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Słowniczek: 
 
Ustawa - USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
 
Obywatel Ukrainy – rozumie się przez to osobę posiadającą obywatelstwo ukraińskie, a także 
nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z 
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 
 
Uznanie pobytu za legalny - Jeżeli obywatel Ukrainy lub obywatel Ukrainy posiadający Kartę 
Polaka, wjechał legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 
2022 r. do dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar 
pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się 
za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Za legalny uznaje się także 
pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest 
osobą określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki oraz członków najbliższej 
rodziny obywatela Ukraińskiego posiadającego Kartę Polaka. 
 
 
 
Pytanie 1 - Nadanie numeru PESEL. 
Osobie, która po dniu 24.02.2022 r. przekroczyła granicę, na podstawie złożonego w 
dowolnym urzędzie gminy wniosku, nadaje się numer PESEL. 
 
Wniosek składa się osobiście w siedzibie gminy na piśmie utrwalonym w postaci papierowej, 
opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez wnioskodawcę albo 
przez pracownika urzędu gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. 
 
W imieniu dzieci o nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, 
kurator, opiekun tymczasowy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 
 
Wniosek, zawiera: 
1) imię (imiona); 
2) nazwisko; 
3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński; 
4) obywatelstwo; 
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5) imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 
6) nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 
7) imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 
8) nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 
9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane; 
10) datę urodzenia; 
11) miejsce urodzenia; 
12) kraj urodzenia; 
13) płeć; 
14) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
15) datę złożenia wniosku; 
16) adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane; 
17) adnotację o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji, o której mowa w ust. 14; 
18) informacje o osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem obejmujące numer PESEL 
oraz dane, o których mowa w pkt 1, 2, 4, 10, 13 i art. 8 pkt 24 ustawy z dnia 24 września 2010 
r. o ewidencji ludności, oraz wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem – jeżeli taki 
istnieje, a w przypadku jego braku – innej relacji łączącej tę osobę z dzieckiem; 
19) oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z 
terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego 
państwa; 
20) oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 
21) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: 
„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 
22) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o 
przyczynie braku podpisu; 
23) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. 
rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu. 
 
Do wniosku, załącza się kolorową fotografię o wymiarach 35×45 mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, 
tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z 
zachowaniem symetrii w pionie, i odzwierciedlającą w sposób niebudzący uzasadnionych 
wątpliwości wizerunek twarzy. 
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Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub 
innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, 
które nie ukończyły 18. roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i 
wprowadza dane do rejestru PESEL. 
 
Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli 
umożliwia on ustalenie tożsamości osoby. 
 
Pytanie 2 – Zapisanie dziecka do przedszkola, szkoły, szkoły z internatem. 
Zapisanie dziecka do szkoły następuje poprzez złożenie wniosku do dyrektora szkoły. 
Publiczne szkoły podstawowe, w rejonie których mieszka dziecko, przyjmują dane dziecko z 
urzędu. W przypadku wyboru innej szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych – 
jest to możliwe zależnie od dostępności miejsc. 
 
Pytanie 3 – Uzyskanie mieszkania, zawarcie umowy najmu. 
Obywatele Ukrainy zainteresowani wynajęciem mieszkania mogę zawrzeć z jego 
właścicielem umowę najmu. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać 
najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a najemca zobowiązuje 
się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. 
 
Co istotne, do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego 
obywatelem Ukrainy, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego dotyczącego 
wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku 
wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na 
podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub 
osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób 
z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. 
 
 
Pytanie 4 – Uzyskanie paszportu biometrycznego/ zagranicznego dla osoby dorosłej i 
dziecka. Czy dzieci muszą posiadać paszport zagraniczny? 
Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ambasady Ukrainy w Polsce, w 
czasie wojny tymczasowo wstrzymano procedurę wydawania paszportów zagranicznych. 
Osoba posiadająca wyłącznie wewnętrzy paszport Ukraiński powinna zwrócić się do 
Konsulatu z wnioskiem o wydanie zaświadczenia potwierdzającego tożsamość oraz 
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obywatelstwo. Dokument ten wydawany jest w języku ukraińskim oraz polskim. 
Zaświadczenie wydawane jest zarówno dla osób dorosłych jak i dzieci.  
Do wydania zaświadczenia niezbędne są następujące dokumenty: 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia (link do pobrania wzoru wniosku: 
https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%
B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202022/zayava-do-svidotstva.pdf ) 

2.  Oryginał oraz kopia paszportu wewnętrznego. 
3. 2 zdjęcia 3,5 x 4,5. 

W przypadku wniosku dotyczącego dziecka - należy do niego dołączyć dołączyć : 
1. Oryginał aktu urodzenia dziecka oraz jego kopię. W przypadku braku oryginału aktu 

urodzenia – odpowiedni wyciąg z Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. 
2. 2 zdjęcia 3,5 x 4,5. 

 
Zaświadczenie nie zastępuję paszportu zagranicznego i nie uprawnia do przekroczenia 
granicy. 
 
Dziecko nie musi posiadać paszportu zagranicznego, jeśli informacja o dziecku jest wniesiona 
do paszportu zagranicznego jednego lub obojga rodziców.  
W celu wniesienia informacji o dziecku do paszportu zagranicznego rodziców należy złożyć 
w Konsulacie następujące dokumenty: 

1. Wniosek (link do pobrania wniosku: 
https://poland.mfa.gov.ua/storage/app/sites/61/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81
%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96%20%D0%BF%D0%
B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F%202022/zayava-vnesennya-
informatsii-pro-ditinu.pdf ) 

2. Oryginał aktu urodzenia dziecka oraz jego kopię. W przypadku braku oryginału aktu 
urodzenia – odpowiedni wyciąg z Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. 

3. Paszport zagraniczny rodzica oraz jego kopię. 
4. Dokument potwierdzający zmianę nazwiska rodzica składającego wniosek (jeżeli 

dotyczy). 
5. 2 zdjęcia dziecka 3,5 x 4,5 

 
Źródło: Strona Internetowa Ambasady Ukrainy w Polsce. 
https://poland.mfa.gov.ua/?fbclid=IwAR3N3l2LBC5KwRGnYswmAhyxjcuv2vfU8qfQi-
zchxM5Kwc8nRlRy2aAOMk 
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Pytanie 5 – Uzyskanie pozwolenia na pobyt czasowy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
(dla osoby dorosłej i dziecka). 
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był 
uznawany za Legalny, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. 
 
Zezwolenia na pobyt czasowy, udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania 
decyzji. 
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, obywatel Ukrainy składa nie wcześniej 
niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 
lutego 2022 r.  
 
Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez 
rozpoznania. 
 
Zezwolenia na pobyt czasowy, udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 
obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie 
wpływa na właściwość miejscową wojewody. 
 
Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania 
zezwolenia na pracę. 
 
Pytanie 6 – Uzyskanie pozwolenia na pobyt stały na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (dla 
osoby dorosłej i dziecka). 
Zezwolenie na pobyt stały udzielane jest w przypadkach określonych w art. 195 ustawy o 
cudzoziemcach i dotyczy: 

• Małoletniego dziecka polskiego obywatela, pozostającego pod jego władzą 
rodzicielską; 

• Małoletniego dziecka cudzoziemca, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, pozostającego pod jego władzą 
rodzicielską: 

 - urodzonego po udzieleniu temu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub 
 - urodzonego w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego 
temu cudzoziemcowi lub w okresie pobytu tego cudzoziemca na terytorium 
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Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zgody na pobyt ze względów 
humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany albo w związku z nadaniem mu 
statusu uchodźcy lub udzieleniem ochrony uzupełniającej. 

• Małżonka obywatela RP, który: 
- pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku 
małżeńskim z obywatelem polskim i pozostawał w tym związku małżeńskim 
przez co najmniej 3 lata przed dniem, w którym złożył wniosek o udzielenie mu 
zezwolenia na pobyt stały, oraz 
- bezpośrednio przed złożeniem tego wniosku przebywał nieprzerwanie na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres nie krótszy niż 2 lata na 
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z 
pozostawaniem w związku małżeńskim z tym obywatelem polskim (art. 158 ust. 
1 pkt 1 ustawy o cudzoziemcach) lub w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy, 
ochrony uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

• Osoby o polskim pochodzeniu, która zamierza osiedlić się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na stałe, a co najmniej jedno z jego rodziców lub dziadków 
albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej. 

• Posiadacza ważnej Karty Polaka, który zamierza osiedlić się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na stałe. 

Zezwolenie na pobyt stały może zostać również udzielone: 
• ofierze przestępstwa handlu ludźmi, która: 

- przebywała na terytorium Polski bezpośrednio przed złożeniem wniosku o 
udzielenie zezwolenia na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 1 rok na 
podstawie zezwolenia na pobyt czasowy dla ofiar handlu ludźmi, 
- współpracowała z organami ścigania w postępowaniu karnym w sprawie o 
przestępstwo, o którym mowa w art. 189a § 1 Kodeksu karnego 
- ma uzasadnione obawy przed powrotem do państwa pochodzenia. 

• Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu 
zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez okres nie krótszy niż 5 lat na podstawie statusu uchodźcy, ochrony 
uzupełniającej lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych. 

• Cudzoziemcowi, który bezpośrednio przed złożeniem wniosku o udzielenie mu 
zezwolenia na pobyt stały przebywał nieprzerwanie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przez okres nie krótszy niż 10 lat na podstawie zgody na pobyt tolerowany 
udzielonej na podstawie art. 351 pkt 1 lub 3 ustawy o cudzoziemcach. 

• Cudzoziemcowi, któremu udzielono na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azylu. 
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Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały składasz osobiście, nie później niż w ostatnim 
dniu Twojego legalnego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
W przypadku cudzoziemca będącego osobą małoletnią – wniosek o udzielenie mu zezwolenia 
na pobyt stały składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jedno z rodziców 
lub jeden z ustanowionych przez sąd opiekunów.  
 
Przy składaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały cudzoziemcowi będącemu 
osobą małoletnią, która ukończyła 6. rok życia, jest wymagana jego obecność.  
 
Dokumenty powinnaś/powinieneś złożyć w języku polskim w oryginałach, odpowiednio 
uwierzytelnionych kserokopiach lub w kserokopiach wraz z oryginałami do wglądu.  
 
Do dokumentów w języku obcym powinny być sporządzone tłumaczenia na język polski, 
dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego. 
 
Pytanie 7 - Uzyskanie zezwolenia na pracę, podjęcie zatrudnienia, formy zatrudnienia w 
Polsce, odprowadzenie podatków z tego tytułu, pomoc państwa w znalezieniu pracy. 
Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 
1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny  
lub 
2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na 
siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu 
obywatelowi. 
 
Obywatel Ukrainy, może zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy oraz zostać 
uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca pracy. 
 
Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za 
legalny na podstawie ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach mogą 
podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod warunkiem, że posiadają numer PESEL. 
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Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, jest uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania 
zezwolenia na pracę. 
 
Pytanie 8 – Założenie konta bankowego. 
Wymagane dokumenty określa bank. 
 
Pytanie 9 – Status uchodźcy: uzyskanie tytułu i wiążące się z tym prawa. 
Osoba posiadająca status uchodźcy nie jest objęta przepisami ustawy.  
 
Pytanie 10 – Uzyskanie pomocy medycznej. 
Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za 
legalny na podstawie ustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji 
uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom 
w ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia, prawa do 
leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy 
„transgranicznej”. 
 
Prawo do świadczeń w Polsce, jak dla osób ubezpieczonych obejmuje: 

a. obywateli Ukrainy, którzy bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, 
b. nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego małżonków obywateli Ukrainy, którzy 

bezpośrednio przekroczyli granicę polsko-ukraińską, 
c. obywateli Ukrainy z Kartą Polaka, 
d. członków najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka, 

- którzy wjechali do Polski od 24 lutego 2022 roku. 
Uprawnienia do świadczeń medycznych na mocy ustawy nie przysługują osobom, które 
przed 24 lutego 2022 roku przebywały legalnie w Polsce na podstawie zezwoleń 
pobytowych lub miały status uchodźcy, lub złożyły wniosek o uzyskanie takiego statusu. 
Do „najbliższej rodziny” zaliczyć można: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), 
zstępnych (dzieci, wnuki), rodzeństwo, powinowatych w tej samej linii lub stopniu (zięć, 
synowa, teść, teściowa, szwagier, bratowa, pasierb), osobę pozostającą w stosunku 
przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu. 
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Pytanie 11 – Akt urodzenia dziecka, czy kopia będzie wystarczająca? 
Nie. Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie internetowej Ambasady Ukrainy w Polsce 
- w sytuacjach, w których wymagany jest oryginał aktu urodzenia dziecka, zastąpić go może 
odpowiedni wyciąg z Państwowego Rejestru Aktów Stanu Cywilnego. 
 
Pytanie 12 – Okres legalnego pobytu w Polsce w oparciu o przepisy ustawy, pozostanie w 
Polsce na dłuższy czas. 
Jeżeli obywatel Ukrainy, który w rozumieniu ustawy wjechał legalnie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w 
przepisach wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 
miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. To jest, okres legalnego pobytu w Polsce w oparciu o 
przepisy ustawy rozpoczyna się od dnia przekroczenia granicy i trwa do dnia 24 sierpnia 2023 
r. 
 
Nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu i nie później niż w okresie 18 miesięcy 
od dnia 24 lutego 2022 r. (tj. najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2023 r.) Obywatel Ukrainy może 
złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek złożony przed upływem 
9 miesięcy od dnia wjazdu pozostawia się bez rozpoznania. Zezwolenia na pobyt czasowy 
udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.  
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 
obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie 
wpływa na właściwość miejscową wojewody. 
Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy jest uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania 
zezwolenia na pracę. 
 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do zezwolenia na pobyt czasowy stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dział V) 
 
Pytanie 13 – Przekroczenie granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez paszportu a podjęcie 
pracy. 
Osoba przekraczającą granice rzeczpospolitej Polskiej bez paszportu zobowiązana jest o 
wystąpienie z wnioskiem o nadanie numeru PESEL. Po uzyskaniu numeru PESEL taka osoba 
może podjąć legalnie pracę. 
 
Pytanie 14 – Rozpoczęcie studiów wyższych w Polsce – niezbędne dokumenty. 
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Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli 
studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy oświadczą, że w tym dniu 
studiowali na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni 
działającej na terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami poświadczającymi okresy 
studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, 
mogą zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze weryfikacji osiągniętych 
efektów uczenia się. 
 
Uczelnia, w której student ubiega się o przyjęcie na studia, przeprowadza weryfikację 
osiągniętych efektów uczenia się zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. 
 
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się uczelnia 
może zobowiązać studenta, do złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk 
zawodowych. 
 
Pytanie 15 – Obywatelka Uzbekistanu przebywa na terytorium RP z dziećmi, które są 
obywatelami Ukraińskimi – objęcie przepisami ustawy. 
Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także 
nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z 
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. 
 
Pytanie 16 – Czy obywatel Ukrainy posiadający grupę inwalidzką może w Polsce otrzymać 
rentę lub inne świadczenie? Jakie są wymagane dokumenty? Mieszkanie socjalne dla 
obywatela Ukrainy posiadającego grupę inwalidzką. 
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy 
i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i 
niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 
 
Obywatel Ukrainy, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa oświadczenie o 
sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 
 
Do udzielania świadczeń właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o te 
świadczenia. 
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Pytanie 17 - Pozwolenie na pobyt czasowy bez wykonywania pracy na terenie Polski. 
Nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu i nie później niż w okresie 18 miesięcy 
od dnia 24 lutego 2022 r. (tj. najpóźniej do dnia 24 sierpnia 2023 r.) Obywatel Ukrainy może 
złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy. Wniosek złożony przed upływem 
9 miesięcy od dnia wjazdu pozostawia się bez rozpoznania. Zezwolenia na pobyt czasowy 
udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.  
Zezwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 
obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie 
wpływa na właściwość miejscową wojewody. 
Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy jest uprawniony do 
wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności posiadania 
zezwolenia na pracę. 
 
W zakresie nieuregulowanym w ustawie do zezwolenia na pobyt czasowy stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dział V) 
 
 
Pytanie 18 – Wyjazd z Polski do innych państw UE na podstawie paszportu wewnętrznego 
Ukraińskiego. 
Zasady wjazdu na terytorium innych państw UE, w tym wykaz dokumentów uprawniających 
do przekroczenia granicy, regulowane są ustawodawstwem tych państw.  
W związku z powyższym, w przypadku chęci udania się do innego Państwa UE z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, należy skontaktować się z Ambasadą Ukrainy w danym państwie 
członkowskim lub Ambasadą danego państwa członkowskiego w Polsce. 
 
Źródło: https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-
ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-
stanom-na-18032022   
 
https://ec.europa.eu/info/index_pl 
 
Pytanie 19 - Przebywanie na terytorium RP – wymagane dokumenty. 
Dokument potwierdzający tożsamość, obywatelstwo oraz legalność pobytu w rozumieniu 
Ustawy. Zalecane jest także uzyskanie numeru PESEL w celu możliwości korzystania z 
uprawnień przewidzianych Ustawą. 

https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-stanom-na-18032022
https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-stanom-na-18032022
https://poland.mfa.gov.ua/konsulski-pitannya/informaciya-dlya-gromadyan-ukrayini-yaki-pribuli-do-polshchi-ryatuyuchis-vid-vijni/najchastishe-zadavani-pitannya-stanom-na-18032022
https://ec.europa.eu/info/index_pl
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We wniosku o PESEL jest rubryka z datą wjazdu do Polski oraz przyczynach braku weryfikacji 
(rejestracji). W przypadku braku potwierdzenia przekroczenia granicy (tj. kiedy wjazd nie 
został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli 
granicznej) należy nie później niż w terminie 60 dni od dnia wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zgłosić wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej w 
celu rejestracji pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Pytanie 20 – Powrót na Ukrainę bez paszportu zagranicznego. 
Pytanie należy skierować do Państwowej Służby Granicznej Ukrainy.  
 
Pytanie 21 – W paszporcie nie przybito pieczęci z datą przekroczenia granicy po dniu 
24.02.2022 r., jak uzyskać poświadczenie przekroczenia granicy po tej dacie? 
We wniosku o PESEL jest rubryka z datą wjazdu do Polski oraz przyczynach braku weryfikacji 
(rejestracji). W przypadku braku potwierdzenia przekroczenia granicy (tj. kiedy wjazd nie 
został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli 
granicznej) należy nie później niż w terminie 60 dni od dnia wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej zgłosić wniosek do Komendanta Głównego Straży Granicznej w 
celu rejestracji pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 
 
Akty prawne: 
USTAWA z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa 
USTAWA z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych 
USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 
U S T A W A z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach 
U S T A W A z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  


