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U stawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z inwazją 
Rosji określa między innymi szczególne zasady zalegalizowa-

nia pobytu obywateli Ukrainy (oraz ich małżonków bez obywatel-
stwa ukraińskiego), którzy przybyli do Polski z terytorium Ukrainy 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego państwa oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, 
którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych 
przybyli na terytorium Polski.

Przepisów ustawy nie stosuje się do obywateli Ukrainy posia-
dających:
• zezwolenie na pobyt stały
• zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej
• zezwolenie na pobyt czasowy
• status uchodźcy
• ochronę uzupełniającą
• zgodę na pobyt tolerowany
oraz którzy:
• złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej (lub 
w imieniu których takie wnioski zostały złożone)
• zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej.

Legalny pobyt 
Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej inwazji opuścili 

swój kraj, będą mogli legalnie przebywać w Polsce przez 18 miesię-
cy, licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Dotyczy to osób, które przybyły 
do Polski z Ukrainy i zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium 
naszego kraju. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
datę stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd oby-
watela Ukrainy na terytorium Polski skutkuje tym, że jego pobyt 
w naszym kraju jest uznawany za legalny.

Przewidziano także ścieżkę dalszej legalizacji pobytu obywateli 
Ukrainy, którzy uciekli przed wojną. Osobom, którym pobyt na te-
rytorium Polski jest lub był uznawany za legalny, będzie udzielane 
zezwolenie na pobyt czasowy. Będzie ono udzielane jednorazowo 
na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy oby-
watel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od 
dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 

.

Pomoc dla obywateli Ukrainy
Przyjęta 12 marca 2022 r. specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy przewiduje szereg przepisów, które mają 
uregulować sytuację osób uciekających przed wojną oraz zapewnić im w Polsce podstawowe potrzeby, między innymi 
opiekę zdrowotną.

lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia 
wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, 
którzy przybyli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to po-
zwoli na realizację szeregu usług publicznych na rzecz tych osób. 
W tym celu przewidziano specjalny tryb uzyskania numeru PESEL, 
na wniosek zawierający katalog podstawowych danych. Jest to 
odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie numeru PE-
SEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego 
posiadania. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online 
przewiduje się, że wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele 
Ukrainy będą mogli uzyskać profil zaufany.

Wnioski o nadanie numeru PESEL można składać od 16 marca 
2022 r. w dowolnym urzędzie gminy. W niektórych urzędach są 
dostępne bardzo odległe terminy, dlatego warto jak najszybciej 
dopełnić tych formalności i co najmniej mieć już umówioną wizytę 
w urzędzie.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce przed 
24.02.2022 r.

Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na tery-
torium Polski na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od 
24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres 
ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 
31 grudnia 2022 r. W takim przypadku w dokumencie podróży 
obywatela Ukrainy nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza 
krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu waż-
ności nie uprawnia do przekraczania granicy.

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt cza-
sowy udzielonego obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od 
dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega 
przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. Przedłu-
żenie ważności zezwolenia na pobyt czasowy nie uprawnia do 
uzyskania nowej karty pobytu. 

Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium 
Polski (o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 
2013 r. o cudzoziemcach – czyli cudzoziemiec, który jest zobowiąza-
ny opuścić terytorium Polski) przypada w okresie od dnia 24 lutego 
2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. 
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Jeżeli termin dobrowolnego powrotu (o którym mowa w art. 315 
ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach), określo-
ny w decyzji wydanej wobec obywatela Ukrainy przypada w okresie 
od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa 
o okres 18 miesięcy. 

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności:
• kart pobytu
• polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy
• dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”
• wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 

lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 
18 miesięcy.
Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela 

Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski
na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen
na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 

ust. 2 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 1030/2002 z dnia 13 czerw-
ca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych 
dla obywateli państw trzecich (Dz. Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 
1, z późn. zm.), wydanego przez właściwy organ innego państwa 
obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego 
przez organ tego państwa, uprawniającego do podróży po terytorium 
innych państw tego obszaru
• w ramach ruchu bezwizowego 
przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpo-
czął się przed tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje 
się za legalny przez okres 18 miesięcy.

Rynek pracy i działalność gospodarcza
Zagwarantowany został dostęp obywatelom Ukrainy do polskie-

go rynku pracy. Aby skorzystać z tego rozwiązania, pracodawca 
będzie musiał w ciągu 14 dni powiadomić za pośrednictwem 
portalu praca.gov.pl właściwy urząd pracy o powierzeniu pracy 
cudzoziemcowi. Obywatele Ukrainy będą mogli również skorzystać 
z usług rynku pracy w postaci m.in. pośrednictwa pracy, porad-
nictwa zawodowego oraz szkoleń – na takich samych zasadach, 
jak obywatele polscy.

Obywatele Ukrainy będą mogli podejmować i wykonywać 
działalność gospodarczą na terytorium Polski na takich samych 
zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania numeru 
PESEL. Dotychczas istniały w tym zakresie dodatkowe utrudnienia.

Pomoc socjalna 
Przewidziano pomoc obywatelom Ukrainy udzielaną przez wo-

jewodów i samorządy. Może ona polegać m.in. na zakwaterowaniu 
lub zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego.

Każdy podmiot, w szczególności osoba fizyczna prowadząca 
gospodarstwo domowe, która zapewni zakwaterowanie i wyżywie-
nie obywatelom Ukrainy uciekającym przed wojną może otrzymać 
świadczenie na podstawie umowy zawartej z gminą. Świadczenie 
to będzie wypłacane maksymalnie przez 60 dni, a jego wysokość 
jest określona w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Obywatele Ukrainy mogą ubiegać się o jednorazowe świadcze-
nie pieniężne na utrzymanie w wysokości 300 zł na osobę. Chodzi 
w szczególności o pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, 
środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Udzielana będzie także pomoc w formie paczek żywnościo-
wych lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa 2014–2020 współfinansowanego z Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia społeczne 

Obywatele Ukrainy będą mieli dostęp do pomocy społecznej, 
świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych, świadczenia 
„dobry start”, rodzinnego kapitału opiekuńczego czy dofinansowa-
nia dotyczącego obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłob-
ku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 

Opieka zdrowotna
Każdy obywatel Ukrainy legalnie przebywający w Polsce ma 

zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony zdrowia, 
na tych samych zasadach, co obywatele polscy. Narodowy Fundusz 
Zdrowia zapłaci za każde świadczenie medyczne dla obywatela 
Ukrainy w publicznej służbie zdrowia. Finansowanie tych świadczeń 
będzie zagwarantowane z budżetu państwa.

Obywatele państw trzecich i bezpaństwowcy
Cudzoziemcy, których nie dotyczy ustawa o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa, a należą do kategorii wysiedleńców wymienionych w art. 2 
ust 1 i 2 decyzji wykonawczej Rady UE stwierdzającej istnienie 
masowego napływu osób wysiedlonych z Ukrainy mogą korzystać 
z ochrony czasowej na terytorium Polski. Dotyczy to:
• bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina, 
którzy są w stanie udowodnić, że przed 24 lutego 2022 r. legalnie 
przebywali w Ukrainie na podstawie ważnego zezwolenia na pobyt 
stały wydanego zgodnie z prawem ukraińskim i nie są w stanie w bez-
piecznych warunkach powrócić do kraju lub regionu pochodzenia
• bezpaństwowców lub obywateli państw trzecich innych niż Ukraina 
(i członków ich rodzin), którzy przed 24 lutego 2022 r. korzystali z ochro-
ny międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej w Ukrainie.

Za członków rodziny uznaje się następujące osoby, o ile rodzina 
znajdowała się już i przebywała w Ukrainie przed 24 lutego 2022 r.:
• małżonka
• małoletnie i niepozostające w związku małżeńskim dzieci lub dzieci 
małżonka, niezależnie od tego, czy urodziły się w związku małżeńskim, 
poza związkiem, czy są przysposobione
• innych bliskich krewnych, którzy mieszkali razem jako jedna rodzi-
na w czasie, kiedy wystąpiły okoliczności prowadzące do masowego 
napływu wysiedleńców, którzy byli w tym czasie całkowicie lub czę-
ściowo na utrzymaniu ww. osoby.

Cudzoziemcy, którzy spełniają powyższe wymogi mogą bezpłat-
nie otrzymać zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony 
czasowej. Zaświadczenie wydaje Urząd do Spraw Cudzoziemców 
na wniosek cudzoziemca. Sprawę można załatwić osobiście w sie-
dzibie urzędu w Warszawie przy ul. Taborowej 33 oraz w delegaturze 
urzędu w Białej Podlaskiej przy ul. Dokudowskiej 19.
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