
 Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie  

 

Powiatowy Urząd Pracy       tel. 22 48 42 678, 

w Piasecznie        fax 22 48 42 689  

ul. Czajewicza 2/4       www.piaseczno.praca.gov.pl  

05-500 Piaseczno e-mail: wapi@praca.gov.pl 

sekretariat@piaseczno.praca.gov.pl 

               

          

Informacja dla obywateli Ukrainy i pracodawców 

Obywatelu Ukrainy! 

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa możesz podjąć legalnie pracę w Polsce 

w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, jeśli  

 wjechałeś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarujesz 

zamiar pozostania w Polsce oraz 

 przebywałeś legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed  24 lutego 2022 r. 

 

W znalezieniu pracy pomoże Ci Powiatowy Urząd Pracy.  

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie zajmuje się udzielaniem informacji osobom bezrobotnym 

oraz pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. Powiatowy Urząd Pracy 

w Piasecznie obsługuje mieszkańców powiatu piaseczyńskiego, tj. gminy: Góra Kalwaria, 

Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów i Tarczyn. 

 

Pracodawca ma możliwość zatrudnienia Cię w uproszczonej procedurze.  Podmiot, który 

powierzy wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy,  ma obowiązek powiadomić powiatowy 

urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, 

o zatrudnieniu  obywatela Ukrainy w terminie 14 dni od podjęcia pracy. Powiadomienie 

o podjęciu pracy należy przesłać  wyłącznie poprzez system elektroniczny  praca.gov.pl. Praca 

będzie legalna przez maksymalnie 18 miesięcy licząc od 24 lutego 2022 r. 

 

1. Zaloguj się na praca.gov.pl  2. Usługi elektroniczne  3. Zatrudnianie cudzoziemców 

 4. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. 

 

Jeżeli wcześniej legalnie pracowałeś w Polsce (np. zezwolenie, oświadczenia), nie musisz robić 

nic, by dalej móc legalnie pracować u tego pracodawcy. Jeśli chcesz zmienić pracodawcę, nie 

potrzebujesz do tego żadnego zezwolenia. Wystarczy zgłoszenie opisane powyżej. 

 

Rejestracja obywateli Ukrainy   

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie 

Każdy obywatel Ukrainy może zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub 

poszukujący pracy na takich samych zasadach jak obywatel RP, z tym, że rejestrować się 

mogą  również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65 roku 

życia. Możesz korzystać z rynku pracy tak jak Polacy!  

 

O szczegóły zapytaj w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie  

tel. 22 48 42 631, 22 48 42 632, 22 48 42 633. 

http://www.piaseczno.praca.gov.pl/
mailto:wapi@praca.gov.pl
mailto:sekretariat@piaseczno.praca.gov.pl
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/panelOgolny
http://www.praca.gov.pl/
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Zgłoszenia ofert pracy i programy rynku pracy oferowane przez 

Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie 

 

Pracodawco! 

Jeżeli planujesz zatrudnić obywatela Ukrainy, zaznacz w ofercie, że jest ona skierowana również 

dla obywatela Ukrainy (wtedy oferta pracy zostanie przetłumaczona na język ukraiński). Oferty 

pracy dla obywateli Ukrainy, można przesyłać za pośrednictwem praca.gov.pl wypełniając 

formularz Zgłoszenia oferty pracy:  

 

1. https://piaseczno.praca.gov.pl/  2. zakładka „na skróty” z prawej strony 

3. zgłoszenie oferty pracy. 

 

Szczegółowe informacje pod telefonem 22 48 42 656 

 

Pracodawco, jeśli zamierzasz zatrudnić osobę bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym 

Urzędzie Pracy, możesz ubiegać się o wsparcie finansowe, związane z jej zatrudnieniem 

w ramach:  

 jednorazowej refundacji poniesionych kosztów z tytułu opłaconych składek 

na ubezpieczenie społeczne, 

 prac interwencyjnych,  

 staży, 

 refundacji kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy, 

 dofinansowania zatrudnienia dla osób powyżej 50 roku życia.  

 

Szczegółowe informacje: 22 48 42 684 lub  zezwolenia@piaseczno.praca.gov.pl 

 

Na każdym etapie składania oferty pracy lub wniosków pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy 

w Piasecznie są do dyspozycji w punkcie kontaktowym w siedzibie urzędu przy 

ul. Czajewicza 2/4 w Piasecznie w pokojach nr 4 i 5 na parterze lub telefonicznie pod 

numerami: 22 484 26 36, 22 484 26 37 od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:30-15:00. 

Zachęcamy również do korzystania z zakładki  adresowanej do obywateli Ukrainy: 

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy Rynek pracy  pomoc dla obywateli Ukrainy. 
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