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BMP-0724-9-2/2022/RP  
 

   Pan 
   Tomasz Grodzki 
   Marszałek Senatu RP 
    
 

Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Senatora Adama Szejnfelda1, zawierające postulat nowelizacji  

art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach2 w celu ułatwienia podejmowania 

pracy przez obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi 

prowadzonymi  

na terenie tego kraju, uprzejmie informuję, że przepisy ustawy o cudzoziemcach, w tym ww. przepis 

prawa, nie mają zastosowania do obywateli Ukrainy, beneficjentów ustawy z dnia 12 marca  

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa3. 

 Ustawa pomocowa reguluje kwestie dotyczące statusu pobytowego obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi  

na terytorium ich państwa (art. 1 ust. 1) oraz towarzyszących temu statusowi uprawnień  

do określonych świadczeń lub aktywności. Ten akt prawa dotyczy zdecydowanej większości obywateli 

Ukrainy, którzy zostali objęci ochroną czasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady (UE) 2022/382 

z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającej istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w 

rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkującej wprowadzeniem tymczasowej ochrony4. 

 Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy pomocowej, obywatele Ukrainy, którzy przybyli  

do naszego kraju w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy mogą,  

w okresie pobytu w Polsce uznawanego za legalny, wykonywać pracę bez konieczności posiadania 

zezwolenia na pracę, pod warunkiem dokonania zgłoszenia przez podmiot powierzający obywatelowi 

Ukrainy wykonywanie pracy do właściwego, powiatowego urzędu pracy (w ciągu 14 dni,  

za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl). Przepisy ustawy pomocowej nie 

określają ani wymiaru czasu, na jaki ma być powierzona praca, ani kwot wynagrodzenia, jakie ma być 

wypłacane ww. osobom za wykonywaną pracę, co oznacza, że mogą wykonywać pracę również  

w niepełnym wymiarze czasu pracy. 

 Jednocześnie nadmieniam, że rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września  

2021 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2022 r.5, jako akt prawny powszechnie obowiązujący, dotyczy wszystkich wykonujących 

pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tj. obywateli polskich i cudzoziemców, co oznacza,  

że zarówno obywatel polski, jak i cudzoziemiec, mają zagwarantowane takie samo minimalne 

wynagrodzenie za pracę i taką samą stawkę godzinową za wykonywaną pracę. 

                                                           
1
 Przekazane pismem Pani Wicemarszałek Senatu RP Gabrieli Morawskiej-Staneckiej o sygn. BPS/043-45-1760/22 do Ministra 

Rodziny i Polityki Społecznej, a następnie pismem Pana Stanisława Szweda – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny i 
Polityki Społecznej o sygn. BM-II.059.4.29.2022.AB do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. 
2
 Dz. U. z 2021 r. poz. 2354, z późn. zm. 

3
 Dz. U. poz. 583, z późn. zm., dalej „ustawa pomocowa”. 

4
 Dz. Urz. UE L 71, z 4.3.2022, str. 1-6. 

5
 Dz. U. poz. 1690.  
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 Przepisy dotyczące specjalnych zasad legalizacji pobytu obywateli Ukrainy nie mają 

zastosowania do już legalnie przebywających na terytorium Polski Ukraińców posiadających zezwolenia 

na pobyt stały, czasowy, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, a także status uchodźcy, 

ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany i na pobyt ze względów humanitarnych oraz tych, 

którzy złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (lub w 

imieniu których takie wnioski zostały złożone) bądź zadeklarowali zamiar złożenia takich wniosków  

(vide: art. 2 ust. 3 ustawy pomocowej). 

 Obywatele Ukrainy, którzy nie zostali objęci przepisami ustawy pomocowej, legalizują swój 

pobyt na terytorium naszego kraju w oparciu o przepisy ustawy o cudzoziemcach,  

m.in. ubiegając się o udzielenie jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, na postawie 

przywołanego w oświadczeniu Pana Senatora art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach6. Przepisy ustawy 

o cudzoziemcach przewidują, że jednym z warunków udzielenia ww. zezwolenia jest wykazanie,  

że podmiot powierzający wykonywanie pracy nie ma możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych  

na lokalnym rynku pracy7. Z tego wymogu są zwolnieni cudzoziemcy, którzy spełniają warunki 

zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, określone odrębnymi przepisami8. Zgodnie  

z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy pomocowej, obywatel Ukrainy, inny niż beneficjent tej ustawy, który 

legalnie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest uprawniony do wykonywania pracy w 

Polsce bez wymogu posiadania zezwolenia na pracę. Oznacza to, że obywatel Ukrainy, który ubiega się 

o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 114 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach nie 

jest zobowiązany do przedstawiania informacji starosty właściwego ze względu na główne miejsce 

wykonywania pracy przez cudzoziemca o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych 

pracodawcy w oparciu  

o rejestry bezrobotnych i poszukujących pracy lub o negatywnym wyniku rekrutacji organizowanej dla 

pracodawcy. 

 Nawiązując zatem do wspomnianego w oświadczeniu Pana Senatora postulatu „ułatwienia 

procesu zatrudniania w Polsce uchodźców z Ukrainy” poprzez nowelizację ustawy o cudzoziemcach, 

należy podkreślić, że przywołany art. 114 ust. 1 tejże ustawy nie ma zastosowania do obywateli 

Ukrainy, beneficjentów ustawy pomocowej. Jednocześnie wprowadzone ustawą pomocową 

rozwiązania dotyczące zwolnienia obywateli Ukrainy z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę de 

facto otwierają polski rynek pracy dla wszystkich legalnie przebywających w Polsce obywateli Ukrainy, 

pozwalając  

im na wykonywanie dowolnej pracy, u dowolnego pracodawcy, bez konieczności posiadania 

zezwolenia na pracę. Jest to całkowicie nowe podejście do kwestii dostępu obywateli Ukrainy do 

polskiego rynku pracy. W świetle przedstawionych wyjaśnień, postulat uchylenia art. 114 ust. 1 ustawy 

o cudzoziemcach należy uznać za bezzasadny. 
 

 

  Z poważaniem 
 

  z up. Bartosz Grodecki 

  Podsekretarz Stanu 

  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
  /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
 

 

                                                           
6
 Określającego łączne wymogi jakie musi spełnić cudzoziemiec, aby uzyskać przedmiotowe zezwolenie. 

7
 Vide: art. 114 ust. 1 pkt 3 ustawy o cudzoziemcach. 

8
 Vide: art. 114 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy. 
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Otrzymuje: Departament Spraw Parlamentarnych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
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