
Дізнайтеся більше про свої права щодо працевлаштування, як українського біженця в Польщі.

 » Трудовий договір (umowa o pracę) - повні 40 годин на тиждень - 3010 злотих      
брутто (2 209,56 злотих нетто)

 » Трудовий договір (umowa o pracę) - 20 годин на тиждень - 1505 злотих брутто
 » Трудовий договір (umowa o pracę) - 10 годин на тиждень - 752,50 злотих брутто
 » Оплата за годину - 19,70 злотих брутто (13,91 злотих нетто)

 ▶ Громадяни України, які в’їхали до Польщі 24 лютого або після цієї дати та отримали документ 
про надання тимчасового захисту – PESEL, з відповідним позначенням «UKR», мають право 
працювати в Польщі.

 ▶ Ви маєте право ознайомитися та підписати трудовий контракт Вашою рідною мовою.
 ▶ Компанії, які шукають працівників для роботи, не можуть стягувати гроші безпосередньо 

з працівника, але якщо влаштування на нову роботу передбачає, наприклад, зміну місця 
проживання, вони можуть надати житло за окрему плату і це має бути прописано у контракті.

 ▶ Зберігайте при собі документи, що посвідчують особу, та паспорт; не віддавайте їх нікому.
 ▶ Кожен день працівник має право на принаймні 11 годин безперервного відпочинку, а 

щотижня – 35 годин безперервного відпочинку.
 ▶ Працівник не може працювати більше 13 годин на день.
 ▶ Малоймовірно, що ви будете жити і працювати в одному місці, якщо не працюєте нянею.

Мінімальна заробітна плата у Польщі визначається типом угоди*:

У ВАС Є СТАТУС ТИМЧАСОВОГО ПРИХИСТКУ ВІД ВІЙНИ В УКРАЇНІ?



ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА

Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як безпечно знайти 
роботу в Польщі та інших країнах Європи, перейдіть за 
QR-кодом, щоб переглянути інтерактивний відеосемінар, 
спеціально записаний для українських біженців. Відео 
підготовлене представництвом Міжнародної організації 
А21 в Україні з протидії торгівлі людьми та Департаментом 
Міграційної поліції України.

 ▶ Якщо хтось змушує Вас працювати або з Вами поводяться неправомірно, зверніться на 
гарячу лінію Національної поліції з питань торгівлі людьми за номером +48 664 974 934 або 
зверніться за Європейським номером екстреної допомоги 112.

ТРУДОВА ЕКСПЛУАТАЦІЯ  це будь яка форма праці, де працівник отримує незначну платню або 
зовсім не отримує, або працівника примушують до праці проти його волі чи обманним шляхом.
*Мінімальна заробітна плата відповідає законодавству Польщі 2022 року.
  https://dziennikustaw.gov.pl/D2022000151001.pdf
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