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I. PIERWSZY KONTAKT I POMOC 

 

Punkty informacyjno-doradcze dla uchodźców w województwie kujawsko-pomorskim 

Uruchomione przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego: 

• Bydgoszcz ul. Garbary 2 (kompleks Wyższej Szkoły Gospodarki) 

email: punkt.byd@kujawsko-pomorskie.pl  

telefony: +48 52 567 07 85, +48 52 567 07 86 

• Toruń ul. Wola Zamkowa 12a (budynek Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży) 

email: punkt.tor@kujawsko-pomorskie.pl  

telefony: +48 56 649 48 68, +48 56 649 48 78 

• Włocławek ul. Bechiego 2 (Przedstawicielstwo UM WK-P) 

email: punkt.wlo@kujawsko-pomorskie.pl  

W punktach informacyjno-doradczych obywatele Ukrainy otrzymują m.in.: 

 informację prawną i pomoc psychologiczną, 

 wsparcie w poszukiwaniu legalnej pracy,  

 założeniu konta w banku.  



2 
 

Punkty są czynne od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-20.00, w niedziele działa obsługa 

telefoniczna: +48 56 62 12 545, +48 56 62 18 772 

 

 

Punkty recepcyjne w woj. kujawsko-pomorskim: 

Bydgoszcz – ul. Zygmunta Augusta 20 (od 4 marca br.) 

Toruń – Hotel Kopernik przy ul. Wola Zamkowa 16. 

 

Ponadto Punkty informacyjne: 

Bydgoszcz - Dworzec Główny PKP przy ul. Zygmunta Augusta 7 

Toruń Dworzec Główny PKP przy ul. Kujawskiej 1 

Інфолінія Обласного Управління у справах іноземців 

+48 47 721 75 75 

Допомога для громадян України : https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina  

Додаткові інфолінії відкриті Воєводою Куявсько-Поморським 

Інфолінія для іноземців/ українською і російською мовою: 

+48 52 349 74 61 

+48 52 349 78 02 

Інфолінія працює від понеділкА до п’ятниці, в год.  7.00- 22.00 

 

Infolinia Urzędu do spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75 

Pomoc dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina  

 

Dodatkowe infolinie uruchomione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego 

Infolinie dla cudzoziemców/język ukraiński i rosyjski: 

+48 52 349 74 61 

+48 52 349 78 02 

Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00. 

 

 

 

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
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II. PRACA  

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

na terytorium tego państwa ułatwia zatrudnianie obywateli Ukrainy: 

1. Otwarcie dostępu do rynku pracy i maksymalne uproszczenie procedur związanych z 

legalizacją zatrudnienia.  

2. Pracodawcy zatrudniający obywateli Ukrainy legalnie przebywających na terenie Polski, będą 

zobowiązani jedynie do powiadomienia powiatowego urzędu pracy o podjęciu pracy przez obywatela 

Ukrainy.  

3. Powiadomienie będzie składane on-line i pracodawca będzie miał na jego złożenie 14 dni. 

4. Zasady zatrudnienia cudzoziemca uciekającego przed wojną, ale nieposiadającego 

obywatelstwa ukraińskiego zależeć będą od tego, jakie obywatelstwo posiada. 

5. W przypadku obywateli Unii Europejskiej i państw EOG, nienależących do UE przy 

zatrudnieniu obowiązują takie same zasady, jak przy zatrudnieniu polskich obywateli. 

6. Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii lub Rosji mogą być zatrudnieni na podstawie 

oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Okres zatrudnienia w takim wypadku nie może 

przekroczyć 24 miesięcy, a powierzona praca nie może być pracą sezonową, do której potrzebne jest 

zezwolenie. Oświadczenie trzeba złożyć przed powierzeniem pracy i dopiero wówczas, gdy właściwy 

powiatowy urząd pracy je zarejestruje w ewidencji oświadczeń, cudzoziemiec może rozpocząć pracę. 

Na rejestrację czeka się zwykle do 7 dni. Sprawę można załatwić on-line, przez portal praca.gov.pl.  

 

Rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL i pozostać 

w Polsce, rozpocznie się w najbliższą środę 16 marca. Rejestracja będzie 

prowadzona przez gminy. 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uruchomił infolinię pod numerem:  

797 150 585 

Informacje dotyczące ofert pracy można także uzyskać pod adresem: 

posrednictwo@wup.torun.pl  

 

Uchodźcy z Ukrainy w województwie kujawsko-pomorskim mogą bezpłatnie korzystać z 20 placówek 

Powiatowych Urzędów Pracy. Wsparcie będzie polegało przede wszystkim na pośrednictwie pracy 

oraz poradnictwie zawodowym.  

Zainteresowani mogą osobiście udać się do najbliższego Powiatowego Urzędu Pracy, bądź 

skontaktować się z urzędem telefonicznie – m.in. pod numerem infolinii: 19524. Ponadto informacje 

na stronie w języku ukraińskim:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1.  

mailto:posrednictwo@wup.torun.pl
https://www.gov.pl/web/rodzina/informacja-dla-obywateli-ukrainy-1
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Uchodźcy bazę ofert pracy mogą sprawdzać także samodzielnie – za pośrednictwem komputera, 

telefonu lub innych mobilnych urządzeń z dostępem do Internetu na: http://oferty.praca.gov.pl bądź 

przez aplikację mobilną ePraca. 

 

Przydatne strony internetowe: 

https://www.gov.pl/web/granica  

Informacje o pomocy państwa Polskiego dla uchodźców z Ukrainy (w tym w języku ukraińskim) 

https://lang-psz.praca.gov.pl/uk   

Dostępne w języku ukraińskim informacje o pomocy urzędów pracy, dane kontaktowe urzędów pracy 

https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234  

Informacje o ofertach pracy i pomocy urzędów pracy w języku rosyjskim 

https://oferty.praca.gov.pl/  

Baza ofert pracy (w tym część informacji w języku ukraińskim) 

https://eures.praca.gov.pl    

Baza ofert pracy w Europie (dostępne tłumaczenie na język ukraiński) 

 

III. INFORMACJE DLA PRACODAWCÓW 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu uruchomił infolinię pod numerem:  

797 150 585 

Informacje dotyczące ofert pracy można także uzyskać pod adresem: 

posrednictwo@wup.torun.pl 

 

Pracodawcy zainteresowani zatrudnieniem cudzoziemców mogą przesyłać zgłoszenia drogą 

elektroniczną na adresy:  

toto@praca.gov.pl (PUP w Toruniu)  

obsluga-pracodawcow@pup.bydgoszcz.pl (PUP Bydgoszcz) 

 

Zgłoszenie chęci zatrudnienia powinno zawierać: 

 nazwę firmy, adres, numer telefonu 

 numer identyfikacji podatkowej 

 nazwę stanowiska oraz liczbę wolnych miejsc pracy 

 miejsce wykonywania pracy 

http://oferty.praca.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/granica
https://lang-psz.praca.gov.pl/uk
https://zielonalinia.gov.pl/zielona-linia-wersja-rosyjska-34234
https://oferty.praca.gov.pl/
https://eures.praca.gov.pl/
mailto:posrednictwo@wup.torun.pl
mailto:toto@praca.gov.pl
mailto:obsluga-pracodawcow@pup.bydgoszcz.pl
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 rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy 

 wysokość proponowanego wynagrodzenia 

 przewidywany okres zatrudnienia 

Powiatowe Urzędy Pracy w Toruniu i w Bydgoszczy będą przekazywały informacje o wolnych 

miejscach pracy obywatelom Ukrainy, będą inicjowały spotkania pracodawców z kandydatami do 

pracy oraz będą informowały pracodawców o wszelkich formalnościach jakich należy dokonać przed 

zatrudnieniem obywateli Ukrainy.  

 

Szczegółowych informacji na temat legalnego zatrudnienia obywateli Ukrainy udzielają 

pracownicy: 

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Toruniu, tel.: 56 658 02 26 

 w Powiatowym Urzędzie Pracy w Bydgoszczy, tel.: 52 36 04 330 lub 52 36 04 333 

 

Ponadto każdy pracodawca, który chce zatrudnić obywateli Ukrainy może również wejść na stronę 

www.pomagamukrainie.gov.pL  kliknąć w „Chcę pomóc”, potem „Firma”, w miejscu „Jaką pomoc 

możesz zapewnić?” zaznaczyć „Zatrudnienie” i wypełnić krótki formularz, m.in. o tym ile osób 

chciałbyś zatrudnić, na jakim stanowisku i w którym województwie. Po wypełnieniu formularza 

należy go podpisać profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Potem trafia on do właściwej 

jednostki, która koordynuje pomoc dla uchodźców i skontaktuje się z pracodawcą. 

 

IV. ZAKŁADANIE FIRMY PRZEZ CUDZOZIEMCÓW 

1. Posiadanie nr PESEL – możliwość uzyskania w gminie po uprzednim potwierdzeniu swojej 

tożsamości. 

2. Formularz CEIDG-1 – zarejestrowanie firmy   

CEIDG | Biznes.gov.pl - Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy: 

2.1. Rejestracja -  swoje dane, dane firmy; 

2.2. Formularz ten stanowi również dodatkowe funkcje: 

 wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej 

REGON, 

 zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP, 

 oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób  

fizycznych, 

 zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 

 oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. 

Druki CEIDG-1 można złożyć w każdym urzędzie gminy na kilka sposobów:  

 drogą elektroniczną, z wykorzystaniem strony internetowej CEIDG - konieczne jest posiadanie 

podpisu elektronicznego. 

 wydrukowanie wypełnionego formularza ze strony lub wypełnienie druku ręcznie i udanie się 

z nim do urzędu.  

http://www.pomagamukrainie.gov.pl/
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/03155
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 po wypełnieniu wniosku na stronie CEIDG - pobrać ze strony kod, który następnie należy 

przedstawić urzędnikowi.  

3. Właściwy Urząd Skarbowy, gdzie dokonuje się rejestracji jako podatnik podatku VAT: 

 formularz VAT-R, 

 formularz PCC-3 - dotyczy wspólników spółki cywilnej - konieczne uiszczenie opłaty w 

wysokości 0,5% z całego wkładu wspólników - czas do 14 dni. 

4. Zakład Ubezpieczeń Społecznych: 

 formularz ZUS ZUA lub ZUS ZZA – możliwość złożenia wraz z drukiem CEIDG lub do 7 dni od 

założenia firmy bezpośrednio w ZUS. 

 

 

 

 

 

 

 

Zebrał i przygotował Zespół 

Regionalnego Obserwatorium Gospodarczego 


