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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 12 maja 2022 r. 

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 

terytorium tego państwa oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne 

 

(druk nr 710) 

 

 

USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, 682, 683, 684, 830 i 930) 

 

Art.  22. 

1. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 

1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie 

art. 2 ust. 1 lub 

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

- jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia 

podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu 

na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy 

temu obywatelowi. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powiadomienie następuje za pośrednictwem 

systemu teleinformatycznego - praca.gov.pl. 

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy 

obywatelowi Ukrainy przekazuje: 

1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi 

Ukrainy: 

a) nazwę albo imię (imiona) i nazwisko, 

b) adres siedziby albo miejsca zamieszkania, 

c) numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym, 
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d) numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej, 

e) numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w 

przypadku podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, 

który prowadzi agencję zatrudnienia świadczącą usługi pracy tymczasowej, 

f) symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli 

Ukrainy; 

2) dane osobowe obywatela Ukrainy: 

a) imię (imiona) i nazwisko, 

b) datę urodzenia, 

c) płeć, 

d) obywatelstwo, 

e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego 

lub pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten 

dokument, 

f) numer PESEL - o ile został nadany; 

3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a 

obywatelem Ukrainy; 

4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy; 

5) miejsce wykonywanej pracy. 

4. Minister właściwy do spraw pracy oraz właściwy powiatowy urząd pracy przetwarza dane, 

o których mowa w ust. 3, w celu realizacji zadań ustawowych. 

5. Minister właściwy do spraw pracy zapewnia udostępnienie danych, o których mowa w ust. 

3, w drodze teletransmisji danych: 

1) Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, 

2) Państwowej Inspekcji Pracy, 

3) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, 

4) Straży Granicznej, 

5) Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych 

- w zakresie niezbędnym do realizacji ich zadań ustawowych. 

6. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, może zarejestrować się oraz zostać uznany 

jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 

ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(2)ust(1)pkt(2)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(2)ust(1)pkt(22)&cm=DOCUMENT
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U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.). Do obywateli Ukrainy, o których mowa w zdaniu 

pierwszym, nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 

20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy 

z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się 

odpowiednio. 

8. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę 

obywateli Ukrainy, o których mowa w ust. 1, którym podmiot powierzający wykonywanie 

pracy może powierzyć wykonywanie pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich 

osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, kierując się względami 

bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy oraz 

zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli 

polskich. 

<Art. 22a. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia funkcjonowanie systemu 

teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między 

pracodawcami a poszukującymi pracy obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 

22 ust. 1, w tym: 

1) zapewnia ochronę przed nieuprawnionym dostępem do systemu 

teleinformatycznego; 

2) zapewnia integralność danych w systemie teleinformatycznym; 

3) zapewnia dostępność systemu teleinformatycznego dla podmiotów 

przetwarzających dane w tym systemie; 

4) przeciwdziała uszkodzeniom systemu teleinformatycznego; 

5) określa zasady bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych; 

6) określa zasady zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych; 

7) zapewnia rozliczalność działań dokonywanych na danych w systemie 

teleinformatycznym. 

2. System teleinformatyczny, o którym mowa w ust. 1, zawiera funkcjonalności 

pozwalające na: 

1) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy; 

http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(2)ust(1)pkt(2)lit(b)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17091885?unitId=art(33)ust(5)&cm=DOCUMENT
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2) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji 

dotyczących kompetencji i doświadczenia zawodowego; 

3) dokonywanie analiz informacji, o których mowa w pkt 1 i 2, w celu 

przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio do 

danych zgromadzonych w tym systemie. 

3. Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwia obywatelom Ukrainy, o 

których mowa w art. 22 ust. 1, korzystanie z funkcjonalności systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1, przy użyciu: 

1) usługi online udostępnionej w tym systemie; 

2) usługi udostępnionej w publicznej aplikacji mobilnej, o której mowa w art. 19e 

ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne.  

4. Minister właściwy do spraw informatyzacji jest administratorem danych 

przetwarzanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 22b. 

1. Użytkownikiem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1, może 

być obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1, który: 

1) posiada numer PESEL nadany w trybie art. 4; 

2) został uwierzytelniony w tym systemie: 

a) w sposób określony w art. 20a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. 

o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne albo 

b) z wykorzystaniem wydanego mu certyfikatu, o którym mowa w art. 19e ust. 

2a ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

2. Użytkownikiem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1, może 

być obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2, który został 

uwierzytelniony w tym systemie w sposób określony w ust. 1 pkt 2. 

3. Korzystanie z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1, wymaga 

utworzenia w tym systemie przez obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 

1, profilu pracownika, stanowiącego wydzieloną część systemu zawierającą zbiór 

danych identyfikujących pracownika z przyporządkowanymi zasobami systemu. 
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4. System teleinformatyczny, o którym mowa w art. 22a ust. 1, przyłączony jest do węzła 

krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 1 

ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji 

elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797). 

 

Art. 22c. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia w systemie teleinformatycznym, 

o którym mowa w art. 22a ust. 1, funkcjonalność pozwalającą na automatyczną 

weryfikację, czy użytkownik, o którym mowa w art. 22b ust. 1, posiada numer 

PESEL podany podczas tworzenia profilu pracownika. 

2. Weryfikacja, o której mowa w ust. 1, polega na porównaniu danych wprowadzanych 

w procesie tworzenia profilu pracownika, o których mowa w art. 22e ust. 1 pkt 1 i 3, 

z danymi zawartymi w rejestrze PESEL. 

3. Utworzenie profilu pracownika w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w 

art. 22a ust. 1, wymaga uzyskania pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa 

w ust. 1. 

Art. 22d. 

1. Utworzenie przez obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, profilu 

pracownika w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, oraz 

korzystanie z tego systemu jest dobrowolne. 

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, ma prawo do aktualizacji swoich 

danych albo do usunięcia z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a 

ust. 1, profilu pracownika. 

Art. 22e. 

1. W systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, gromadzone są 

następujące dane: 

1) imię (imiona) i nazwisko; 

2) data urodzenia; 

3) numer PESEL – w przypadku obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 

1 pkt 1, w celu utworzenia jego profilu pracownika i weryfikacji, o której mowa 

w art. 22c ust. 1; 

4) wiek; 

5) płeć; 
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6) obywatelstwo; 

7) adres poczty elektronicznej; 

8) numer telefonu; 

9) wykształcenie; 

10) kwalifikacje zawodowe; 

11) przebieg dotychczasowego zatrudnienia. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji zapewnia w systemie teleinformatycznym, 

o którym mowa w art. 22a ust. 1, podmiotom, o których mowa w art. 22f ust. 1, 

wgląd do danych, o których mowa w ust. 1: 

1) pkt 1, 2 i 6–8, jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 22 ust. 1, wyraził 

zgodę na wgląd do tych danych; 

2) pkt 4, 5 i 9–11. 

Art. 22f. 

1. Oferty pracy przetwarzane w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 

22a ust. 1, mogą być wprowadzane, aktualizowane oraz usuwane z tego systemu 

przez: 

1) pracodawców; 

2) podmioty świadczące usługi związane z udostępnieniem ofert pracy; 

3) podmioty świadczące usługi pośrednictwa między pracodawcami a osobami 

poszukującymi pracy. 

2. Minister właściwy do spraw informatyzacji umożliwia dokonanie czynności, o których 

mowa w ust. 1, przy użyciu udostępnionej w systemie teleinformatycznym, o którym 

mowa w art. 22a ust. 1, usługi online lub usługi sieciowej. 

3. Użytkownik usługi online, o której mowa w ust. 2, uwierzytelniany jest w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, w sposób określony w art. 20a 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne. 

Art. 22g. 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji przetwarza w systemie 

teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1, dane osobowe użytkowników 

tego systemu w zakresie niezbędnym do obsługi tego systemu oraz realizacji 

czynności, o których mowa w art. 22a ust. 2, a także do zapewnienia bezpieczeństwa 

teleinformatycznego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.  
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2. Dane są przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia ostatniej aktywności 

użytkownika w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 22a ust. 1. Po 

upływie tego okresu minister właściwy do spraw informatyzacji powiadamia 

użytkownika o zamiarze usunięcia jego danych. W przypadku dalszego braku 

aktywności użytkownika w terminie 30 dni od przesłania powiadomienia jego dane 

są usuwane niezwłocznie. 

3. Dane są usuwane niezwłocznie po usunięciu z systemu teleinformatycznego, o którym 

mowa w art. 22a ust. 1, profilu pracownika. 

 

Art. 22h. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej, na swojej stronie podmiotowej oraz w systemie teleinformatycznym, o 

którym mowa w art. 22a ust. 1, informacje o podstawie prawnej oraz warunkach 

organizacyjnych i technicznych korzystania z: 

1) usług online, o których mowa w art. 22a ust. 3 pkt 1 oraz art. 22f ust. 2; 

2) usługi, o której mowa w art. 22a ust. 3 pkt 2; 

3) usługi sieciowej, o której mowa w art. 22f ust. 2.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2070) 

 

Art.  13a. 

Podmioty publiczne, o których mowa w art. 2 ust. 1, służby specjalne w rozumieniu art. 11 

ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji 

Wywiadu, Kancelaria Sejmu, Kancelaria Senatu, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej, Narodowy Bank Polski, agencje wykonawcze w rozumieniu art. 18 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 i 1773) oraz 

podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 4, niewskazane wprost w art. 2 ust. 1, uprawnione do 

wykonywania praw majątkowych do programu komputerowego stworzonego przez 

pracowników w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy świadczonej na rzecz 

http://lex.senat.pl/#/document/16964586?unitId=art(11)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17569559?unitId=art(18)&cm=DOCUMENT
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tych podmiotów, mogą umożliwić sobie wzajemnie nieodpłatne korzystanie z tego programu 

komputerowego. 

<Art. 13aa. 

Minister właściwy do spraw informatyzacji może podjąć działania mające na celu 

rozwój i wykorzystanie systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 22a ust. 1 

ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.), do realizacji zadań 

publicznych po zasięgnięciu opinii ministra, w którego właściwości pozostają sprawy 

związane z realizacją tych zadań.> 

 

 


