
W najbliższych dniach ma zostać przyjęta specustawa
regulująca status prawny osób, które przekroczyły
granicę Polski w wyniku wojny w Ukrainie. Projekt
ustawy ma kompleksowo regulować zasady pobytu,
pracy, opieki socjalnej i pomocy obywatelom Ukrainy.

Legalny pobyt do 18 miesięcy 
tylko dla obywateli Ukrainy 

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali legalnie na
terytorium Polski w okresie od 24 lutego 2022
r. i deklarują zamiar pozostania w Polsce, mają
prawo do legalnego pobytu w okresie 18 miesięcy,
licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Od powyższej zasady przewidziane są wyjątki -
wydłużenie legalności pobytu nie ma
zastosowania m.in., gdy cudzoziemiec posiada
zezwolenie na pobyt stały lub czasowy czy zezwolenie
na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Wydłużenie legalności pobytu nie ma
zastosowania również, do obywateli Ukrainy,
którzy złożyli w Polsce wnioski o udzielenie ochrony
międzynarodowej (status uchodźcy, ochrona
uzupełniająca) lub, którzy zadeklarowali zamiar
złożenia takich wniosków.

Wyjazd z terytorium Polski na okres dłuższy niż
miesiąc pozbawia obywatela Ukrainy prawa do
legalnego pobytu na podstawie specustawy.

Projekt zakłada, że nowe zasady dotyczyć będą tylko
obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę w
związku z wojną.

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 złożyć wniosek
o zarejestrowanie pobytu w terminie do 60 dni od dnia
wjazdu w siedzibie gminy.

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 w terminie 7 dni od podjęcia
pracy.

Późniejsza legalizacja pobytu 

Obywatele Ukrainy, których pobyt w Polsce będzie
legalny na podstawie specustawy będą mogli wystąpić z
wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy, które będzie
wydawane jednorazowo na okres 3 lat.

Wydłużenie dotychczasowych 
tytułów pobytowych 

Projekt specustawy zakłada automatyczne wydłużenie
dotychczasowych tytułów pobytowych, w sytuacji gdy
traciły one ważność 24 lutego 2022 r. lub w dniach
następnych.

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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o pomocy obywatelom Ukrainy
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Jednorazowe świadczenie pieniężne 

Obywatele Ukrainy, których pobyt jest legalny na
podstawie specustawy, będą mogli wnioskować o
wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego
przeznaczonego na pokrycie kosztów życia w
wysokości 500 zł dla osoby samotnie gospodarującej
lub 300 zł na każdą osobę w rodzinie.

Inne formy pomocy, z których mogą 
korzystać obywatele Ukrainy 

Projekt zakłada, że obywatele Ukrainy, którzy uciekli
przed wojną i przebywają w Polsce legalnie będą
uprawnieni do szeregu świadczeń, m.in. do opieki
medycznej i świadczeń rodzinnych.

Zapraszamy do kontaktu
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 agnieszka.fedor@skslegal.pl

Magdalena Krupska-Kacprzyk
Prawnik
 +48 882 784 717
magdalena.krupska-
kacprzyk@skslegal.pl

Mając na uwadze, że projekt ustawy nie trafił jeszcze do Sejmu możliwe będą
jego dalszemodyfikacje, które wpłyną na aktualność powyższych informacji.!
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