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Wniosek o status uchodźcy może 
przeszkodzić w podjęciu pracy

E ALNE  Zdaniem części ekspertów już samo jego złożenie nie pozwala Ukraińcowi na skorzystanie z ułatwień 
ze specustawy. I choć resort pracy odmiennie interpretuje nieprecyzyjne przepisy, nie rozwiązuje to problemu

Patrycja Otto
p a t r y c ja .o t t o @ in fo r .p l

Sp ecustaw a u k ra iń sk a  (czyli u staw a 
z 12 m arca 2022 r. o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium  tego państwa; Dz.U. 2022 r. 
poz. 583; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 830) 
wprowadziła ułatw ienia w  zatrudnianiu 
uciekających z Ukrainy. Zgodnie z nią nie 
potrzeba do tego dodatkowych zezwoleń 
an i oświadczeń. Pracodawca m usi jedy
nie zgłosić fakt podjęcia pracy przez Ukra
ińca do powiatowego urzędu pracy. Poja
w ia się jednak pytanie: co w  sytuacji, gdy 
Ukrainiec uzyskał status uchodźcy w trybie 
ustawy z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium RP 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ; ost.zm. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 830; dalej: u.u.c.o.) albo zło
żył wniosek o jego nadanie? Czy wówczas 
też może zostać zatrudniony na podsta
wie specustawy ukraińskiej? Sęk w  tym, 
że co do zasady status uchodźcy wprowa
dza ograniczenia w  zatrudnianiu, a ob
cokrajowiec nie może podjąć pracy przez 
pierwsze sześć m iesięcy trw ania proce
dury, bo jeśli to zrobi, jem u i pracodawcy 
grożą konsekwencje karne.

Zdania prawników na ten tem at są po
dzielone. Jak tłum aczą, w ynika to z n ie
precyzyjności zapisów.

Dopiero po sześciu miesiącach
Zgodnie z art. 22 specustaw y obyw atel 
Ukrainy m a prawo wykonywania pracy na 
terytorium RP w okresie pobytu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami, w przypadku 
gdy jego pobyt na terytorium Polski uzna
je się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1  
ustawy lub gdy jest obywatelem Ukrainy 
przebywającym legalnie na terytorium RP 
na zasadach ogólnych.

Agata M ajewska, radca praw ny z kan
celarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy Kance
laria Adwokatów i Radców Prawnych sp.p. 
w  Katowicach, zauważa, że osoba przeby
wająca legalnie w Polsce to też taka, która 
m a lub wystąpiła o status uchodźcy. Jed
nak u.u.c.o., na podstawie której je st on 
nadawany, wskazuje, że osobie ubiegają
cej się o udzielenie ochrony międzynaro
dowej na jej wniosek wydane może zostać 
zaświadczenie uprawniające ją  do wyko
nyw ania pracy na terytorium  RP na za
sadach i w  trybie określonych w  ustawie 
z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrud
nienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 690; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. 
poz. 830), o ile postępowanie w przedmiocie 
udzielenia pomocy przedłuża się na okres 
powyżej sześciu miesięcy z przyczyn przez 
nią niezawinionych. -  Problem w  tym, że

przepis ten odwołuje się tylko do przepi
sów ustawy o promocji zatrudnienia. Nie 
określa więc w szczególności relacji z prze
pisami specustawy ukraińskiej. Artykuł 22 
specustawy regulujący procedurę powiado
m ienia również nie odsyła do odpowied
niego stosow ania przepisów  o prom ocji 
zatrudnienia regulujących znaną już wcze
śniej instytucję oświadczenia o powierze
n iu  wykonywania pracy cudzoziem cowi
- zaznacza Agata Majewska. Dlatego sto
sowanie specustawy w  stosunku do osób, 
które m ają status uchodźcy albo złożyły 
wniosek o jego nadanie, nie jest oczywiste.
- Zwłaszcza że oba akty są tej samej ran
gi. Sprawa byłaby jasna, gdyby w  u.u.c.o. 
nie została wskazana ustaw a o promocji 
zatrudnienia lub obok niej zostały wym ie
nione też inne akty prawne - zaznacza eks- 
pertka. Dodaje, że na pierwszy rzut oka wy
daje się więc, że przepisy u.u.c.o. stanowią 
lex specialis w  stosunku do art. 22 specu
staw y i w  ten sposób ograniczają m ożli
wość zatrudnienia w  okresie pierwszych 
sześciu miesięcy procedury uchodźczej.

- Specustawa określa, że z chwilą w y
cofania przez obywatela Ukrainy wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej lub 
deklaracji złożenia takiego wniosku znajdą 
do niego zastosowanie przepisy określają
ce zasady uznawania pobytu na terenie RP 
za legalny do 24 sierpnia 2023 r. Jednocze
śnie jednak wskazuje, że procedurę powia- 
domieniową dotyczącą zatrudnienia stoso
wać można również do obywateli Ukrainy 
przebywających w Polsce legalnie nie tylko 
na podstawie jej przepisów, co rodzi w ąt
pliwości w  zakresie ograniczeń w ynika
jących z ustawy o udzielaniu cudzoziem
com ochrony, bowiem osoba pozostająca 
w  trakcie procedury uchodźczej przeby
w a legalnie w  naszym  kraju -  tłum aczy 
Agata Majewska.

O tym , że obywatel Ukrainy, który m a 
status uchodźcy albo złożył wniosek o jego 
nadanie, nie może zostać zatrudniony na 
podstawie przepisów specustawy, jest też 
przekonany Łukasz Laguna, aplikant adwo
kacki w  kancelarii prawnej Baran Książek 
Bigaj. Jak zaznacza, procedura związana 
z nadaniem statusu uchodźcy jest nieza
leżna od szczególnych rozwiązań przewi
dzianych w specustawie. -  Specustawa nie 
wyłącza więc nie zm ienia ani przebiegu 
postępowania toczącego się po złożeniu 
wniosku o nadanie statusu uchodźcy, ani 
związanych z nim  ograniczeń w  zakresie 
podejmowania pracy - podkreśla.

Na sprzeczność przepisów, a przez to brak 
jasności w  tem acie zatrudnienia, zw ra
ca też uwagę adwokat Karolina Schiffter, 
partner w kancelarii PCS Paruch Chruściel 
Schiffter Stępień | Littler Clobal. Jak wyja

śnia, przepisy ustawy o promocji zatrud
nienia i instytucjach rynku pracy pozwalają 
na wykonywanie pracy przez cudzoziem
ców, którym nadano status uchodźcy bądź 
udzielono ochrony uzupełniającej. W tym 
przypadku świadczenie pracy odbywa się 
na zasadach obowiązujących obywateli pol
skich. Co do zasady praca cudzoziemca nie 
jest dozwolona tuż po złożeniu w niosku
0 udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Zgodnie z przepisami u.u.c.o. podjęcie pra
cy przez obcokrajowca staje się dopusz
czalne dopiero w  przypadku, gdy sprawa 
nie została załatwiona w term inie sześciu 
miesięcy i opóźnienie nie nastąpiło z winy 
wnioskodawcy. Wtedy należy wystąpić do 
szefa Urzędu ds. Cudzoziemców o wyda
nie stosownego zaświadczenia, które wraz 
z tymczasowym zaświadczeniem tożsamo
ści będzie uprawniać cudzoziemca do wy
konywania pracy w  Polsce.

Zasady specjalne
Na drugim biegunie są eksperci, którzy uwa
żają, że mimo wielu niejasności specusta
w a m a pierwszeństwo stosowania przed 
u.u.c.o. Na takim  stanow isku stoi M ate
usz Karciarz, prawnik w  Kancelarii Rad
ców Prawnych Zygm unt Jerzm anow ski
1 Wspólnicy sp.k. Wskazuje, że odczytując 
literalnie art. 22 ust. 1  specustawy ukraiń
skiej, można dojść do wniosku, że odnosi 
się on do wszystkich legalnie przebywają
cych w  Polsce obywateli Ukrainy, a nie tyl
ko tych, którzy przybyli od 24 lutego 2022 r. 
w  związku z konfliktem zbrojnym. Jak za
znacza, specustawa jest aktem prawnym 
zawierającym regulacje specjalne, szczegól
ne, a tym samym m a pierwszeństwo w od
niesieniu do zasad wynikających z innych 
przepisów. -  Choć można by wskazać, że 
specustawa m a swój przedmiot regulacji 
określony w  jej art. 1, który prowadziłby do 
wniosku, że jej art. 22 odnosi się wyłącznie 
do tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli 
do Polski nie wcześniej niż 24 lutego 2022 r. 
Jednakże taka interpretacja moim zdaniem 
przeczy racjonalności prawodawcy w zakre
sie wyodrębnienia w  ust. 1  art. 22 dwóch 
punktów. Pierwszy z nich mówi o tym, że 
obywatel Ukrainy m a prawo wykonywania 
pracy na terytorium RP w  okresie pobytu 
zgodnego z obowiązującymi przepisami, je 
śli jego pobyt na terytorium Polski uznaje 
się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1  usta
wy, a drugi - jeśli jest obywatelem Ukrainy 
przebywającym legalnie na terytorium RP 
na zasadach ogólnych -  zauważa Mateusz 
Karciarz, według którego w  takiej sytuacji 
drugi z tych punktów byłby zbędny. Poza 
tym, jak uważa, o objęciu regulacją art. 22 
specustawy ukraińskiej wszystkich obywa
teli Ukrainy legalnie przebywających na te

renie Polski mogłaby świadczyć chociażby 
chęć równego traktowania tych osób -  bez 
względu na to, kiedy i na jakich zasadach 
przybyli do Polski.

To stanowisko jest zbieżne z tym, któ
re na naszą prośbę przedstawiło 21 kwiet
nia 2022 r. M inisterstw o Rodziny i Poli
tyki Społecznej. Zgodnie z nim  obywatel 
Ukrainy, któremu nadano status uchodź
cy w  Polsce, m a swobodny dostęp do pol
skiego rynku pracy (zgodnie z przepisami 
ustawy o promocji zatrudnienia i instytu
cjach rynku pracy jest uprawniony do wy
konywania pracy). Obywatel Ukrainy, który 
złożył wniosek o nadanie statusu uchodź
cy może być zatrudniany zgodnie z art. 22 
ust. 1  pkt 2 specustawy, mimo że przepisy 
ustawy o promocji zatrudnienia dają taką 
możliwość dopiero po sześciu miesiącach 
oczekiwania na decyzję i uzyskaniu stoso
wanego zaświadczenia z Urzędu ds. Cudzo
ziemców. Decydujący w tym przypadku jest 
fakt, że cudzoziemiec oczekujący na decy
zję w  sprawie statusu  uchodźcy przeby
w a w  Polsce legalnie, a przepis art. 22 ust. 
1  pkt 2 specustawy daje dostęp do rynku 
pracy legalnie przebywającym  obywate
lom Ukrainy.

Potrzeba jasności
Zdaniem ekspertów konieczne jest jednak 
doprecyzowanie przepisów. Karolina Schif- 
fter uważa, że obecnie może dochodzić do 
kwestionowania legalności zatrudnienia 
przez np. Państwową Inspekcję Pracy i do 
związanych z tym niepożądanych konse
kwencji zarówno dla pracodawcy, jak i dla 
cudzoziemca. -  Można twierdzić, że oba 
przepisy, tj. przepisy specustawy um oż
liw iające zatrud nian ie cudzoziem ców 
na podstawie powiadom ienia i przepisy 
u.u.c.o. umożliwiające pracę na podstawie 
zaświadczenia po sześciu miesiącach od zło
żenia wniosku o nadanie status uchodźcy, 
są odrębnymi podstawam i prawnym i do 
zatrudnienia obywatela Ukrainy. Kwestia 
ta jednak nie jest oczywista. Idealnym roz
wiązaniem byłoby uregulowanie tej kwestii 
w  nowelizacji specustawy -  uważa ekspert- 
ka. Agata Majewska zauważa z kolei, że do
precyzowanie specustawy ukraińskiej pod 
kątem jej relacji i ewentualnego wyprze
dzania ograniczeń wynikających z prze
pisów o udzielaniu cudzoziemcom ochro
ny na terytorium  RP wydaje się możliwe, 
w  szczególności z uwagi na to, że ustawa
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium  RP opiera się na przepisach 
wspólnotowych.

Natomiast według Mateusza Karciarza 
w sprawie jak najszybciej powinny się wy
powiedzieć zwłaszcza organy uprawnione 
do kontroli legalności zatrudnienia. ©©
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