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Інформація для громадян України та роботодавців 

Громадянин України! 

Відповідно до Закону від 12 березня 2022 року про допомогу громадянам України у зв’язку зі 

збройним конфліктом на території цієї країни, ви можете легально працювати в Польщі 

протягом періоду перебування відповідно до чинного законодавства, якщо 

• ви в'їхали на територію Республіки Польща з 24 лютого 2022 року і заявляєте про свій намір 

залишитися в Польщі, і 

• ви легально перебували на території Республіки Польща до 24 лютого 2022 року. 

 

Районне бюро зайнятості допоможе знайти роботу. 

Районне бюро праці в Пясечно надає інформацію безробітним та шукачам роботи. Районне 

бюро праці в Пясечно надає послуги жителям Пясечинського повіту, тобто ґмін: Гура Кальварія, 

Констанцин-Єзерна, Лешновола, Пясечно, Пражмів та Тарчин. 

 

Роботодавець має можливість працевлаштувати вас за спрощеною процедурою. Суб'єкт, який 

доручає виконання роботи громадянину України, зобов'язаний протягом 14 днів з дня початку 

роботи повідомити повітове управління з питань праці за місцезнаходженням або місцем 

проживання суб'єкта. Повідомлення про початок роботи надсилати тільки через електронну 

систему praca.gov.pl. Робота буде законною протягом максимум 18 місяців з 24 лютого 2022 

року. 

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

 4. Powiadomienie o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. 

 

1. Увійти на praca.gov.pl  2. Електронні послуги 3. Працевлаштування іноземців 

 4. Повідомлення про доручення роботи громадянину України. 

Якщо ви раніше легально працювали в Польщі (наприклад, дозвіл, декларації), вам не потрібно 

нічого робити, щоб мати можливість продовжувати легально працювати у цього роботодавця. 

Якщо ви хочете змінити свого роботодавця, вам не потрібен дозвіл на це. Все, що вам потрібно, 

це програма, описана вище. 

Реєстрація громадян Україниу повітовому бюро праці в Пясечно 

Кожен громадянин України може зареєструватися в бюро зайнятості як безробітний або шукає 

роботу на тих самих умовах, що і громадянин Республіки Польща, але можуть зареєструватися і 

люди старшого віку, тобто жінки старше 60 років і чоловіки старше 65 років. Ви можете 

використовувати ринок праці, як Πоляки! 

За деталями звертайтеся в Районне бюро праці в Пясечно 

тел.: 22 48 42 631, 22 48 42 632, 22 48 42 633. 

http://www.piaseczno.praca.gov.pl/
http://www.praca.gov.pl/
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Заявки на роботу та програми ринку праці, які пропонує 

Районне бюро праці в Пясечно 
Роботодавець! 

Якщо ви плануєте прийняти на роботу громадянина України, вкажіть у пропозиції, що вона 

також адресована громадянину України (тоді пропозиція роботи буде перекладена 

українською мовою). Пропозиції щодо роботи для громадян України можна надіслати через 

praca.gov.pl, заповнивши форму заявки на роботу: 

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

3. zgłoszenie oferty pracy. 

 

1. https://piaseczno.praca.gov.pl/  2. Вкладка «ярлики» праворуч 

                       3.-   пропозиція роботи. 

 

Детальна інформація за телефоном: 22 48 42 656 

Роботодавець, якщо ви маєте намір працевлаштувати безробітного, зареєстрованого в 

районному бюро праці, ви можете подати заяву на отримання матеріальної допомоги, 

пов’язаної з його працевлаштуванням за: 

• одноразове відшкодування витрат, понесених за рахунок сплачених внесків на соціальне 

страхування, 

• інтервенційні роботи, 

• стажування, 

• відшкодування витрат на переобладнання або обладнання робочого місця, 

• субсидії на працевлаштування для осіб старше 50 років. 

 

Детальна інформація: 22 48 42 684 або zezwolenia@piaseczno.praca.gov.pl 

На кожному етапі подання пропозиції роботи чи заяв працівники Районне бюро праці в 

Пясечно доступні в контактному пункті офісу за адресою вул. Чайевіча 2/4 у Пясечно, в кімнатах 

4 та 5 на першому поверсі або за телефонами: 22 484 26 36, 22 484 26 37 з понеділка по 

п’ятницю з 8:30 до 15:00. 

Також рекомендуємо вам скористатися вкладкою, адресованою громадянам України:  
 

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

 

https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy  Ринок праці  допомога громадянам України 

http://www.piaseczno.praca.gov.pl/
https://piaseczno.praca.gov.pl/
https://psz.praca.gov.pl/pomocdlaukrainy

