
Wbrew informacjom upowszechnianym
w mediach, obywatele Ukrainy, którzy
uciekają przed wojną nie są uchodźcami. W
świetle prawa status uchodźcy nadawany jest tylko
osobom, które uciekają z kraju w obawie przed
prześladowaniem na tle religijnym, rasowym,
politycznym.

Natomiast cudzoziemcy, którzy nie spełniają
warunków do nadania statusu uchodźcy, mogą
ubiegać się o przyznanie ochrony uzupełniającej.
Ochrona ta jest udzielana w sytuacji, gdy powrót do
kraju pochodzenia może narazić ich na rzeczywiste
ryzyko doznania poważnej krzywdy m.in. na skutek
konfliktu zbrojnego. Tak więc obywatele
Ukrainy, którzy przekroczyli granicę mogą
ubiegać się o ochronę uzupełniającą.

Złożenie wniosku o udzielenie ochrony uzupełniającej
nie jest obowiązkowe. Cudzoziemcy, którzy nie złożą
takiego wniosku będą traktowani jak migranci
ekonomiczni. Osoby te będą mogły legalnie
przebywać w Polsce na podstawie ruchu bezwizowego
lub zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej,
a także podjąć zatrudnienie.

Wniosek o udzielenia ochrony i punkty 
recepcyjne

Wniosek o udzielenie ochrony można złożyć:

 w trakcie wjazdu na terytorium Polski podczas
kontroli granicznej (należy poinformować
funkcjonariusza Straży Granicznej o chęci
wystąpienia z wnioskiem),

 podczas pobytu na terytorium Polski (należy
zgłosić się do dowolnego oddziału lub placówki
Straży Granicznej).

Składając wniosek należy okazać wszystkie posiadane
dokumenty. Przyjęcie wniosku i jego rejestracja
następują niezwłocznie, a w przypadku masowego
napływu cudzoziemców w terminie 10 dni
roboczych. Wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej może złożyć również cudzoziemiec,
który przebywa już w Polsce i obawia się powrotu
do ojczyzny.

Rejestracja w punkcie recepcyjnym nie jest
obowiązkowa. W punktach recepcyjnych
cudzoziemcy kierowani są do miejsc zbiorowego
zakwaterowania, gdy nie mają zapewnionego miejsca
pobytu (np. u rodziny, znajomych czy innych osób
oferujących pomoc). Możliwy jest więc pobyt poza
ośrodkami dla uchodźców.

Cudzoziemiec, który złoży wniosek o udzielenie
ochrony międzynarodowej, będzie musiał
oddać do depozytu swój paszport (otrzyma
dokument tymczasowy) i przez pierwsze 6
miesięcy pobytu nie będzie mógł podjąć
zatrudnienia. W czasie trwania procedury nie
będzie możliwy powrót do Ukrainy.

Tymczasowe Zaświadczenie 
Tożsamości Cudzoziemca

Po złożeniu wniosku cudzoziemiec otrzymuje
tymczasowe zaświadczenie tożsamości, które uprawnia
go oraz jego małoletnie dzieci do pobytu w Polsce.

 Pierwszy dokument wydawany jest na okres 30 dni,
kolejny na wniosek cudzoziemca na okres do 6
miesięcy.

 Małoletni wpisywani są do dokumentów swoich
rodziców.

Niniejszy materiał został przygotowany w celu poinformowania Klientów kancelarii o określonych istotnych zmianach w prawie polskim i nie stanowi on porady prawnej dotyczącej konkretnej
sytuacji któregokolwiek z Klientów i nie powinien być traktowany przez Klientów jako porada. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z przedstawionymi powyżej zagadnieniami
prawnymi oraz ichmożliwymwpływem na działalność gospodarczą danego Klienta w Polsce, prosimy o kontakt z prawnikiem prowadzącym Państwa sprawy.
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 Złożenie wniosku powoduje z mocy prawa
unieważnienie wizy krajowej posiadanej przez
cudzoziemca.

 Ochrona uzupełniająca udzielana jest
cudzoziemcowi na czas nieograniczony (aż do
momentu gdy cudzoziemiec będzie mógł ponownie
korzystać z ochrony własnego państwa).

 Po upływie 5 lat od dnia uzyskania ochrony
cudzoziemiec ma prawo wystąpić z wnioskiem o
udzielenie zezwolenia na pobyt stały w Polsce.

Korzyści z korzystania z ochrony 

Po uzyskaniu ochrony uzupełniającej
(otrzymanie pozytywnej decyzji)
cudzoziemiec będzie miał prawo podjąć pracę
bez konieczności uzyskania zezwolenia na
pracę. Będzie to możliwe dopiero po
uzyskaniu pozytywnej decyzji lub po 6
miesiącach trwania procedury.

Osoba, która złoży wniosek będzie mogła korzystać z
różnych form pomocy społecznej m.in. prawa od
zakwaterowania w ośrodku dla cudzoziemców,
otrzymania środków higieny osobistej, pomocy
dydaktycznych dla dzieci, opieki medycznej. Osoby te,
mają też możliwość ubiegania się o uzyskanie
comiesięcznego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie
kosztów pobytu w Polsce.

W trakcie postępowania, niezależnie od stopnia
znajomości języka polskiego, szkoła ma obowiązek
przyjąć dziecko cudzoziemca do grona uczniów. Po
nadaniu ochrony dostęp do nauki jest taki sam jak dla
polskich obywateli. Dodatkowo, po uzyskaniu
ochrony uzupełniającej, cudzoziemiec może korzystać
z Indywidualnego Programu Integracji, który ma
ułatwić życie w Polsce.
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