




SZANOWNI PAŃSTWO

PREZES ZARZĄDU
FUNDACJI UKRAINA

Zapraszamy Państwa do udziału w szczególnym wydarzeniu - Targach 
Pracy dla Migrantów. To kolejna, druga edycja tego wyjątkowego w skali 
kraju przedsięwzięcia. Głównym celem Targów jest połączenie 
cudzoziemców o zróżnicowanym doświadczeniu i kompetencjach 
poszukujących pracy we Wrocławiu i pracodawców doświadczających 
de�cytu pracowników. 

Pracodawcy biorący udział w Targach zyskują możliwość 
zaprezentowania swojej oferty szerokiemu gronu potencjalnych 
pracowników, spotkania z kandydatami i ich wstępnej preselekcji oraz 
skorzystania z porad specjalistów w szczególności w zakresie 
zatrudniania cudzoziemców w oparciu o bieżące regulacje prawne. 

Cudzoziemcy - główni adresaci wydarzenia, uzyskają bezpośrednią 
wiedzę o ofertach pracy w konkretnej �rmie, wymaganiach wobec 
kandydatów i procedurze rekrutacyjnej. Mogą także podnieść swoje 
kompetencje uczestnicząc w prowadzonych przez specjalistów 
warsztatach dotyczących przygotowania CV, legalnej pracy w Polsce i 
procesu poszukiwania zatrudnienia.

Z uwagą wsłuchamy się w Państwa opinie i sugestie płynące z 
uczestnictwa w Targach, by w kolejnych edycjach jeszcze bardziej 
dopasować je do potrzeb, oczekiwań i sytuacji zawodowej wszystkich 
zainteresowanych. Obecny rynek pracy stawia liczne wyzwania 
pracodawcom, a pracownikom – także cudzoziemcom – otwiera wiele 
możliwości. Chcemy, by nasze Targi były jednym z pomostów, skutecznie 
łączących dążenia obu stron.



CZAS POZNAĆ
ORGANIZATORA
WYDARZENIA

Pierwsze w Polsce Targi Pracy dla migrantów już po raz drugi 
organizuje Fundacja Ukraina - młoda i aktywna 
organizacja pozarządowa, która działa na terenie Dolnego 
Śląska. Jej głównym celem jest stworzenie przestrzeni dla 
edukacji, rozwoju oraz integracji migrantów z każdego 
zakątka świata. Fundacja daje im wsparcie, wiedzę i 
możliwości rozwoju, pomaga szybciej odnaleźć się w 
nowym środowisku i stawiać pierwsze kroki w Polsce.

Organizacja powstała 23 kwietnia 2013 roku z inicjatywy 
Grzegorza Dzika, Konsula Honorowego Ukrainy i szybko 
przypadła do gustu mieszkańcom Wrocławia i okolic. 

Na chwilę obecną na jej koncie jest ponad 58 wcielonych w 
życie koncepcji i ciągle powstają nowe pomysły. Aktualnie 
Fundacja realizuje trzy wielowątkowe, kompleksowe 
projekty: 

“Integracja, adaptacja, akceptacja. Wsparcie obywateli 
państw trzecich zamieszkałych na Dolnym Śląsku”, w ramach 
którego i odbywają się m.in. Targi Pracy dla Migrantów, 

“Program integracyjny Ruska 46A”, 

EVS “Migrants and Community”, który oferuje ciekawy i 
rozwojowy program dla wolontariuszy organizacji.

CUKR - Centrum Ukraińskie Kultury i Rozwoju
jest jednym z największych dotychczasowych działań 
Fundacji Ukraina. Znajduje się ono przy ulicy Ruskiej 
46A/201 i jest siedzibą Fundacji,  w której codziennie 
odbywają się różnorodne wydarzenia, cykliczne i 
jednorazowe. 

Kilka razy w tygodniu realizowane są spotkania English 
Speaking Club i Polish Speaking Club, w trakcie których 
każdy chętny może doskonalić swój poziom znajomości 
języka. 

Oprócz tego w piątki odbywają się wydarzenia w ramach 
cyklu UA, którego celem jest przybliżenie i poznanie 
ukraińskiej kultury oraz języka. 

Od poniedziałku do piątku w CUKRze funkcjonuje punkt 
informacyjny dla migrantów, w ramach którego konsultanci 
udzielają informacji między innymi w kwestiach legalizacji 
pobytu, zatrudnienia, meldunku, edukacji, wynajmu 
mieszkania. 
Ponadto po wcześniejszej rejestracji jest możliwość 
skorzystania z bezpłatnych konsultacji prawnika, doradcy 
zawodowego i integracyjnego.



PRZYDATNE
ARTYKUŁY DLA

MIGRANTA



NIE BÓJ SIĘ ZMIAN NA LEPSZE 
JAK POKONAĆ OBAWY PRZED ZMIANĄ PRACODAWCY

LUB STANOWISKA?

Zatem - do dzieła!

JOANNA HANDZIAK-BUCZKO

Rynek pracy jest obecnie bardzo dynamiczny. Pracodawcy nieustannie poszukują 
pracowników w obliczu topniejących zasobów kadrowych, z kolei pracownicy mogą 
przebierać wśród ofert pracy. Warto dobrze wykorzystać tę rynkową hossę i zrobić 
przełomowy krok dla naszej zawodowej przyszłości - to świetny moment na zmianę 
pracy, albo na poprawę warunków na obecnym stanowisku. 

Jednak każda duża zmiana w naszym życiu - a taką jest z pewnością rozstanie z dotych-
czasową pracą lub zmiana stanowiska - budzi w nas niepewność i lęk. Często kierujemy 
się - nawet podświadomie - przysłowiem, że “lepszy wróbel w garści, niż gołąb na dachu”, 
a takie myślenie nie jest sprzymierzeńcem zmian na lepsze. 
Jeśli jednak myśl o zmianie pracy już w Tobie zakiełkowała, pozwól jej rozkwitnąć i 
podejmij wyzwanie dokonania przewrotu w życiu zawodowym. Być może okaże się, że 
nie będzie konieczne rozstanie z obecnym pracodawcą, a możliwości rozwoju są w 
zasięgu Twojej ręki - inne stanowisko, lepsze wynagrodzenie, nowy zakres obowiązków. 
Jeśli uznasz, że w �rmie są stanowiska, które bardziej odpowiadają Twoim 
umiejętnościom i potrzebom, nie obawiaj się podjąć tego tematu z przełożonym. 
Pamiętaj jednak, że do takiej rozmowy musisz się dobrze przygotować i uzasadnić, 
dlaczego np. objęcie przez Ciebie wyższego stanowiska jest korzystne i to nie tylko z 
Twojego punktu widzenia, ale i pracodawcy - co �rma może zyskać, gdy np. z 
szeregowego pracownika call center awansujesz na lidera zmiany? Rozwój zawodowy, 
zdobywanie nowych umiejętności przez pracowników jest dla wielu �rm jednym z 
priorytetów, ale pamiętaj, by w rozmowie z przełożonym nie zapomnieć o wskazaniu 
korzyści, jakie wynikną dla �rmy z objęcia przez Ciebie innego stanowiska. 

Jeśli uznasz, że w obecnym miejscu pracy utknąłeś w zawodowym impasie i pora na 
rozstanie, by zmniejszyć obawy i stres związany ze zmianą pracodawcy zaplanuj kolejne 
kroki, które zrobisz na drodze do kariery. Przede wszystkim - działaj rozważnie, bądź 
cierpliwy i konsekwentny - ta wymarzona praca czeka, ale jej znalezienie wymaga czasu 
i wysiłku - na przykład podjęcia dodatkowych szkoleń podnoszących kwali�kacje, 
budowania kontaktów zawodowych, treningów rozmowy kwali�kacyjnej… 

Pierwszym krokiem do zmiany swojej sytuacji zawodowej jest podjęcie wewnętrznej 
decyzji i otwarcie się na zmiany.  Potem - systematyczna realizacja przemyślanego planu 
(najlepiej przy wsparciu doradcy zawodowego), którego celem będzie znalezienie 
wymarzonej pracy. Z takim przygotowaniem, strach i obawy nie powinny być dla nas 
hamulcem, a jedynie drobną przeszkodą do pokonania. 



NIE BŁĄDŹ JUŻ DŁUŻEJ!
NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W CV

JOANNA HANDZIAK-BUCZKO

CV to Twój bilet do pociągu zwanego karierą. Bez ważnego, prawidłowo wystawionego 
biletu nie dotrzesz do celu podróży. Tak samo jest z CV - przygotowane zgodnie z 
regułami, estetyczne i przejrzyste zwiększa Twoją szansę na udział w kolejnym etapie 
rekrutacji, czyli rozmowie kwali�kacyjnej. Napisanie dobrego CV nie jest trudne, o ile 
jesteśmy świadomi, na co zwrócić szczególną uwagę, o czym trzeba napisać, a co można 
pominąć i jakich błędów zrobić nam nie wolno, by nie popełnić falstartu. 

Po pierwsze, w nagłówku podajemy tylko niezbędne dane kontaktowe i adresowe. Data 
urodzenia, obywatelstwo, a także stan cywilny nie powinny stanowić kryterium wyboru 
pracownika, dlatego nie należy ich wpisywać. Zadbajmy o profesjonalny adres e-mail - 
często w CV kandydatów �gurują śmieszne lub infantylne adresy (np. myszka123@..., 
rudaa88@...), co rodzi pytania o powagę i dojrzałość potencjalnego kandydata do pracy. 
Podobnie jest ze zdjęciem - to z wakacji albo imprez rodzinnych, pomimo niewątpliwego 
uroku, z pewnością nie będzie ozdobą naszego CV… 

Kolejna ważna sprawa - odwrócona chronologia, czyli zarówno wykształcenie, jak i 
doświadczenie zawodowe zamieszczamy zaczynając od najnowszego do najstarszego. 
Pracodawca w pierwszej kolejności będzie zainteresowany tym, na jakich stanowiskach 
pracowałeś ostatnio i jakie jest Twoje obecne wykształcenie. Przy czym nie warto cofać 
się aż do szkoły podstawowej -  jeśli jeszcze studiujesz, to oprócz uczelni wpisz szkołę 
średnią, jeżeli uzyskałeś wykształcenie wyższe, można poprzestać na wpisaniu studiów 
do CV. 

Jak ognia unikaj w CV literówek, błędów ortogra�cznych i nadmiaru ozdobników (np. 
pogrubionej czcionki, kolorów, kursywy itp.) - to wszystko utrudnia właściwy odbiór 
treści, a już na starcie możesz mieć “minusa” u przyszłego pracodawcy, nawet jeśli ze 
względu na Twoje kompetencje zostaniesz zaproszony na rozmowę kwali�kacyjną. 

Nie zapomnij zamieścić w CV klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych. 
Możesz użyć mniejszej czcionki niż w pozostałej części CV, ale zawsze dodaj klauzulę w 
takiej formie, jaka jest wymagana w ofercie pracy. Bez tego zapisu dokumenty 
aplikacyjne mogą nie zostać rozpatrzone.

I na koniec, rzecz oczywista, a jednak warta podkreślenia: nigdy nie mijaj się z prawdą 
opisując swoje osiągnięcia, znajomość języków obcych czy programów 
komputerowych. Na rozmowie kwali�kacyjnej pracodawcy często dopytują o szczegóły 
zawarte w CV - jeśli wpisałeś, że znasz angielski komunikatywnie, nie bądź zaskoczony, 
gdy padną pytania w tym języku, z którym Ty miałeś realnie styczność np. kilka lat 
temu… 

Dobre CV to pierwszy krok do wymarzonej pracy. To także Twój bilet wstępu na 
spotkanie z pracodawcą. Zadbaj o to, by zająć na nim pierwsze rzędy. 



NIEZNAJOMOŚĆ PRAWA 
SZKODZI

O CZYM WARTO WIEDZIEĆ PODEJMUJĄC
ZATRUDNIENIE W POLSCE

Zaczynając pracę w obcym dla siebie kraju, migrant często na początku nie 
posiada wszystkich istotnych informacji oraz nie jest świadomy potencjalnych 
pułapek prawnych, w które może wpaść jako pracownik. Dlatego poniżej 
znajdziesz kilka kwestii, na które warto zwrócić uwagę zaczynając nową pracę lub  
będąc już zatrudnionym.

Po pierwsze powinieneś mieć pewność, że pracujesz legalnie. To Ty sam musisz o 
siebie zadbać, jeśli mowa o legalności zatrudnienia, ponieważ w obecnym stanie 
prawnym skutki nielegalnego zatrudnienia są bardziej dotkliwe dla pracownika, 
niż dla pracodawcy. 

Po drugie -  umowa. Pamiętajmy, że umowa reguluje prawa i obowiązki obu stron, 
a także jest podstawą do roszczeń. Co to oznacza? W umowie znajduje się zakres 
obowiązków pracownika, musi być on jasny i wyczerpujący. Pracodawca nie może 
żądać wykonywania obowiązków niezamieszczonych w umowie. Umowa jest 
podstawowym dokumentem, w którym opisane są reguły dotyczące tego, czego 
może wymagać od nas pracodawca, a czego może domagać się od niego 
pracownik.  

Pracodawca może zaproponować zawarcie umowy ustnej (co jest zgodne z 
prawem),  czy jednak warto ją zawrzeć nawet w przypadku pracy na krótki okres 
czasu? Nie jest to dobre rozwiązanie dla żadnej ze stron. Bez umowy pisemnej 
ciężko będzie ustalić, co należy do Twoich obowiązków i za jaką stawkę zostałeś 
zatrudniony. Pracodawca powinien niezwłocznie po zawarciu umowy przekazać 
ją Tobie w formie pisemnej. Jeden egzemplarz przeznaczony jest dla pracodawcy, 
a drugi dla pracownika. 

Co w przypadku, gdy masz do wyboru umowę zlecenia lub umowę o pracę? W 
takiej sytuacji korzystniejszym rozwiązaniem dla pracownika jest zawarcie 
umowy o pracę. Umowa o pracę daje pracownikowi o wiele więcej praw i korzyści, 
w tym np. dodatkowe zabezpieczenia socjalne, takie jak płatny urlop 
wypoczynkowy, zwolnienia chorobowe czy też urlop macierzyński, ojcowski i 
wychowawczy. 



BARTŁOMIEJ POTOCKI

Trzeba też pamiętać, że cudzoziemiec powinien otrzymać umowę w języku dla 
niego zrozumiałym, którym posługuje się, choć nie musi to być koniecznie język 
ojczysty cudzoziemca. Dodatkowo, język zrozumiały to język prosty, w związku z 
tym w umowie powinno się posługiwać słowami, które będą jasne i klarowne dla 
obu stron umowy. 

Obawiasz się, że pracodawca mimo zawarcia pisemnej umowy będzie potrącał z 
Twojego wynagrodzenia kwoty np. na poczet kar pieniężnych i zastanawiasz się, 
jak możesz tego uniknąć? Jeżeli podpiszesz umowę o pracę, w takiej sytuacji 
pracodawca ma pewne ograniczenia (np. ustalony odgórnie możliwy limit 
potrąceń), jeśli chodzi o potrącenia kwot z Twojego wynagrodzenia. Sytuacja 
wygląda zupełnie inaczej w przypadku umów zlecenia, gdyż w Kodeksie 
cywilnym, o który oparte są umowy zlecenia, nie występują zapisy dotyczące 
określonych limitów i przyczyn kar umownych czy potrąceń z wynagrodzenia. To 
kolejna kwestia, która pokazuje, że umowa o pracę jest korzystniejsza od umowy 
zlecenia. Bardzo częstą praktyką jest automatyczne potrącenie z wynagrodzenia 
na poczet zakwaterowania pracownika. Ustawa o promocji zatrudnienia i 
instytucjach rynku pracy wprost zabrania takich praktyk, a Kodeks pracy wylicza 
tylko te potrącenia, które są dopuszczalne, a kosztów zakwaterowania nie ma w 
tym katalogu. Warto jeszcze wspomnieć, że ubiór pracowniczy czy narzędzia 
potrzebne pracownikowi do wykonywania pracy musi zapewnić pracodawca 
każdemu zatrudnionemu nieodpłatnie. 

Dodatkowa kwestia, którą warto monitorować, to zgłoszenie Cię przez 
pracodawcę do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracodawca w terminie 7 dni 
od dnia rozpoczęcia pracy ma obowiązek zgłosić pracownika do ZUS, a także 
członków jego rodziny, jeżeli pozostają na utrzymaniu pracownika. W każdym 
momencie możesz w oddziale ZUS lub w każdej przychodni mającej umowę z 
Narodowym Funduszem Zdrowia sprawdzić, czy jesteś objęty ubezpieczeniem. 

Wzajemny szacunek i zaufanie są podstawą relacji pomiędzy pracownikiem a 
pracodawcą i dobrze, jeśli o to oparta jest Twoja współpraca z danym 
przedsiębiorcą. Warto jednak wchodzić w tę relację świadomie, wyposażonym w 
minimum wiedzy na temat Twoich praw i obowiązków jako pracownika.



NIE MA TRUDNYCH PYTAŃ

CZYLI JAK SOBIE PORADZIĆ NA ROZMOWIE
KWALIFIKACYJNEJ

Jeśli w procesie rekrutacji dotarłeś do rozmowy kwali�kacyjnej, pierwszy sukces 
na drodze do wymarzonej pracy za Tobą i teoretycznie powinno być już “z górki”. 
Ale realnie to właśnie teraz, gdy czeka Cię spotkanie oko w oko z pracodawcą, 
większość kandydatów odczuwa największy stres i niepewność. Szczególny lęk 
budzi w nas to, co nieznane, a przecież w przypadku rozmowy kwali�kacyjnej 
masz możliwość zadziałać z wyprzedzeniem i przygotować się do tego spotkania, 
minimalizując element zaskoczenia.

Rozmowy kwali�kacyjne przebiegają zwykle według ustalonego wzorca, a sporo 
pytań ogólnych z dużym prawdopodobieństwem może pojawić się niemal na 
każdej rozmowie kwali�kacyjnej, bez względu na branżę. Takie “pewniaki” to np. 
pytanie dotyczące wiedzy o �rmie, w której chciałbyś pracować - by 
odpowiedzieć, wystarczy zapoznać się  ze stroną internetową przyszłego 
pracodawcy i z materiałami na temat �rmy wyszukanymi w sieci. Badana będzie 
ogólna wiedza kandydata o �rmie, zatem uczenie się na pamięć ważnych dat z 
życia przedsiębiorstwa bądź nazwisk wszystkich członków zarządu nie jest 
potrzebne. 

Rekruterzy zapytają Cię także z pewnością o powody zmiany pracy (jeśli obecnie 
gdzieś pracujesz) - dobrze przemyśl swoją odpowiedź, bo informacja o sze�e, z 
którym się nie możesz dogadać lub o jego wątpliwej w Twojej ocenie inteligencji 
nie postawi Cię w dobrym świetle… Nawet jeśli faktycznie miałeś trudności we 
współpracy z przełożonym,  można je np. przedstawić jako bariery w dalszym 
rozwoju zawodowym, których doświadczyłeś. Ważne, by nawet o trudnych 
sytuacjach zawodowych mówić językiem pozytywnym (czyli bez narzekania i 
szukania winnych) i skupić się na tym, czego Cię one nauczyły i jakie wyciągnąłeś 
wnioski na przyszłość. 

Równie częste na rozmowie kwali�kacyjnej jest pytanie o to, dlaczego to właśnie 
Ty spośród wielu kandydatów powinieneś zostać zatrudniony. By odpowiedzieć 
na nie właściwie, przede wszystkim przeanalizuj swoje mocne strony, sukcesy i 
osiągnięcia w dotychczasowej pracy zawodowej i dopasuj do nich przykłady z 
Twojego życia. Postaraj się, by nawiązywały do wymagań na danym stanowisku. 
Unikaj haseł, które jak mantra są powtarzane przez wielu kandydatów, a za 
którymi nie stoją fakty i odwołania do Twojej dotychczasowej ścieżki zawodowej, 
np. “jestem kreatywny”, “mam wysokie umiejętności komunikacyjne”, “łatwo radzę 
sobie ze stresem”.  



JOANNA HANDZIAK-BUCZKO

Kolejnym pytaniem, które z pewnością padnie, zazwyczaj pod koniec rozmowy, 
jest oczekiwane przez Ciebie wynagrodzenie. Wielu kandydatów obawia się tego 
pytania lub oddają całkowicie pole pracodawcy - niesłusznie. Masz możliwość 
przygotowania się do odpowiedzi na to pytanie, analizując zarobki na 
analogicznych stanowiskach (np. przeglądając dane na stronie 
www.wynagrodzenia.pl i zawarte w ogólnodostępnych w sieci raportach 
płacowych),  zbierając informacje od bliższych i dalszych znajomych lub 
korzystając ze wsparcia doradcy zawodowego. Bezpieczne jest podanie “widełek” 
wynagrodzenia, czyli kwoty od...do, w ramach której jesteś skłonny podjąć 
oferowaną pracę. Jednak ten zakres powinien być realny i potwierdzony 
rozeznaniem rynku pracy i uśrednionymi zarobkami na danym stanowisku. Jeśli 
podana przez Ciebie kwota będzie wykraczać nieznacznie poza możliwości 
�nansowe pracodawcy, a Ty wydasz się właściwym kandydatem, z pewnością 
odbędą się negocjacje wynagrodzenia. 

Szczególnie trudnym pytaniem jest dla wielu kandydatów wskazanie swoich 
mocnych i słabych stron. Złą taktyką będzie stwierdzenie, że wad nie posiadasz, za 
to zalet zbyt wiele, by dało się je wszystkie wymienić. Przed rozmową przeanalizuj 
swoje wady i zalety, poproś o pomoc rodzinę lub znajomych o ich wskazanie, a 
potem zastanów się, które cechy mogą się wydać istotne dla danego stanowiska - 
zarówno w sensie pozytywnym, jak i negatywnym. Dla przykładu, jeśli aplikujesz 
na stanowisko związane z �nansami, nie możesz powiedzieć, że Twoją wadą jest 
roztrzepanie i trudności z koncentracją… Natomiast z pewnością skrupulatność i 
dobra organizacja pracy będą pożądane w tym zawodzie. Jeśli w żaden sposób 
nie jesteś w stanie wskazać wad i zalet zgodnych z prawdą, a jednocześnie te 
cechy negatywne, które posiadasz, mogą być niepożądane na danym stanowisku, 
może warto się zastanowić, czy ta konkretna oferta pracy jest faktycznie dla 
Ciebie…?  

Każda rozmowa kwali�kacyjna będzie dla Ciebie mniej stresująca, jeśli się do niej 
dobrze przygotujesz.  Gdyby jednak padło pytanie, na które nie byłeś 
przygotowany, weź trzy głębokie oddechy i spróbuj na nie odpowiedzieć, możesz 
także - jeśli wyczujesz, że jest sprzyjająca atmosfera - poprosić o powrót do tego 
pytania w dalszej części rozmowy. Myśl pozytywnie, zachowaj spokój i nie daj się 
zupełnie zaskoczyć - stąd już niedaleka droga do zdobycia wymarzonej pracy. 



PODSTAWY ZATRUDNIENIA 

CUDZOZIEMCA W POLSCE, KTÓRE WARTO ZNAĆ

BARTŁOMIEJ POTOCKI

Znalezienie pracy za granicą nie jest łatwą sprawą dla cudzoziemca. W tym artykule postaramy się 
przybliżyć podstawy prawne podjęcia zatrudnienia z punktu widzenia pracownika, a także podamy kilka 
wskazówek dla pracodawców, chcących zatrudnić osobę z innego kraju. 

Po pierwsze, musimy zdawać sobie sprawę, że cudzoziemcy podlegają pewnym ograniczeniom w 
zatrudnieniu. Zazwyczaj dotyczy to osób będących obywatelami krajów niewchodzących w skład Unii 
Europejskiej czy też Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Krajów tych jest sporo, natomiast z 
perspektywy gospodarki RP największy udział pracowników - cudzoziemców mają obywatele Ukrainy, 
Białorusi, Rosji oraz Mołdawii. 
Pracodawca musi pamiętać, że większość cudzoziemców przebywających w Polsce ma dwie odrębne 
podstawy prawne. Jedną z nich jest prawo do pobytu, natomiast drugą - prawo do pracy. Według 
obecnego porządku prawnego pracodawca nie ponosi odpowiedzialności za nielegalny pobyt 
pracownika, a jedynie za nielegalne zatrudnienie. Istnieje jednak opcja łącząca te dwie podstawy w jedną 
całość. Jest to zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, które często jest nazywane zezwoleniem jednolitym. 

Jeszcze czymś innym jest sytuacja, w której cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania 
zezwolenia na pracę. W tym przypadku pracodawca nawiązuje stosunek pracy w sposób swobodny, a to 
cudzoziemiec jest obowiązany do zapewnienia sobie podstawy do przebywania na terytorium Polski. 

Pierwszą podstawą do pracy na terytorium RP jest oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 
wynikające z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Oświadczenie może być wydane 
przez właściwy urząd pracy na okres 6 miesięcy w okresie kolejnych 12 miesięcy dla 
konkretnego cudzoziemca i wymienionego w oświadczeniu pracodawcy. Cudzoziemiec jednak w tym 
samym okresie czasu może posiadać kilka oświadczeń od różnych pracodawców. Może mieć to miejsce, 
ponieważ termin 6 miesięcy będzie liczył się od daty rozpoczęcia ważności pierwszego oświadczenia. 
Możliwość pracy na podstawie oświadczenia jest ograniczone do grupy cudzoziemców 
wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 
grudnia 2017 r. w sprawie państw, do których obywateli stosuje się niektóre przepisy dotyczące 
zezwolenia na pracę sezonową oraz przepisy dotyczące oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 
cudzoziemcowi (Dz.U. z 2017 poz. 2349 ze zmianami).

Pracodawca ma obowiązek poinformować właściwy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia przez 
cudzoziemca w dniu rozpoczęcia przez niego pracy. Dodatkowo, w razie niepodjęcia pracy przez 
cudzoziemca w terminie 7 dni, pracodawca musi to zgłosić. Datą, od którego liczy się 7 dni jest dzień, w 
którym według oświadczenia praca miała się rozpocząć. 

Kolejną bardzo ważną podstawą do zatrudnienia jest zezwolenie na pracę typu “A”. W tym przypadku 
pracodawca może uzyskać ww. zezwolenie dla dowolnego cudzoziemca, w przeciwieństwie do 
oświadczenia. Zezwolenie jest wydawane przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania lub siedziby pracodawcy na określony termin, mogący wynosić co do zasady do 3 lat.  
Zezwolenie na pracę jest wydawane konkretnemu pracodawcy na potrzeby zatrudnienia danego 
cudzoziemca. Jeżeli zezwolenie dobiega końca, a cudzoziemiec zamierza kontynuować pracę u 
dotychczasowego pracodawcy na tym samym stanowisku, za takie samo lub wyższe wynagrodzenie, 
warto pamiętać o tym, by złożyć wniosek o przedłużenie zezwolenia o pracę w terminie od 90 do 30 dni do 
końca ważności  poprzedniego zezwolenia. W takim przypadku do momentu wydania kolejnej decyzji 
cudzoziemiec może pracować bez zezwolenia.
Więcej informacji o dokumentach niezbędnych w celu zatrudnienia cudzoziemca można znaleźć w 
serwisie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii www.biznes.gov.pl.



PROFILE
PRACODAWCÓW



ul. Logistyczna 6, 
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 800 060 801

pracujwewroclawiu@amazon.com
www.pracujwamazon.pl 

-
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ul. Logistyczna 6, 
55-040 Bielany Wrocławskie
tel. 800 060 801

plac Grunwaldzki 25-27, 
50-365 Wrocław
tel. 71 386 10 00, 
fax. 71 386 10 60

www.praca.kfc.pl/
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ul.Swobodna 3, 
50-088 Wrocław

recruitment.wroclaw@bnymellon.com
www.bnymellon.com
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ul. Jasnogórska 1, 
31-358 Kraków
tel. 12 619 13 23, 
fax 12 619 13 25

www.dolaczdozespolubp.pl 
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ul. Legnicka 48, 
54-202 Wrocław
tel. 71 735 23 00

www.dolby.com
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ul. Białoskórnicza 1, 
50-134 Wrocław
tel. 691 880 159

rekrutacja@fmc-ag.com 
www.career.fresenius.com/fmcsscpoland

19



www.globallogic.com/pl

ul. Strzegomska 46B, 
53-611 Wrocław
tel. 71 711 80 11
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www.jobs.hp.com

ul. Szturmowa 2A, 
02-678 Warszawa
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ul. Strzegomska 42AB, 
53-611 Wrocław

www.come2merck.com
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rekrutacja_essc@parker.com
www.parker.com

ul. Stanisława Dubois 41, 
50-208 Wrocław
tel. 71 382 02 67
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www.poczta-polska.pl

ul. Krasińskiego 1, 
50-945 Wrocław
tel. 71 347 17 35
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rekrutacja.wroclaw@qiagen.com
www.qiagen.com

ul. Powstańców Śląskich 95, 
53-332 Wrocław
Tel. 71 710 75 15, 
fax 71 710 76 90
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al. Karkonoska 10, lok.219
53-015 Wrocław
tel. 71 715 66 12

info@qmaf-quality.com 
www.qmaf-quality.com
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www.ra�n-developer.pl

ul. Stawowa 13, 
50-018 Wrocław
tel. 71 793 13 02
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plac Maxa Borna 1, 
53-110 Wrocław
tel. 691 880159

ksenia.kunykmk@gmail.com
www.marykay.pl/kseniakunyk/pl-pl/ 
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www.ubs.com/polandcareers

ul. Piotra Skargi 1, 
50-082 Wrocław
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PATRONI  MEDIALN

KarierawFinansach.pl to serwis rekrutacyjny dla studentów oraz specjalistów z branży finansowej, bankowej,
ubezpieczeniowej oraz sektora BPO/SSC. Oprócz ofert pracy od ponad 400 pracodawców dostarcza także aktualne 
informacje z branży i poradniki, które pozwalają kandydatom z sukcesem przejść przez proces rekrutacji. 
Dodatkowym projektem firmy jest www.careersinpoland.com, największy serwis rekrutacyjny w Polsce dedykowany 
obcokrajowcom, wzbogacony o materiały poradnikowe dotyczące życia w Polsce. 

Miesięcznik i portal „Nasz Wybir” ukazują się od 2011 roku i 
skierowane są do imigrantów z Ukrainy mieszkających w Polsce. 
Tematy poruszane na ich łamach dotyczą spraw życia 
codziennego - legalizacji pracy i pobytu, praw i obowiązków 
imigrantów, a także bieżących wydarzeń społeczno-
kulturalnych i naukowych. 

Wrocław Uncut is an ultimate alternative guide to what’s going on in the city. Their 
quick witted and talented team constantly strive to provide Wrocław’s 
International community with the latest news, reviews and interviews. If it’s 
happening, it’s on Uncut.
Uncut brings you: the latest local news in English; an events section with info on 
upcoming parties, concerts, etc; exclusive interviews with artists and bands from 
Wrocław and beyond; useful expat tips, practical guides and much, much more …

www.wroclaw.pl to oficjalny serwis internetowy Wrocławia, 
aktualizowany codziennie. W serwisie są zamieszczane informacje z 
różnych dziedzin (ciekawostki dla mieszkańców, komunikacja, kultura i 
rozrywka, wiadomości z urzędu, sport i rekreacja, biznes i gospodarka, 
turystyka). Z portalu dziennie korzysta ponad 50 tys osób, a w 2018 r. 
portal zanotował 70 mln odsłon. Dodatkowo we wrześniu 2018 r. 
uruchomiono ukraińskojęzyczną wersję portalu.

Radio Rodzina jest regionalną katolicką rozgłośnią nadającą na terenie Dolnego Śląska. 
Cały 24-godzinny program emitowany jest z Wrocławia. Na antenie królują tematy 
związane z Wrocławiem, kulturą, sprawami społecznymi i życiem dolnośląskiego 
Kościoła. Zespół dziennikarski tworzą młodzi ludzie, którzy swą żywiołowością i 
optymizmem każdego dnia zarażają tysiące słuchaczy. Radia Rodzina możesz słuchać 
we Wrocławiu na częstotliwości 92,00 FM.

InPoland.net.pl – pierwszy ukraiński portal internetowy dla mieszkańców 
Wrocławia i Dolnego Śląska. Jedyna platforma medialna, stworzona specjalnie 
dla Ukraińców zamieszkujących w Polsce. Wydarzenia, sprawy społeczne, nauka, 
kultura, sport — znajdziesz tam wszystkie najświeższe informacje i ciekawe fakty 
z terenu Wrocławia i okolic. Na portalu zamieszczono też odpowiedzi na wszyst-
kie nurtujące Cię pytania dotyczące życia w Polsce.
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PROJEKT ORAZ
PARTNERZY

STRATEGICZNI



PARTNERZY
STRATEGICZNI

www.impel.pl

Od blisko 30 lat Grupa Impel dostarcza skutecznych 
-
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PARTNERZY
STRATEGICZNI

www.zig.pl

kontaktów biznesowych. 

biznesu i nauki. 
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-

 oraz na 

-

Projekt 
“Integracja, 
adaptacja, 
akceptacja. 
Wsparcie obywateli 
państw trzecich 
zamieszkałych na 
Dolnym Śląsku”

lider projektu: Partner:
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KONSULTACJE
TEMATYCZNE
Konsultacje z doradcą
zawodowym

Konsultacje z prawnikiem

Konsultacje z doradcą
integracyjnym

 Wymagane zapisy
 pod numerem

571 330203 
lub email 

infocukr@fundacjaukraina.eu

załatwianie spraw w
urzędach
zapisanie dziecka do
szkoły
wynajem mieszkania
pomoc socjalna

legalizacja pobytu i pracy
prawo pracy (umowy, wynagrodzenia,
spory z pracodawcą)
zakładanie działalności gospodarczej
prawo karne i rodzinne

poszuk iw anie  i zmiana
pracy
przygotow anie  C V
trening rozmow y
k w alifik acyjnej
szk olenia ,
przek w alifik ow anie ,
nostryfik acja  dyplomów

35

Konsultacje są 
BEZPŁATNE



ORGANIZATORZY

PARTNERZY STRATEGICZNI

PATRONAT HONOROWY

PATRONAT MEDIALNY

LIDER PROJEKTU

WYŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYRAŻONE
OPINIE SPOCZYWA NA AUTORACH I KOMISJA

EUROPEJSKA ORAZ 
MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I

ADMINISTRACJI NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI
ZA SPOSÓB WYKORZYSTANIA

UDOSTĘPNIONYCH INFORMACJI.


