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OBYWATELE UKRAINY NA RYNKU PRACY 

W dniu 12 marca 2022 roku przyjęta została ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583). 

Na mocy Ustawy obywatele Ukrainy przebywający legalnie na terytorium Polski mogą: 

• pracować bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę lub oświadczenia 

o powierzeniu wykonywania pracy. Przy czym pracodawcy mają obowiązek 

zgłaszania informacji o powierzeniu pracy; 

• podejmować działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele 

Polscy; 

• rejestrować się w powiatowych urzędach pracy jako osoby bezrobotne lub 

poszukujące pracy. Za pośrednictwem powiatowych urzędów pracy, osoby te mogą 

korzystać z aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. 

1. POWIADOMIENIA O PODJĘCIU PRACY PRZEZ OBYWATELI UKRAINY 

Do 18 kwietnia 2022 roku pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali 

3034 powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy1 (w Polsce było 69,8 tys. 

powiadomień).2 

Wykres 1. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy  
według daty zgłoszenia – dane skumulowane 

 

Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego 

(CeSAR) – data pobrania 19.04.2022 roku. 

                                                 
1 Jednej osoby może dotyczyć więcej niż jedno  podjęcie pracy. 
2 Z uwagi na uzupełnianie i weryfikację danych przez PUP dane dzienne mogą się różnić od wcześniej 

publikowanych. 
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Większość (73,6%) powiadomień dotyczyło podjęcia pracy w ramach umowy 

zlecenia/umowy  o świadczenie usług. 74,1% powiadomień o podjęciu pracy dotyczyło 

kobiet. 

Wykres 2. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy  
według rodzaju umowy i płci 

  

Źródło: Jak wyżej. 

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 9 miejsce pod względem liczby powiadomień 

o podjęciu pracy. 

Wykres 3. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy  
według województwa siedziby pracodawcy 

 

Źródło: Jak wyżej. 
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W województwie kujawsko-pomorskim liczba powiadomień pracodawców o podjęciu pracy 

przez obywatela Ukrainy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców3 wynosiła 1,5 (w Polsce – 

1,8 powiadomienia/1 tys. mieszk.).  Najwyższy wskaźnik powiadomień pracodawców 

o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców odnotowano 

w Bydgoszczy (3,1 powiadomienia/1 tys. mieszk.) i Toruniu (3,0 powiadomienia/1 tys. 

mieszk.). 

Wykres 4. Powiadomienia pracodawców o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy 
na 1000 mieszkańców według miejsca siedziby pracodawcy 

 

Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego 

(CeSAR) oraz danych z Banku Danych Lokalnych GUS odnośnie liczby ludności. 

W województwie kujawsko-pomorskim najwięcej powiadomień pracodawców o podjęciu 

pracy przez obywatela Ukrainy dokonali pracodawcy z siedzibą w: Bydgoszczy (35,4%, 

12 miejsce wśród powiatów z całej Polski) oraz Toruniu (19,6%). 

                                                 
3 Dane o liczbie mieszkańców są według stanu w końcu czerwca 2021 roku. 
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Wykres 5. Powiadomienia pracodawców o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy  
według powiatu siedziby pracodawcy 

 

Źródło: Opracowanie WUP w Toruniu na podstawie danych z Centralnego Systemu Analityczno-Raportowego 

(CeSAR) – data pobrania 19.04.2022 roku. 

W 2848 powiadomieniach o podjęciu pracy wskazane miejsce wykonywania pracy 

usytuowane było na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (4,1% wszystkich 

powiadomień w Polsce).  

kujawsko-pomorskie – 3 034 podjęcia 

Polska – 69,8 tys. podjęć 
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Najwięcej podjęć pracy (45 powiadomień i więcej) dotyczyło takich klas PKD jak: 

• Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 

• Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 

• Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, 

• Produkcja pozostałych mebli, 

• Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych 

i niemieszkalnych, 

• Pozostałe sprzątanie, 

• Transport drogowy towarów, 

• Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 

• Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 

• Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 

• Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 

• Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 

• Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 

• Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 

• Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań. 

Z tych klas pochodziło 41,9% powiadomień o podjęciu pracy. 

Powiadomienia o podjęciu pracy dotyczyły przede wszystkim wielkiej grupy zawodów: 

pracownicy wykonujący prace proste (43,3%). W mniejszym stopniu zatrudniano: 

robotników przemysłowych i rzemieślników (21,3%) oraz operatorów i monterów maszyn 

i urządzeń (16,6%).  

Wykres 6. Powiadomienia o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy  
według wielkich grup zawodów (w %) 

 

Źródło: Jak wyżej. 
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Najczęściej (45 i więcej powiadomień) pracę podejmowano w takich zawodach: 

• Pozostali pracownicy wykonujący prace proste gdzie indziej niesklasyfikowani, 

• Pozostali robotnicy wykonujący prace proste w przemyśle, 

• Pakowacz ręczny, 

• Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne, 

• Szwaczka maszynowa, 

• Robotnik gospodarczy, 

• Pracownik utrzymania czystości (sprzątaczka), 

• Pomoc kuchenna, 

• Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food, 

• Pracownik produkcji, 

• Operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych, 

• Tłumacz, 

• Pomocniczy robotnik przemysłowy, 

• Pozostali pracownicy wykonujący dorywcze prace proste, 

• Sortowacz, 

• Ślusarz, 

• Patroszacz ryb. 

W wymienionych zawodach podjęło pracę 48,0% obywateli Ukrainy. 
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2. OBYWATELE UKRAINY ZAREJESTROWANI W POWIATOWYCH URZĘDACH PRACY 

Do 15 kwietnia br. w PUP województwa dokonano 1315 rejestracji4 obywateli Ukrainy, 

którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. (w Polsce 22,7 tys. rejestracji). 

Wykres 7. Rejestracje obywateli Ukrainy w PUP według daty – dane skumulowane5 

 

Źródło: Jak wyżej. 

Najczęściej były to osoby pomiędzy 35 i 44 rokiem życia (40,4%) oraz w wieku 25-34 lata 

(28,3%). 

Wykres 8. Rejestracje obywateli Ukrainy w PUP według wieku (w latach) 

 

 

Źródło: Jak wyżej. 

 

  

                                                 
4 Jedna osoba mogła być zarejestrowana więcej niż jeden raz. 
5 Z uwagi na uzupełnianie i weryfikację danych przez PUP dane dzienne mogą się różnić od wcześniej 

publikowanych. 
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Ponad 90% rejestracji (1267, tj. 96,3%) dotyczyła bezrobotnych. W analizowanym okresie 

zarejestrowano 48 poszukujących pracy. Rejestracje dotyczyły głównie kobiet (94,8%). 

Wykres 9. Rejestracje obywateli Ukrainy w PUP według statusu i płci 

 
 

Źródło: Jak wyżej. 

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje 6 miejsce pod względem liczby rejestracji 

obywateli Ukrainy. 

Wykres 10. Rejestracje obywateli Ukrainy w województwach 
w okresie 24.02-15.04.2022 roku 

 
Źródło: Jak wyżej. 

Rejestracji dokonywano we wszystkich powiatach województwa. Najwięcej w powiecie 

aleksandrowskim (11,7%) i Grudziądzu (10,6%).  
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Wykres 11. Rejestracje obywateli Ukrainy w PUP (według powiatów) 
w okresie 24.02-15.04.2022 roku 

 
Źródło: Jak wyżej. 

Do 15 kwietnia 2022 roku dokonano 308 wyrejestrowań obywateli Ukrainy z ewidencji PUP 

(23,4% zarejestrowanych). Obywateli Ukrainy najczęściej wyłączano z ewidencji z powodu: 

rozpoczęcia stażu (89 wyrejestrowań), podjęcia pracy lub innego zatrudnienia 

(63 wyrejestrowania) i podjęcia szkolenia (50 wyrejestrowań). 

Powiatowe urzędy pracy przewidują aktywizować obywateli Ukrainy formami dostępnymi 

na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 

pracy, również w ramach projektów współfinansowanych z EFS.  

kujawsko-pomorskie – 1 315 rejestracji 
Polska – 22,7 tys. rejestracji 


