
Zgodnie z zapowiedziami, w sobotę została
opublikowana Ustawa z dnia 12 marca 2022 r.
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
Przepisy obowiązują z mocą wsteczną od dnia
24 lutego 2022 r. Poniżej przedstawiamy
podsumowanie zmian wprowadzanych ustawą.

AKTUALIZACJA: Na skutek nowelizacji,
specustawą objęci są obywatele Ukrainy i ich
małżonkowie, którzy wjechali do Polski od
dnia 24 lutego 2022 r, niezależnie od tego
którą granicę przekroczyli.

Ustawa określa zasady legalizacji pobytu i pracy
obywateli Ukrainy przybyłych do Polski na skutek
wojny z terytorium Ukrainy od dnia 24 lutego 2022
r., przez których rozumie się:

 obywateli Ukrainy;

 małżonków obywateli Ukrainy, którzy nie
posiadają obywatelstwa ukraińskiego.

Legalny pobyt dla obywateli Ukrainy i ich 
małżonków

Jeśli obywatel Ukrainy wjechał legalnie na
terytorium Polski i deklaruje zamiar pozostania na
terytorium RP, jego pobyt uznaje się za legalny w
okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022
r., czyli do dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zasada ta dotyczy również obywateli Ukrainy
posiadających Kartę Polaka, którzy przyjechali do
Polski od dnia 24 lutego 2022 r.

Pobyt obywatela Ukrainy nie zostanie zalegalizowany
na powyższych zasadach, jeśli posiadał on:

 zezwolenie na pobyt stały lub czasowy;

 status rezydenta długoterminowego UE;

 status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub

 złożył lub zadeklarował złożenie wniosku
o ochronę międzynarodową.

Wyjazd obywatela Ukrainy z Polski na okres powyżej
1 miesiąca pozbawi możliwości legalizacji pobytu na
18 miesięcy.

Rejestracja pobytu w siedzibie organu gminy

Osoby, które przekroczyły granicę i nie zostały
odnotowane przez Straż Graniczną (nie mają stempla w
paszporcie ani zgody komendant) muszą zarejestrować
pobyt w terminie do 60 dni od dnia wjazdu w siedzibie
gminy poprzez złożenie wniosku o nadanie numeru
PESEL.

PESEL dla obywateli Ukrainy

Obywatel Ukrainy ma prawo do złożenia wniosku
o nadanie numeru PESEL w dowolnej gminie.
Numer PESEL nadawany jest przez potwierdzenie
tożsamości obywatela Ukrainy dokumentem podróży,
Kartą Polaka lub innym dokumentem ze zdjęciem,
a w przypadku dzieci również aktem urodzenia.

Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy

Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce będzie
legalny na podstawie specustawy będą mogli wystąpić z
wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy. Zezwolenie
będzie wydawane jednorazowo na okres 3 lat.
Udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy
uprawniać będzie do legalnej pracy bez
konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Taki wniosek może być złożony dopiero po upływie
9 miesięcy oraz nie później niż 18 miesięcy legalnego
pobytu licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

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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Ułatwienie w zatrudnieniu

Obywatele Ukrainy, którzy przebywają w Polsce
legalnie na podstawie przepisów specustawy lub
dotychczasowych przepisów prawa, będą posiadali
prawo do pracy na podstawie zawiadomienia
powiatowego urzędu pracy o powierzeniu pracy
cudzoziemcowi składanego przez pracodawcę
w terminie 14 dni od podjęcia pracy.

Opieka medyczna i świadczenia dla 
obywateli Ukrainy 

Każdy obywatel Ukrainy, legalnie przebywający
w Polsce, będzie miał dostęp do publicznego systemu
ochrony zdrowia. Dzieci i młodzież mogą zostać
zapisane do polskich placówek - wystarczy, że rodzice
zgłoszą się do najbliższej placówki i wypełnią
stosowne dokumenty.

Obywatelom Ukrainy będą przysługiwać dodatkowe
świadczenia, m.in. świadczenie wychowawcze
i rodzinne. Dodatkowo, obywatelowi Ukrainy
przebywającemu legalnie w Polsce i posiadającemu
numer PESEL przysługuje jednorazowe świadczenie
pieniężne w wysokości 300 złotych na osobę.
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