrujących się w mazowieckich 
urzędach pracy. 

 
5. Rejestrujący się w PUP obywatele Ukrainy to przede wszystkim osoby z wykształceniem wyższym 

– 43% ogółu. Drugą grupę pod względem liczebności stanowią obywatele Ukrainy z 
wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym lub niższym – 23,6%.  

 
6. Główną barierą w podjęciu pracy zgodnej z posiadanym wykształceniem jest niewystarczająca 

znajomość języka polskiego.  
 

7. Pracodawca zatrudniający obywatela Ukrainy ma obowiązek powiadomienia o tym fakcie PUP. 
 

8. W Polsce zgłoszono ich dotychczas ponad 127 tysięcy, z czego 22% w województwie mazowieckim 
(27 511). 

 
9. Prawie 50% powiadomień w woj. mazowieckim zgłoszono w m. st. Warszawie. 

 
10. Mazowieckie urzędy pracy, do których zgłoszono najwięcej powiadomień:  

 
Ogółem 27 511  

Urząd Pracy Miasta Stołecznego Warszawy 13 422 
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 3 235 
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku 1 196 
Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu 1 176 
Powiatowy Urząd Pracy w Pruszkowie 985 
Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego 887 
Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie 884 
Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach 666 
Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie 610 
Powiatowy Urząd Pracy w Grójcu 543 
 
 

11. Powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy wg PKD dotyczą następujących 
obszarów: 
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 2 326 
Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 1 189 
Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 1 006 
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Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych 951 
Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów 935 
Działalność agencji pracy tymczasowej 897 
Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 763 
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych 693 
Działalność związana z pakowaniem 618 
Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych 576 
 

Formy wsparcia w PUP 
 

1. Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w wyniku działań zbrojnych toczących się na 
terytorium ich kraju, mogą skorzystać z pełnego katalogu form pomocy określonych w ustawie 
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.  
 

2. Przyjęta w marcu br. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy, gwarantująca obywatelom 
Ukrainy prawo do legalnego pobytu w Polsce przez okres co najmniej 18 miesięcy  (licząc od 
dnia 24 lutego 2022 roku) uregulowała bowiem kwestie ich dostępu do polskiego rynku pracy.  
 

3. Zgodnie z zapisami specustawy, obywatel Ukrainy, może skorzystać z: 
a) usług poradnictwa zawodowego realizowanego przez powiatowe/miejskie urzędy pracy i 

centra informacji i planowania kariery zawodowej działające w wojewódzkich urzędach 
pracy. W ramach ww. formy wsparcia, obywatel Ukrainy może otrzymać pomoc m.in. w 
wyborze odpowiedniego zawodu, zbadaniu swoich kompetencji, zainteresowań i 
uzdolnień zawodowych, zaplanowaniu rozwoju kariery zawodowej. Doradcy zawodowi 
informują również o zasadach prowadzenia działalności gospodarczej, udzielają pomoc w 
pisaniu dokumentów aplikacyjnych, dostarczają informacje o innych instytucjach o 
charakterze pomocowym oraz przekazują informacje dotyczące kompleksowej oferty 
urzędów pracy. 
 

b) pośrednictwa pracy samodzielnie korzystając 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) bądź korzystając z pomocy Doradcy klienta w 
powiatowym/miejskim urzędzie pracy, który po zapoznaniu się z jego kwalifikacjami 
przeszuka Centralną Bazę Ofert Pracy i przekaże informacje o dopasowanych ofertach 
pracy. Ponadto pracownik MUP/PUP, po zapoznaniu się z sytuacja prawną cudzoziemca na 
podstawie posiadanego tytułu pobytowego, ewentualne posiadanego zezwolenia na 
pracę, itp. może doradzić najlepszy sposób legalizacji pracy i wskazać w jakich urzędach 
należy załatwić sprawę i kto powinien złożyć wniosek (czy cudzoziemiec czy pracodawca). 

 
4. W przypadku zarejestrowania się obywatela Ukrainy w Powiatowym/Miejskim Urzędzie 

Pracy, jako osoba bezrobotna ma on prawo do korzystania z pełnego katalogu form pomocy 
określonego  
w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy m.in.: 
▪ szkoleń  
▪ dofinansowania do podjęcia działalności gospodarczej, 
▪ staży 
▪ refundacji zatrudnienia (prace interwencyjne, roboty publiczne itd.), 
▪ zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania do i z miejsca pracy, 
▪ refundacji kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną, itd. 

 
 

http://oferty.praca.gov.pl/
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Projekty EFS 
Analogiczne do wsparcia w PUP obywatele Ukrainy mogą również otrzymać  
w ramach projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi I PO WER 
(osoby do 29 r. życia włącznie) oraz w ramach osi VIII RPO WM (osoby po 30 r. życia).  
W ramach projektów konkursowych poza standardowymi formami wsparcia otrzymają również 
wsparcie psychologiczne, jak również wsparcie dla osób niepełnosprawnych w postaci opiekuna osoby 
niepełnosprawnej, tłumacza języka migowego czy finansowanie opieki nad osobą zależną.  
 
Od początku perspektywy finansowej do dnia dzisiejszego w projektach realizowanych w ramach Osi 8 
udział wzięło 226 migrantów. W systemie SL nie są zbierane dane dotyczące narodowości tych 
migrantów. Żaden migrant nie przystąpił do projektu po 24.02.2022 r.  
 

KFS w PUP  
Dodatkowym instrumentem rynku pracy, którym wsparci mogą zostać obywatele Ukrainy jest 
kształcenie ustawiczne w ramach KFS obejmujące m.in. kursy ( w tym kursy językowe np. z języka 
polskiego), studia podyplomowe, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających 
nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych. Ww. wsparcie, zgodnie z ustawą  
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy może być kierowane jedynie do zatrudnionych 
obywateli Ukrainy. Aby mogli oni skorzystać ze wsparcia, pracodawca powinien złożyć do PUP/MUP 
wniosek o przyznanie środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego jego 
pracownika/pracowników. W ramach województwa mazowieckiego limit podstawowy KFS na 2022 r. 
wynosi 27 286 000 zł, zaś rezerwa 5 860 881,00 zł.  
 

Programy Regionalne „Mazowsze 2022”   
W ramach Programów Regionalnych „Mazowsze 2022” realizowanych przez WUP w Warszawie w 
porozumieniu z PUP możliwe jest objęcie wsparciem obywateli Ukrainy. Warunkiem koniecznym jest 
spełnienie przez nich warunków grupy docelowej. W ramach programu „Mazowsze 2022 – osoby bez 
kwalifikacji zawodowych” wsparciem objętych zostanie 265 osób bezrobotnych bez kwalifikacji 
zawodowych, zarejestrowanych w 1 z 3 powiatów: makowskim,  nowodworskim, białobrzeskim. W 
ramach programu „Mazowsze 2022 – osoby zamieszkałe na wsi” grupę docelową stanowi 408 osób 
bezrobotnych zarejestrowanych, zamieszkałych na wsi w jednym z 5 powiatów: siedleckim, 
ostrołęckim, płockim, przysuskim, lipskim, radomskim. Koszt realizacji obu Programów wynosi 
6 650 000 zł. Źródło finansowania stanowi Fundusz Pracy. 
 

 
Projekt w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu 
Aktywizacyjnego dla Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” 
21 marca br. WUP w Warszawie wraz z Izbą Gospodarczą Hotelarstwa Polskiego złożył Ofertę wspólną 
w ramach Konkursu ofert „Razem Możemy Więcej – Pierwsza Edycja Programu Aktywizacyjnego dla 
Cudzoziemców na lata 2022 – 2023” ogłoszonego przez MRiPS.  
Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 150 osób w wieku powyżej 18 r. życia – 
cudzoziemców - obywateli Ukrainy i ich zatrudnienie, zgodne z polskim prawodawstwem z 
wyłączeniem „szarej strefy”, z uwzględnieniem skutecznego łączenia życia na uchodźctwie z 
macierzyństwem, wychowaniem dzieci i świadomością samoutrzymania.  
Co najmniej 50% grupy docelowej będą stanowili uchodźcy, którzy znaleźli się w Polsce w związku z 
prowadzonymi działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy i są w szczególnie trudnej sytuacji 
życiowej (którzy przekroczyli granicę z Polską od 24 lutego 2022 r. i później, na zasadach określonych 
w Ustawie o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa z dnia 12 marca 2022 r.).  
Projekt zakłada realizację zindywidualizowanej i kompleksowej ścieżki aktywizacyjnej obejmującej: 
Profesjonalne doradztwo zawodowe i wsparcie w postaci aktywizacji zawodowej w tym profilowanie 
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potrzeb i potencjału cudzoziemca (oczekiwania vs. możliwości na rynku pracy), udział w szkoleniu 
prowadzącym do podniesienia kompetencji zawodowych w zawodach deficytowych z branży 
hotelarskiej, Pośrednictwo pracy i zatrudnienie co najmniej 40% obywateli Ukrainy. Dodatkowym 
wsparciem jest zapewnienie opieki nad dziećmi w trakcie wsparcia szkoleniowego oraz usługa 
tłumacza w ramach całego projektu. Wartość złożonej oferty wynosi 1 499 998,46 zł. W przypadku 
otrzymania dofinansowania, źródło finansowania projektu będą stanowiły w 100% środki Funduszu 
Pracy.  
 

Żłobki 

Rodzice lub opiekunowie dzieci do lat 3, będący obywatelami Ukrainy mogą wziąć udział w ramach 
projektów realizowanych w Działaniu 8.3 Ułatwianie powrotu do aktywności zawodowej osób 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3, w których ze środków unijnych sfinansowane zostaną koszty 
pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym utworzonym lub dofinansowanym w projekcie.  

W przypadku obywateli Ukrainy dokumenty programowe przewidują odejście od wymogu trwałości 
względem miejsc utworzonych dla dzieci z Ukrainy oraz odejście od wymogu weryfikowania kryterium 
efektywności zatrudnieniowej w projektach uwzględniających działania z zakresu aktywizacji 
zawodowej w PI 8iv.  
Do dnia dzisiejszego, IP nie otrzymała informacji, że do realizowanych projektów przystąpili obywatele 
ukraińscy po 23.02.2022 r.  
 

Zaplanowane działania, które podejmie Centrum Informacji i Planowania Kariery 
Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na rzecz uchodźców z Ukrainy: 

1. 10.05.2022 r. i 17.05.2022 r. udzielanie konsultacji indywidualnych przez doradców 
zawodowych na temat życia i pracy w Polsce - Atrium przy al. Jana Pawła II 23 w Warszawie 

2. 17.05.2022 r. i 19.05.2022 r. spotkania informacyjne z tłumaczeniem na język ukraiński dla 
uchodźców wojennych pn. Jak znaleźć pracę – sposoby poszukiwania pracy i pisania 
dokumentów aplikacyjnych 

3. 17.05.2022 r. i 19.05.2022 r. spotkania informacyjne z tłumaczeniem na język ukraiński dla 
uchodźców wojennych pn. Prowadzenie działalności gospodarczej i spółdzielni socjalnej w 
Polsce – najważniejsze zagadnienia 
 
 


