
Europejska Pula Talentów – pomoc dla Ukrainy 
 

Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy? 

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny  
i jesteś objęta/objęty ochroną czasową? 

Unijny projekt pilotażowy „EU Talent Pool – Pilot” jest dla Was! 
 

Miliony ludzi uciekających przed rosyjską agresją na Ukrainę znalazły schronienie w Polsce 
oraz w UE dzięki specjalnym polskim i unijnym przepisom prawnym z zakresu ochrony 
czasowej. 

Komisja Europejska wspólnie z Europejskim Urzędem ds. Pracy oraz Europejską Siecią Służb 
Zatrudnienia (EURES) uruchomiła projekt pilotażowy umożliwiający osobom z Ukrainy 
objętym ochroną czasową na terenie Unii Europejskiej stworzenie swojego CV i 
zaprezentowanie go zweryfikowanym pracodawcom z Polski oraz pracodawcom z UE w 
bazie CV na portalu EURES.  

Polska sieć EURES bierze udział w pilotażu dzięki czemu umożliwia dodatkowe usługi dla 
uchodźców z Ukrainy oraz polskich pracodawców w celu ułatwienia łączenia poszukających 
pracy z Ukrainy z polskimi pracodawcami.  

Do polskiej sieci EURES należy Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Rodziny i Polityki 
Społecznej oraz wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy a także Komenda Główna 
Ochotniczych Hufców Pracy (OHP) wraz z wojewódzkimi komendami OHP i Centrami 
Edukacji i Pracy Młodzieży OHP.  

 

Jesteś osobą z Ukrainy, która opuściła swój kraj z powodu wojny i jesteś 
objęta/objęty ochroną czasową? 
Masz bezpłatny dostęp do następujących usług: 

 informacje i doradztwo nt. życia i pracy w Polsce oraz w innych państwach członkowskich 
UE/EFTA, w tym nt. poszukiwania pracy w każdym wojewódzkim i powiatowym urzędzie 
pracy oraz wojewódzkiej komendzie OHP 

 dostęp do samoobsługowych usług online na portalu EURES  oraz polskiej stronie 
internetowej EURES w formie dostępu do: 

 informacji nt. warunków życia i pracy w Polsce oraz w UE/EFTA, 

 przeglądania bazy ofert pracy,  

 rejestracji profilu zawodowego w bazie CV w ramach projektu pilotażowego „EU 
Talent Pool - Pilot”.  

 

 

Z komentarzem [BP1]: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/
DocDetails.xsp?id=WDU20220000583  

Z komentarzem [BP2]: https://home-
affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-
asylum/migration-management/migration-management-
welcoming-refugees-ukraine_en 

Z komentarzem [BP3]: Link: 
https://eures.ec.europa.eu/select-
language?destination=/node/11  

Z komentarzem [BP4]: Link do: 
https://eures.praca.gov.pl/strona-glowna  



Jesteś polskim pracodawcą poszukującym pracowników z Ukrainy?  
Zarejestruj się na portalu EURES i przeszukuj CV kandydatów do pracy z Ukrainy a także 
cudzoziemców z państw członkowskich UE/EFTA. 

Wejdź na portal EURES i zarejestruj konto za pośrednictwem EU-Login a następnie skorzystaj 
z funkcji Znajdź kandydatów (Find candidates).  

 

PROJEKT TRWA OD 10 PAŹDZIERNIKA 2022 r. DO MOMENTU ZAKOŃCZENIA 
OBOWIĄZYWANIA NA TERENIE UE przepisów  DYREKTYWY O OCHRONIE CZASOWEJ 

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie projektu pilotażowego 

 

 

Z komentarzem [BP5]: Link: 
https://ecas.ec.europa.eu/cas/login?loginRequestId=ECAS_L
R-3648275-
1zzRgq2KkKcvsig22wuqH9BBISwqm3st9N3g2ZZ3G0u7wEdm
5N6leJ8lxsYIezUun6My1985zT4IbKBJAreJbty-
yntOf97TTHqEbNbMyUzwmO-
B14vWxJazsbmy8TK3GuFHgxqq7EXIlZNhWXbJdHSp2Mm2gU
oAw33Uie0HJ6m4zizp8cXf3NLpzVIPuMZkUHTPXO  

Z komentarzem [BP6]: Link https://home-
affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-
asylum/migration-management/migration-management-
welcoming-refugees-ukraine_en  

Z komentarzem [BP7]: Link do: 
https://eures.ec.europa.eu/viprobuvalniy-proekt-fond-
talantiv-es-ukrainska_en  


