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1. WSTĘP 

Wszystkie osoby, które przekroczyły granicę ukraińsko-polską od dnia 24 lutego 2022 r. 

przebywają na terytorium Polski legalnie. Możliwość dalszego przemieszczenia się 

z terytorium Polski uzależniona jest od rodzaju posiadanych przez te osoby 

dokumentów.  

Zarówno przepisy unijne jak i polskie nie były dostosowane do zaistniałej sytuacji. 

W szczególności dotychczas obowiązujące przepisy zostały przewidziane na czas „pokoju”.  

Zasady legalizacji pobytu przewidziane w dotychczasowych przepisach są często 

sformalizowane, a procedury legalizacyjne trwały miesiącami. Dlatego Polska jak i Unia 

Europejska podjęły decyzję o wprowadzeniu nowych przepisów, znaczenie 

korzystniejszych od obowiązujących. 

Osobom, które uciekły z Ukrainy do Polski od 24 lutego 2022 r. przysługuje tzw. 

tymczasowa ochrona. Nadanie tej ochrony nastąpiło automatycznie na podstawie 

Decyzji Wykonawczej Rady (UE) 2022/382 z dnia 4 marca 2022 r. uruchamiającej 

niestosowany nigdy wcześniej art. 5 dyrektywy 2001/55/WE. Powyższa dyrektywa określa 

wyłącznie minimalny zakres ochrony, a poszczególne państwa członkowskie mogą ją 

wdrożyć przewidując bardziej korzystne rozwiązania. Ochrona ta dotyczy nie tylko 

obywateli Ukrainy, ale także m.in. obywateli państw trzecich. Szczegółowy katalog 

tych osób wskazano poniżej. W ramach tej ochrony przysługuje m.in. wsparcie 

w zakresie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej oraz możliwość wykonywania 

pracy i prowadzenia działalności gospodarczej. Ochrona trwa przez okres 1 roku 

z możliwością przedłużenia o dwa kolejne 6-miesięczne okresy.  

Obywatelom Ukrainy oraz ich małżonkom, którzy nie posiadają obywatelstwa 

ukraińskiego, którzy wjechali na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terenie tego państwa i deklaruje 

zamiar pozostania na terytorium Polski, niezależnie od ww. uprawnień, przysługuje 

szersza i obecnie bardziej szczegółowo uregulowana ochrona wynikająca z przepisów 

polskich tj. ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 

konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (dalej: „Specustawa”). W pewnym 

zakresie dotyczy to także najbliższej rodziny obywateli Ukrainy posiadających Kartę 

Polaka. Przepisy Specustawy stosuje się do tej grupy osób odpowiednio, a nie wprost, a 

zatem w zakresie w jakim nie jest to sprzeczne z uprawnieniami wynikającymi z innych 

aktów prawnych. Sytuację prawną takich osób trzeba będzie interpretować uwzględniając 

indywidualne cechy tych osób.  Oznacza to, że oba systemy współistnieją obok siebie, ale 

w przypadku obywateli Ukrainy oraz ich małżonków nieposiadających obywatelstwa 

ukraińskiego, z ww. zastrzeżeniami, korzystniejsze są rozwiązania mające wynikać ze 
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Specustawy. Poniżej bardziej szczegółowe informacje dotyczące uprawnień wynikających 

z ww. form ochrony. 

 

2. PRZEKROCZENIE GRANICY UKRAIŃSKO-POLSKIEJ 

• posiadacze paszportów biometrycznych  

Ukraińcy posiadający paszport biometryczny mogą przekraczać granicę zewnętrzną UE 

(granicę ukraińsko-polską) w oparciu o ruch bezwizowy. Na tej podstawie mogą się 

również poruszać po terytorium UE, wówczas gdy, ich pobyt jest nie dłuższy niż 90 dni 

w ciągu 180 dni. Ukraińcy posiadający paszporty biomeryczne mogli przyjechać do Polski 

na tej podstawie, a także, przemieścić się dalej w ramach strefy Schengen. Wjazd odbywał 

się na zasadach ogólnych i nie wynikał z przepisów szczególnych związanych z konfliktem 

zbrojnym w Ukrainie.  

W „normalnym” trybie po upływie 90 dni, konieczne było wystąpienie z wnioskiem o pobyt 

czasowy (lub stały) a już samo wystąpienie z takim wnioskiem legalizowało pobyt. Na 

podstawie przepisów „covidowych” termin ten przedłużono do 30. dnia po ustaniu 

pandemii lub stanu zagrożenia pandemią.  

W przypadku obywateli ukraińskich oraz ich małżonków nieposiadających 

obywatelstwa ukraińskiego, kwestię reguluje Specustawa, zaś w przypadku innych 

osób, ochrona tymczasowa.  

• osoby nieposiadające dokumentów wystarczających na przekroczenie granicy 

w „normalnym” trybie, które otrzymały zgodę Straży Granicznej na wjazd 

i pobyt przez 15 dni (np. paszporty niebiometryczne, dowody osobiste lub 

nieposiadające dokumentów w ogóle) 

Przekroczenie granicy z Polską dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie pozbawione 

zostało formalizmu i w praktyce następowało także bez dokumentów. Osoby mogły 

przekroczyć granice na różnych podstawach, w tym na podstawie zgody Komendanta 

Straży Granicznej, która udzielana była na okres 15 dni. W trakcie tego okresu co do 

zasady powinno nastąpić złożenie wniosku o zalegalizowanie pobytu. Specustawa 

rozwiązała tę kwestię i usankcjonowała legalny pobyt tych osób w Polsce przez 18 

miesięcy. W dniu 11 marca 2022 r. upłynęło 15 dni pobytu na terenie Polski osób, które 

przekroczyły granicę w pierwszym dniu inwazji. Mając jednak na uwadze wyjątkowy 

charakter regulacji, w związku z którym Specustawa obowiązuje z mocą wsteczną, 

tj. od 24 lutego 2022 r. status osób przebywających w Polsce w ww. trybie jest 

legalny.  

Takie osoby zgodnie z przepisami prawa nie mają możliwości przemieszczania się do 

innych państw. W praktyce jednak takie transporty odbywają się nawet pomimo braku 

dokumentów. Wynika to prawdopodobnie z faktu, że wdrażając przepisy unijne, państwa 
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członkowskie UE porozumiały się by nie zawracać uciekających z Ukrainy. Nic nie stoi 

jednak na przeszkodzie by przebywając w Polsce wystąpić do ambasady danego państwa 

o wizę do np. Niemiec czy Kanady. 

3. FORMY POBYTU 

1. OCHRONA TYMCZASOWA 

 

• wynika z przepisów unijnych oraz gwarantuje minimalny zakres ochrony 

(przepisy wdrażające ww. regulacje unijne mogą różnić się pomiędzy 

poszczególnymi państwami członkowskimi) 

• jej zaletą jest to, że reguluje sytuację prawną szerszej kategorii osób (niewyłącznie 

obywateli Ukrainy i ich małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego 

oraz w pewnym zakresie także najbliższej rodziny Ukraińców posiadających Kartę 

Polaka, jak w przypadku Specustawy, patrz pkt 2 poniżej) 

• ochrona odnosi się bowiem do: 

a) obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.; 

b) bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, którzy 

przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej lub 

równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie; oraz 

c) członków rodzin osób, o których mowa w lit. a) i b); 

d) małżonka osób, o których mowa w. a) lub b), lub też będących stanu wolnego 

partnerów tej osoby, z którymi ta osoba pozostaje w stałym związku, jeżeli 

prawo lub praktyka danego państwa członkowskiego traktuje pary 

niepozostające w związku małżeńskim w sposób porównywalny do par 

pozostających w związku małżeńskim, zgodnie z jego prawem krajowym 

odnoszącym się do cudzoziemców; 

e) małoletnich i niepozostających w związku małżeńskim dzieci osoby, o której 

mowa w a) lub b), lub dzieci jej małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w 

związku małżeńskim, poza związkiem, czy są przysposobione; 

f) innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w czasie, 

kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego napływu wysiedleńców, 

i którzy byli w tym czasie całkowicie lub częściowo na utrzymaniu osoby, o której 

mowa w a) lub b). 

• cudzoziemcowi korzystającemu z tej ochrony polski Szef Urzędu d.s. Cudzoziemców 

wydaje zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku i wydaje kartę pobytu (z 

możliwością przedłużenia) 

• na podstawie pobytu czasowego można w Polsce pracować bez zezwolenia na pracę 

• obecnie brak przepisów wykonawczych przewidujących szczegółowe 

regulacje, stąd tylko „zakresowo” znany jest przedmiot pomocy – 
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zakwaterowanie, opieka medyczna, wyżywienie, edukacja, kurator dla małoletniego 

bez opieki 

• możliwość podróżowania uzależniona jest od posiadanych dokumentów – 

w przypadku przekroczenia granicy z Polską na paszporcie biometrycznym, można 

przemieszczać się po UE, w innym przypadku należy uzyskać dokument podróży 

(praktyka może odbiegać od teorii) 

• istnieje procedura łączenia rodzin. 

 

2. STATUS WYNIKAJĄCY Z PRZEPISÓW KRAJOWYCH - SPECUSTAWY 

  

1. KOGO DOTYCZY? 

 

• wyłącznie obywateli Ukrainy oraz ich małżonków, którzy nie mają 

ukraińskiego obywatelstwa, jeśli przybyli na terytorium Polski bezpośrednio z 

terytorium Ukrainy (czyli Polska musi być pierwszym krajem przekroczenia 

granicy) oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z 

najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Polski (takiej najbliższej rodziny również w pewnym zakresie, zgodnie z informacją 

wyżej) 

• automatyczna legalizacja pobytu w Polsce na 18 miesięcy liczonych od 24 

lutego 2022 r. w przypadku osób które wjechały do Polski legalnie (oraz w 

przypadku dziecka urodzonego w Polsce przez osobę z kręgu wskazanego wyżej) 

• w przypadku osób, które wjechały na podstawie zgody Komendanta Straży 

Granicznej – legalny pobyt również przez 18 miesięcy  

• wjazd obywatela Ukrainy mógł zostać zarejestrowany podczas kontroli granicznej 

przy przekraczaniu granicy, jeśli nie został, to należy złożyć wniosek o nadanie 

numeru PESEL w terminie 60 dni od wjazdu do dowolnego organu gminy w 

Polsce 

• możliwość podróżowania uzależniona jest od posiadanych dokumentów - w 

przypadku przekroczenia granicy z Polską na paszporcie biometrycznym, można 

przemieszczać się po UE, w innym przypadku należy uzyskać dokument podróży (w 

praktyce nawet bez paszportu biometrycznego osoby z Ukrainy mogą przekraczać 

granice innych państw np. Niemiec, ma to jednak charakter nieformalny i może ulec 

zmianie) 

• wyjazd z Polski na dłużej niż 1 miesiąc powoduje utratę ww. statusu – dochodzi 

do utraty legalizacji pobytu! 

 

 

 

 



 

PODSUMOWANIE W FORMIE TABELI 

 

 Ochrona tymczasowa na terytorium Polski Ochrona wynikająca ze Specustawy na terytorium Polski 

Obywatele 

Ukrainy 

TAK TAK 

 

Inne osoby TAK, obok obywateli Ukrainy dotyczy:  

 

a) obywateli Ukrainy zamieszkałych w 

Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.; 

b) bezpaństwowców lub obywateli państw 

trzecich innych niż Ukraina, którzy przed 

dniem 24 lutego 2022 r. korzystali z 

ochrony międzynarodowej lub 

równoważnej ochrony krajowej w 

Ukrainie; oraz 

c) członków rodzin osób, o których mowa w 

lit. a) i b); 

d) małżonka osoby, o której mowa w. a) lub 

b), lub też będącego stanu wolnego 

partnera tej osoby, z którym osoba ta 

pozostaje w stałym związku, jeżeli prawo 

lub praktyka danego państwa 

członkowskiego traktuje pary 

niepozostające w związku małżeńskim w 

sposób porównywalny do par 

pozostających w związku małżeńskim, 

TAK 

 

Dodatkowo, małżonkowie Ukraińców, którzy nie mają 

ukraińskiego obywatelstwa. Dalej osoby te zbiorczo w kolumnie 

tabeli dotyczącej Specustawy będą określane analogicznie jak w 

Specustawie jako obywatele. W pewnym zakresie także najbliższa 

rodzina obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka.  

 

W przypadku obywateli Ukrainy nie dotyczy osób mających: 

 

a) zezwolenie na pobyt stały,  

b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii 

Europejskiej,  

c) zezwolenie na pobyt czasowy,  

d) status uchodźcy,  

e) ochronę uzupełniającą,  

f) zgodę na pobyt tolerowany; 

  

oraz którzy: 
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zgodnie z jego prawem krajowym 

odnoszącym się do cudzoziemców; 

e) małoletnie i niepozostające w związku 

małżeńskim dzieci osoby, o której mowa 

w a) lub b), lub dzieci jej małżonka, 

niezależnie od tego, czy urodziły się w 

związku małżeńskim, poza związkiem, czy 

są przysposobione; 

f) innych bliskich krewnych, którzy 

mieszkali razem jako jedna rodzina w 

czasie, kiedy wystąpiły okoliczności 

prowadzące do masowego napływu 

wysiedleńców, i którzy byli w tym czasie 

całkowicie lub częściowo na utrzymaniu 

osoby, o której mowa w a) lub b). 

  

złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej 

lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone lub 

zadeklarowali taki zamiar.  

Jak długo? Okres 1 roku z możliwością przedłużenia o 2 

okresy po 6 miesięcy każdy 

18 miesięcy liczone od 24 lutego 2022 r. jeśli obywatel Ukrainy 

wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania 

na terytorium Polski.  

 

W przypadku osób, które wjechały do Polski na podstawie zgody 

Komendanta Straży Granicznej, ich pobyt uznaje się za legalny 

przez okres 18 miesięcy.  

 

Polska ma wydać przepisy, gdzie zostanie określona 

najpóźniejsza data, w której przekroczenie granicy z Polską przez 

obywateli Ukrainy pozwoli na skorzystanie z uprawnień 

wynikających ze Specustawy; 
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W przypadku Ukraińców, którzy przebywali legalnie na 

terytorium Polski w dniu 24 lutego 2022 r., a ich dokumenty 

traciły ważność po tej dacie, ich pobyty zostaną przedłużone 

do 31 grudnia 2022 r. W określonych sytuacjach ulegną 

przedłużeniu o okres 18 miesięcy. W przypadku wizy krajowej, 

w okresie przedłużenia, nie można opuszczać Polski.  

Jakie 

formalności? 

Należy wystąpić o pobyt czasowy na okres 1 roku 

oraz kartę pobytu (w przypadku przedłużenia 

ochrony jak wyżej, dokumenty są również 

przedłużane) 

Przekroczenie granicy przez obywatela Ukrainy powinien  

zostać zarejestrowany podczas kontroli granicznej.  

 

Jeśli przekroczenie granicy nie zostało zarejestrowane, to 

należy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, co rejestruje 

pobyt w Polsce.  

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć do dowolnego 

organu gminy. Wniosek ma mieć formę pisemną i być 

własnoręcznie podpisany. Należy go złożyć w terminie 60 dni 

od daty wjazdu. W przypadku dzieci, wniosek może złożyć i 

podpisać jedno z rodziców, opiekun, opiekun tymczasowy lub 

osoba sprawująca rzeczywistą pieczę nad dzieckiem. Tożsamość 

ustalana jest na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub 

innego dokumentu ze zdjęciem (mogą być to dokumenty 

unieważnione) lub oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności 

karnej, jeśli brak dokumentów. W przypadku osób w wieku 

poniżej 18 r.ż. także na podstawie dokumentu potwierdzającego 

urodzenie. 

 

Formularze wniosku są w wersjach dwujęzycznych tj. polsko-

ukraińskiej i polsko-rosyjskiej i są dostępne pod linkiem: 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-

numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html  

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-wniosku-o-nadanie-numeru-pesel-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
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W związku z koniecznością dostosowania infrastruktury 

informatycznej do nowej sytuacji wnioski w trybie wynikającym 

ze Specustawy będzie można składać od dnia 16 marca 2022 r.  

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL może być jednocześnie 

potwierdzeniem profilu zaufanego dla wnioskującego 

(instrumentu umożliwiającego załatwienie spraw urzędowych 

on-line). Wzór wydruku potwierdzenia utworzenia profilu 

zaufanego znajduje się pod następującym linkiem: 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-

utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-z-konfliktem-na-

ukrainie.html 

 

Do wniosku należy załączyć fotografię taką jak do dowodu 

osobistego. Organy gminy mogą zapewnić możliwość 

nieodpłatnego wykonania fotografii. 

 

Z ostrożności rekomenduje się wystąpienie z wnioskiem o 

nadanie numeru PESEL (osoba może nie wiedzieć czy została 

zarejestrowana przez Straż Graniczną). Dodatkowo od 

numeru PESEL mogą być uzależnione inne uprawnienia.  

Dodatkowe 

kwestie 

n/d Ukraińcom przebywającym legalnie w Polsce na podstawie 

Specustawy przysługuje wystąpienie o zezwolenie na pobyt 

czasowy. Udziela się go jednorazowo na 3 lata od daty wydania 

decyzji. Wniosek można najwcześniej złożyć 9 miesięcy od dnia 

wjazdu do Polski, jednak nie później niż 18 miesięcy od 24 lutego 

2022 r. Jest to zatem uprawnienie do przedłużenia legalnego 

pobytu w Polsce po upływie 18 miesięcy. W przypadku 

https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
https://mc.bip.gov.pl/ogloszenia/wzor-i-wydruk-potwierdzenia-utworzenia-profilu-zaufanego-w-zwiazku-z-konfliktem-na-ukrainie.html
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uzyskania pobytu czasowego można wykonywać pracę bez 

zezwolenia na pracę. 

Możliwość pracy TAK TAK, możliwość wykonywania pracy wiąże się z koniecznością 

poinformowania przez pracodawcę Powiatowego Urzędu Pracy 

w terminie 14 dni od jej podjęcia. W przekazywanej informacji ma 

znajdować się także numer PESEL, co w przypadku osób 

zamierzających podjąć pracę, dodatkowo uzasadnia złożenie 

wniosku o nadanie tego numeru. 

 

Osoby te mogą również zarejestrować się jako osoby bezrobotne 

albo poszukujące pracy. 

Możliwość 

prowadzenia 

działalności 

gospodarczej 

TAK TAK, na zasadach analogicznych jak Polacy. Warunkiem 

prowadzenia działalności gospodarczej jest posiadanie numeru 

PESEL, więc jest to dodatkowy argument by o jego nadanie 

wystąpić. Jeśli pobyt przestanie być legalny przedsiębiorca 

zostanie wykreślony z rejestru. 

Opieka 

medyczna 

TAK (brak szczegółów, jednak zależna od 

uzyskiwanego dochodu w przypadku pracy lub 

prowadzenia działalności gospodarczej) 

TAK 

 

Ukraińcom przebywającym legalnie przysługuje bezpłatna opieka 

zdrowotna. W jej zakres nie wchodzi leczenie uzdrowiskowe, 

rehabilitacja uzdrowiskowa, podawanie produktów leczniczych 

wydawanych w ramach programów polityki zdrowotnej Ministra 

Zdrowia. 
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Zakwaterowanie TAK (brak szczegółów, jednak zależna od 

uzyskiwanego dochodu w przypadku pracy lub 

prowadzenia działalności gospodarczej) 

TAK 

 

Pomocne mogą być punkty recepcyjne. Pomoc organizowana za 

pomocą inicjatyw odgórnych (koordynowanych przez rząd) oraz 

oddolnych. 

 

 W przypadku inicjatyw odgórnych pomoc w zakresie: 

zakwaterowania, całodziennego wyżywienia zbiorowego, 

transportu do miejsca zakwaterowania i finansowania tych 

przejazdów a także zapewnienia środków czystości i higieny 

osobistej oraz innych produktów może być zapewnione w 

oparciu o współpracę z wojewodami. Pomoc w miarę 

posiadanych środków ma być zapewniana przez okres co 

najmniej 2 miesięcy od dnia pierwszego wjazdu na 

terytorium Polski.  

 

W przypadku inicjatyw oddolnych i przebywania w prywatnych 

domach na terytorium Polski obywatele Ukrainy mają otrzymać 

zakwaterowanie i wyżywienie. Z tego tytułu ich gospodarze, na 

podstawie wniosku złożonego przez gospodarza, otrzymają 

świadczenie pieniężne przez 60 dni. Okres ten może być 

przedłużony w wyjątkowych przypadkach. 

 

Wyżywienie TAK (brak szczegółów, jednak zależna od 

uzyskiwanego dochodu w przypadku pracy lub 

prowadzenia działalności gospodarczej) 

TAK, jak wyżej w ramach inicjatyw odgórnych i oddolnych 

Edukacja dla 

dorosłych, 

kształcenie 

TAK (brak szczegółów) n/d 
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zawodowe i 

praktyczne 

Możliwość 

przemieszczania 

się po Schengen 

TAK, w przypadku osób posiadających paszport biometryczny, przez 90 dni w ciągu 180 dni.  

 

NIE, w przypadku osób nieposiadających wystarczających dokumentów do wjazdu do Polski w „normalnym” trybie 

i przebywających na podstawie zgody Komendanta Straży Granicznej, możliwość podróży uzależniona od uzyskania 

dokumentu podróży np. wizy do innego państwa. 

 

Praktyka może odbiegać od teorii. Kraje UE przyjmują własne przepisy dopuszczające przekraczanie granicy przez 

obywateli Ukrainy. Przed planowanym wyjazdem należy zasięgnąć opinii u właściwego konsulatu. Sytuacja prawna 

jest dynamiczna. 

Małoletni bez 

opieki 

Ustanowienie kuratora. Ustanowienie opiekuna tymczasowego, co do zasady może 

sprawować pieczę nad małoletnim i jego majątkiem (chyba, że 

ustalono inny zakres). Ustanawiając opiekuna tymczasowego 

należy kierować się dobrem dziecka, przede wszystkim może być 

ustanowiony spośród krewnych, powinowatych lub może być to 

inna osoba dająca rękojmię właściwej realizacji tych obowiązków. 

Prowadzone jest w tym zakresie postępowanie sądowe, które 

można wszcząć z urzędu lub na wniosek i które jest wolne od 

opłat.  

Świadczenia i 

uprawnienia  

 Obywatelom Ukrainy przysługują świadczenia rodzinne 

(m.in. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

świadczenia opiekuńcze, zapomogi m.in. z tytułu urodzenia się 

dziecka oraz m.in. świadczenie rodzicielskie), wychowawcze 

tzw. 500+, na „dobry start”, dofinansowania opłaty za żłobek.  

 

Dotyczy to także osób będących opiekunami tymczasowymi 

dziecka. 

 

Specustawa daje możliwość ubiegania się o pomoc społeczną.  
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Specustawa przyznaje jednorazowe świadczenie w wysokości 

300 zł przeznaczone na pokrycie wydatków takich jak żywność, 

odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 

mieszkaniowe. Wniosek składa się w ośrodku pomocy społecznej 

właściwym ze względu na pobyt Ukraińca.  

 

W celu ubiegania się o ww. świadczenia niezbędne jest złożenie 

stosownych wniosków, w którym między innymi należy wskazać 

numer PESEL. 

 

Specustawa gwarantuje bezpłatną pomoc psychologiczną.  

 

Specustawa gwarantuje pomoc żywnościową w ramach 

Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

Studentom ukraińskim przysługuje prawo do występowania 

o kredyt studencki lub stypendium socjalne. 

 

Możliwość kontynuowania nauki przez studentów ukraińskich. 

 

 

 

Możliwość kształcenia dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz 

zapewnienie transportu do tych miejsc.  

 

Ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy i lekarzy dentystów z Ukrainy, 

a także pielęgniarek i położnych przez 18 miesięcy od 24 lutego 

2022 r. 

Rozwiązania 

dotyczące dzieci 

 Sąd może powierzyć pełnienie funkcji rodziny zastępczej dla 

dziecka przebywającego w Polsce legalnie na podstawie 
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Specustawy przez obywatela Ukrainy przebywającego w Polsce 

legalnie na podstawie Specustawy. 

 

Specustawa wprowadza możliwość zatrudniania obywateli 

Ukrainy przebywających w Polsce legalnie na podstawie 

Specustawy do pracy z dziećmi jako wychowawcy, opiekunowie, 

psychologowie, pedagodzy etc. Odbywać się to za ma zgodą 

odpowiednich organów (np. wojewody lub starosty lub 

marszałka województwa) i to nawet wówczas gdy nie wszystkie 

wymogi są spełnione. 

 

Specustawa daje możliwość do otwierania żłobków dla 

ukraińskich dzieci do lat 3.  

Łączenie rodzin 1. Dotyczy małżonka lub małoletniego 

dziecka cudzoziemca korzystającego z 

ochrony czasowej, którzy przebywają na 

terytorium RP, podejmuje się wówczas 

działania w celu połączenia rodzin. 

2. Można podjąć działania w celu połączenia 

rodzin także w przypadku innych bliskich 

krewnych przebywających poza 

terytorium RP jeśli bezpośrednio przed 

przybyciem cudzoziemca na terytorium 

Polski prowadzili z nim wspólne 

gospodarstwo domowe i pozostawali na 

jego całkowitym lub częściowym 

utrzymaniu. 

3. Procedura dot. też łączenia rodzin – tj. 

cudzoziemca korzystającego z ochrony 

czasowej w Polsce z innymi członkami 

Brak w Specustawie takich regulacji.  
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rodziny korzystającymi z ochrony 

czasowej w innym państwie 

członkowskim UE (np. sytuacja gdy jeden 

członek rodziny przekroczył granicę 

Ukrainy z Polską, a inny z Węgrami). 



4. INNE MOŻLIWE FORMY OCHRONY  

Niezależnie od możliwości pobytu na podstawie Specustawy oraz ochrony tymczasowej, 

istnieje także tzw. ochrona międzynarodowa.  

Na ochronę międzynarodowa składają się dwie formy pobytu:  

• status uchodźcy 

• ochrona uzupełniająca 

W przypadku ubiegania się o ochronę międzynarodową przez pierwsze 6 miesięcy po 

złożeniu wniosku nie można podejmować pracy. Do czasu zakończenia procedury nie 

można także opuszczać Polski. Jeśli zatem osoba uciekająca z Ukrainy chce pracować lub 

wyjechać zagranicę, to nie jest to procedura dla niej.  

Przy aktualnym brzmieniu przepisów występowanie o nadanie statusu uchodźcy 

i ochrony uzupełniającej nie jest rekomendowane z uwagi na sformalizowane 

procedury i istotne, negatywne konsekwencje prawne związane z rozpoczęciem 

procedury. 

5. PROCEDURA ODTWORZENIA DOKUMENTÓW 

W przypadku utraty dokumentu wydanego przez instytucję zlokalizowaną na terytorium 

Ukrainy przez obywatela Ukrainy, w szczególności dokumentu tożsamości, ewentualna 

procedura odtworzenia dokumentu lub jego ponownego wyrobienia podlega 

ukraińskiemu porządkowi prawnemu oraz procedurom ustanowionym przez ukraińską 

instytucję odpowiedzialną za wydanie danego dokumentu.  

Zgodnie z informacją udzieloną przez ambasadę Ukrainy w Lublinie, placówki 

dyplomatyczne Ukrainy zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na 

dzień 11 marca 2022 roku, z uwagi na brak możliwości technicznych, nie odtwarzają 

utraconych dokumentów, jak również nie mają możliwości ponownego wyrobienia.  

Placówki dyplomatyczne Ukrainy zlokalizowane na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na dzień 11 marca 2022 roku nie mają również możliwości wydania 

paszportu tymczasowego zastępującego utracony przez obywatela Ukrainy 

posiadanego paszport.  

Placówki dyplomatyczne na wskazany dzień dysponują jedynie możliwością 

wydłużenia terminu ważności paszportu posiadanego przez obywatela Ukrainy, 

w przypadku utraty ważności dokumentu.  

Właściwość placówek dyplomatycznych Ukrainy zlokalizowanych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie odtworzenia dokumentów na rzecz obywateli Ukrainy 

lub ich ponownego wydania, jak również dostępne rozwiązania techniczne, mogą ulec 
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zmianie. Tym samym w przypadku zaistnienia potrzeby odtworzenia dokumentu, 

zalecany jest kontakt z placówką dyplomatyczną Ukrainy celem uzyskania 

aktualnych informacji w zakresie dostępnych rozwiązań. 

 

Poniżej kontakty do placówek dyplomatycznych Ukrainy zlokalizowanych na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
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Na dzień 14 marca 2022 r., polskie instytucje nie są właściwymi w zakresie odtworzenia 

dokumentów wydanych przez ukraińskie instytucje.  

 

 

 

 

 


