
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ГРОМАДЯН 
УКРАЇНИ В ПОЛЬЩІ -  ГАСТРОНОМІЯ

Тисяч� громадян України залишають свою країну через 
триваючу в�йну та починають шукати роботу, в т.ч. в 

Польщ�. Нижче ми публ�куємо �нформац�ю про конкретн� 
норми, як� полегшують б�женцям легальне перебування в 

Польщ� та працевлаштування, зокрема в гастроном�ї.

Спеціальний акт про допомогу громадянам України

Нинішні умови працевлаштування осіб українського громадянства в Польщі
змінилися із введенням в дію Закону від 12 березня 2022 року про допомогу
громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом у цій країні, посилання
на який доступне ТУТ. Новий спеціальний закон вводить українцям
спрощений шлях до роботи.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000058301.pdf


Як читаємо в законі, положення поширюються як на осіб громадянина
України, так і на "чоловік громадянина України, який не є громадянином України,
за умови, що він прибув на територію Республіки Польща безпосередньо з
території України в м. зв'язку з бойовими діями, що ведуться на території цієї
держави" (ст. 23. § 2.). Ці особи мають право на легальне працевлаштування на
підставі заяви роботодавця

легальна робота в Польщі
 - інформація для українців

 

легально проживає в Польщі та має дійсний дозвіл на проживання, або
легально прибув на територію Польщі в період з 24 лютого 2022 року
безпосередньо з України та заявляє про намір залишитися в Польщі.

посвідка на постійне проживання,
дозвіл на тимчасове проживання,
паспорт у разі в'їзду та перебування на території Польщі у безвізовому
режимі,
довідка про користування тимчасовим захистом, видана Управлінням у
справах іноземців.

У статті Як працевлаштувати громадянина України портал gov.pl перелічує
умови, які має відповідати особа, яка претендує на легальне
працевлаштування в Польщі.

"У Польщі може працювати громадянин України, який:

Громадянин України може бути працевлаштований на підставі трудового
договору або договору доручення

Дозвіл на проживання – це документ, який дає право на перебування на
території Польщі або іншої країни Європейського Союзу. Це може включати, але
не обмежується:

Громадяни України, які прибули на територію Польщі безпосередньо з території
України у період з 24 лютого 2022 року, користуються тимчасовим захистом.
Їхнє перебування є законним протягом 18 місяців – з 24 лютого 2022 року
(незалежно від дати фактичного перетину кордону) – тобто до 23 серпня 2023
року.
Дата, до якої з 24 лютого 2022 року громадяни України отримають право на
в’їзд до Польщі на особливих умовах, буде зазначено в окремих положеннях".

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031518


Штамп у паспорті чи іншому проїзному документі, який поставила
Прикордонна служба Польщі, дає право особам з України, які прибули до
Польщі з 24 лютого 2022 року, легально перебувати в Польщі. Штамп
підтверджує законне перетин кордону із зазначенням дати.

Підтвердження законності в'їзду до Польщі - штамп

Заява на номер PESEL

польсько-українською або
польсько-рос.

Громадяни України (у тому числі з картою поляка), чий в’їзд не був
зареєстрований командиром прикордонної застави під час прикордонного
контролю, повинні подати заяву на номер PESEL не пізніше 60 днів з дня в’їзду
до Польщі. . PESEL – це документ, на підставі якого відомство реєструватиме
та легалізує в’їзд до Польщі осіб, які прибули до Польщі безпосередньо з
території України у зв’язку з бойовими діями, які ведуться на території цієї
країни.

Громадянин України отримає PESEL після власноручного подання підписаної
заяви в будь-якому офісі ґміни в Польщі. Заява може бути заповнена
заявником або працівником офісу на підставі даних, наданих заявником.
Документ також може містити заявку, яка встановлює профіль довіреного,
який використовується для контактів з державною адміністрацією, тобто
офісами чи міністерствами, і який необхідний, якщо ви хочете створити та
зареєструвати компанію в Польщі. Більше інформації:
https://www.biznes.gov.pl/pl

Посилання на програми:

Працевлаштування на підставі штампа

для отримання дозволу на тимчасове проживання,
для продовження шенгенської або національної візи,

Як повідомляє портал gov.pl, "нові правила працевлаштування громадян
України поширюються і на осіб, які ще не мають посвідки на проживання, але
розпочали процедуру отримання такого звання до 24 лютого 2022 року.
Їхнє перебування на території Польщі є законним з дати подання заяви:

https://warszawa19115.pl/documents/20184/3392594/wniosek%20o%20nadanie%20nr%20PESEL%20w%20j%C4%99zyku%20polsko-ukrai%C5%84skim/b8d586fa-b334-447b-baf7-ddf78d19190f
https://warszawa19115.pl/documents/20184/3392594/wniosek%20o%20nadanie%20nr%20PESEL%20w%20j%C4%99zyku%20polsko-rosyjskim/8459b759-9078-4d5d-9c7d-102d1208d4de
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031478
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031518


для дозволу на постійне проживання та дозволу на проживання
довгострокового резидента ЄС

до дати набрання чинності рішенням про надання посвідки на тимчасове
проживання.

У такому разі у проїзному документі громадянина України воєвода проставляє
штамп, що підтверджує подання заяви про надання дозволу на тимчасове
проживання, заяви про продовження дії шенгенської чи національної візи або
заяви про надання дозволу на тимчасове проживання. дозвіл на постійне
проживання або дозвіл на проживання довгострокового резидента ЄС.

Такий відбиток також є титулом на проживання".

на підставі шенгенської візи, виданої польською владою
на підставі візи, виданої іншою країною Шенгену
на підставі дозволу на проживання, зазначеного у  сt.1 розд. 2 літ. a
Регламенту Ради (ЄС) №  1030/2002, виданого іншою країною Шенгенської
зони, або іншого дозволу на проживання, виданого органом влади цієї країни,
що дозволяє подорожувати по території інших країн Шенгенської зони
за безвізовим режимом

карти на проживання
Польські документи, що посвідчують особу громадянина України
документи "дозвіл на толерантне перебування"

Термін дії дозволів на проживання, таких як національна віза та дозвіл на
тимчасове проживання, подовжується, якщо останній день легального
перебування громадянина України в Польщі припадає на період з 24 лютого
2022 року. Нові правила продовжили дію до 31 грудня 2022 року.

Якщо ж, навпаки, "останній день легального перебування громадянина України в
Польщі:

припадає на період з 24 лютого 2022 року, а перебування почалося до цієї дати,
його перебування вважається законним строком на 18 місяців.

Якщо останній день терміну дії:

- видається громадянам України - припадає на період з 24 лютого 2022 року,
продовжується на 18 місяців."

Правила продовження терміну дії посвідки на проживання

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002R1030&from=PL


Pобота в гастрономії - вимоги
Хоча правила, за якими можна працевлаштуватися громадян України,
змінилися, при роботі в громадському харчуванні незмінно діють санітарні
норми. Роботодавець, який приймає на роботу в гастрономії та в усіх
закладах, де є контакт з продуктами харчування, повинен отримати для свого
працівника медичну книжку для санітарно-епідеміологічних цілей.

Українські громадяни повинні отримати його в Польщі, оскільки його
український аналог у нас не вшановується. Для того, щоб підготувати буклет,
працівник повинен звернутися до найближчої санепідемстанції, щоб
залишити матеріал для дослідження. Отримавши результати, він повинен
віднести їх до лікаря з медицини праці, який може негайно прийняти рішення
або за результатами бесіди призначити додаткові дослідження у вигляді
рентгенографії грудної клітки або аналізу крові. Як повідомляє портал infor.pl,
«опублікований буклет може містити рішення про відсутність протипоказань
або тимчасових чи постійних протипоказань до роботи – у разі двох останніх
робота з продуктами харчування та ліками неможлива».

Процедура видачі медичної книжки займає не менше трьох днів. Як правило,
санітарно-епідеміологічна книжка складається на працівника лише раз у
житті.

Де шукати пропозиції роботи?
Портал gov.pl закликає підприємців подавати пропозиції щодо роботи для
громадян України до повітових бюро праці. На веб-сайті Познанського
районного бюро праці можна знайти короткий виклад найважливішої
інформації українською мовою:

Якщо ви в’їхали на територію Республіки Польща безпосередньо з території
України з 24 лютого 2022 р. і ви хочете залишитися на території Польщі.
Ваше перебування є законним протягом 18 місяців з 24 лютого 2022 року.

"12 березня 2022 року. набув чинності Закон про допомогу громадянам України у
зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни . 
 
Згідно з ним:

1.

https://poznan.praca.gov.pl/-/17633602-wazne-informacje-dla-szukajacych-pracy-obywateli-ukrainy


Одним з найпопулярніших місць, де можна знайти людей, які шукають роботу
в гастрономії, є групи у Facebook, які зазвичай збирають людей, які мають
відношення до гастрономії в певному місті. Вони включають посади власників
або менеджерів, які шукають роботу, а також бажаючих кандидатів.

Варто також зайти на сайт Dryg.pl, який використовується для пошуку та
розміщення пропозицій роботи, в тому числі для гастрономії, який переклав
весь свій сайт українською, щоб людям з України було легше знайти роботу.
Як зазначено на фан-сторінці dryg.pl, «Крім того, ми створили фільтр, який
показує пропозиції роботи, в яких роботодавці вказали, що КАНДИДАТУ НЕ
ОБОВ’ЯЗКОВО ЗНАТИ ПОЛЬСЬКУ МОВУ: https://dryg.me/3vV8EGz»

Багато корисної інформації українською мовою про те, як шукати роботу або
як створити компанію, можна знайти на порталі Green Line, який містить цілий
розділ, присвячений цим питанням.

 
Ви можете законно виконувати роботу без будь-яких інших формальностей,
тільки роботодавець подає до повітового бюро праці « Повідомлення про
доручення роботи громадянину України» протягом 14 днів з дня початку
роботи. Повідомлення подається роботодавцем через Praca
Телеінформаційна система .gov.pl.
Ви можете вести підприємницьку діяльність у Польщі на тих самих умовах,
що й громадяни Польщі, за умови наявності номера PESEL.
Ви маєте право на безкоштовну медичну допомогу – вам не потрібно
реєструватися в повітовому відділі зайнятості, щоб отримати медичне
страхування.
Зареєструватися можна в повітовому бюро праці (також жінки старше 60 і
чоловіки старше 65 років)

1.
2.

3.

4.

5.

але - вам не потрібно реєструватися, щоб скористатися пропозиціями роботи
та працевлаштуватися".

Цей матеріал розроблено POSbistro - виробником мобільного
програмного забезпечення для гастрономії, яке допомагає
рестораторам свідомо керувати власним бізнесом,
контролювати його та збільшувати прибуток від продажів

Більше інформації на: posbistro.com

https://dryg.pl/
https://www.facebook.com/drygpl/posts/170465028647613
https://dryg.me/3vV8EGz
https://zielonalinia.gov.pl/artykuly-ua
https://posbistro.com/pl
https://posbistro.com/pl
https://posbistro.com/pl?utm_campaign=E-BOOK%20UA&utm_source=e-book-zatrudnianie-obywateli-Ukrainy

