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Okres legalnego pobytu
Jeżeli jesteś: 
1. obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bezpośrednio z
terenu Ukrainy,  lub
2. obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, lub
3.  osobą nie posiadającą obywatelstwa Ukrainy, ale będącą małżonkiem
obywatela Ukrainy i przyjechałeś  na terytorium Polski bezpośrednio z
terytorium Ukrainy,

w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. i deklarujesz zamiar pozostania na
terytorium Polski. 

➡ Twój pobyt jest legalny  z mocy prawa przez okres 18 miesięcy od
dnia 24 lutego 2022 r.

Ważne: nie musisz dopełniać żadnych formalności, aby zalegalizować swój
pobyt na terytorium Polski. 

Wyjątek: osoby, które podczas kontroli granicznej nie zostały
zarejestrowane przez komendanta placówki Straży Granicznej  powinny
złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL, nie później niż w terminie 60
dni od dnia wjazdu na terytorium RP.

Obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, może przyjechać na terytorium
Polski również z innego kraju, a nie bezpośrednio z terytorium Ukrainy.

Jeżeli w trakcie przekraczania granicy, nie posiadałeś dokumentów i
komendant placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Polski z Ukrainą
zezwolił na Twój wjazd na terytorium Polski na podstawie art. 32 ust. 1
ustawy o cudzoziemcach, Twój pobyt na terytorium Polski uznaje się za
legalny przez okres 18 miesięcy.

Pamiętaj: Jeżeli wyjedziesz z Polski na okres powyżej 1 miesiąca utracisz
uprawnienie do przebywania na terytorium naszego kraju na podstawie  art.
2 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w
związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwana dalej
specustawą dla Ukrainy), tj. na podstawie powyżej opisanej regulacji.
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Obywatele Ukrainy nieobjęci nową
regulacją prawną 
Jeżeli jesteś Obywatelem Ukrainy:
1.  posiadającym:
a) zezwolenie na pobyt stały;
b) zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
c) zezwolenie na pobyt czasowy;
d) status uchodźcy;
e) ochronę uzupełniającą;
f) zgodę na pobyt tolerowany,
2.  który:
a) złożył w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony
międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone;
b) zadeklarował zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1
lub art. 61 ust. 1 ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą
➡ twój pobyt nie będzie legalny z mocy prawa przez okres 18
miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r.  na podstawie art. 2 ust. 1
specustawy dla Ukrainy. Legalność Twojego pobytu regulowana jest
przez inne ustawy.

Uwaga: Z chwilą wycofania przez Ciebie wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej lub deklaracji o zamiarze złożenia wniosku o udzielenie
ochrony międzynarodowej, regulacja określona w art. 2 ust.1 specustawy
dla Ukrainy (stron 1 opracowania), znajdzie zastosowanie do Twojego
pobytu na terytorium Polski. 
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Rejestracja obywatela Ukrainy o statusie
UKR -wniosek o nadanie numeru PESEL

Gdzie złożysz wniosek?

Co musisz przygotować

Profil zaufany

Wniosek możesz złożyć w dowolnym urzędzie Gminy.
Jeśli wypełniasz wniosek w imieniu osoby małoletniej
(dziecka poniżej 18 r.ż.), podaj dane rodziców i/lub osoby
sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem.

wniosek o nadanie numeru PESEL;
dokumenty, które potwierdzą dane znajdujące się w
wniosku, w tym Twoją tożsamość.  Jeżeli nie masz
takiego dokumentu, to podpisanie przez ciebie
wniosku jest równoważne prawnie z oświadczeniem,
że twoje dane są prawdziwe;
zdjęcie na papierze fotograficznym w rozmiarach 35
x 45 mm (szerokość x wysokość)

działający telefon komórkowy z numerem od polskiego
operatora, którego jesteś wyłącznym użytkownikiem,
adres e-mail, z którego korzystasz.

Składając wniosek o nadanie numeru PESEL możesz
uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie spraw
urzędowych online.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

Jeżeli jesteś:
1.  obywatelem Ukrainy, który przybył na terytorium Polski bezpośrednio z
terenu Ukrainy, lub
2.  obywatelem Ukrainy posiadającym Kartę Polaka, lub
3.  osobą nieposiadającą obywatelstwa Ukrainy, ale będącą małżonkiem
obywatela Ukrainy i przyjechałeś na terytorium Polski bezpośrednio z
terytorium Ukrainy

➡możesz złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL. 

Złożenie wniosku nie jest obowiązkowe, ale konieczne do skorzystania z
uprawnień przysługujących obywatelom Ukrainy na mocy specustawy
dla obywateli Ukrainy. 
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Zezwolenie na pobyt czasowy
Czy po upływie 18 miesięcy będziesz musiał opuścić terytorium Polski?

Nie, jeżeli uzyskasz zezwolenie na pobyt czasowy.

Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy możesz złożyć po
upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski,  a nie
później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. 

Uwaga: jeżeli  wniosek złożysz przed upływem 9 miesięcy od dnia
wjazdu na terytorium Polski, wniosek nie będzie rozpoznany. 

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy organ bada
jedynie, czy Twój pobyt na terytorium Polski jest legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy(strona 1 opracowania), oraz czy nie
zachodzą przesłanki uzasadniające odmowę wydania pozwolenia na
pobyt czasowy.

Kiedy organ odmówi Ci udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy?
➡ gdy wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa
państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego;
➡ gdy Twoje dane są wpisane do wykazu cudzoziemców, których pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany;
➡ gdy złożyłeś wniosek wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia
wjazdu do Polski;
➡gdy złożeś wniosek po upływie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. 

Zezwolenie na pobyt czasowy udziela się jednorazowo na okres 3 lat,
licząc od dnia wydania decyzji. 

Pozwolenia na pobyt czasowy udziela wojewoda właściwy ze względu
na miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku.

Co to oznacza ? Wniosek składasz  w Urzędzie Wojewódzkim, w
okręgu, którego masz miejsce zamieszkania.

Jeżeli masz miejsce zamieszkania na terytorium województwa śląskiego
będzie to Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach (adres ul. Jagielońska
25, Katowice 40-032) .
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którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy ( strona 1  opracowania)  lub,
który przebywa legalnie na terytorium Polski na podstawie innych
przepisów

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy:

➡Pracodawca może powierzyć Ci wykonywanie pracy i w tym celu musi
jedynie powiadomić powiatowy urząd pracy o powierzeniu Ci
wykonywania pracy w terminie 14 dni od dnia podjęcia przez Ciebie pracy.

Powiadomienie następują za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego – praca.gov.pl. 

Ważne: Jeżeli uzyskasz pozwolenie na pobyt czasowy, na podstawie
specustawy dla Ukrainy ( zasady uzyskania pozwolenia opisane są na
stronie 4 ) to będziesz uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Polski bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę! 

Praca 
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Rejestracja jako bezrobotny

którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie
art. 2 ust. 1 specustawy dla Ukrainy ( strona 1 opracowania)  lub,
który przebywa legalnie na terytorium Polski na podstawie innych
przepisów

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy:

➡ Możesz zarejestrować się jako osoba bezrobotna lub poszukująca
pracy.

Prowadzenie działalności gospodarczej

którego pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny na podstawie
specustawy dla Ukrainy  lub,
ustawy o cudzoziemcach 

Jeżeli jesteś obywatelem Ukrainy:

➡ Możesz podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na
terytorium Polski na takich samych zasadach jak obywatele polscy, pod
warunkiem uzyskania numeru PESEL.



Opiekun tymczasowy
Dla małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium
Polski, bez opieki osób dorosłych, które są za nich odpowiedzialne
zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce, konieczne jest
ustanowienie opiekuna tymczasowego.

Co to oznacza? Jeżeli dziecko przebywa na terytorium Polski bez
obecności rodziców, konieczne jest ustanowienie dla niego
opiekuna tymczasowego.

Po jego ustanowieniu, we wszystkich ważniejszych sprawach, które
dotyczą osoby lub majątku małoletniego, opiekun tymczasowy
zobowiązany jest uzyskać zgodę sądu. 
 

Kto ustanawia opiekuna
tymczasowego?
Opiekun tymczasowy ustanawiany
jest przez sąd opiekuńczy
właściwy ze względu na pobyt
małoletniego.

Kto może zostać opiekunem
tymczasowym?

krewni;
powinowaci;
inne osoby dające rękojmię należytego
wykonywania obowiązków opiekuna;
osoby wskazane przez ośrodek pomocy
społecznej lub centrum usług społecznych,
albo inną jednostkę organizacyjną.

Co należy zrobić?
Celem ustanowienia opiekuna tymczasowego
należy złożyć wniosek do Sądu. Sąd może
również wszcząć postępowanie z urzędu.

Rozpoznanie wniosku powinno nastąpić
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni
od dnia wpływu wniosku do Sądu. 

Złożenie wniosku jest wolne od opłat. 
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Podsumowanie

DANE KONTAKTOWE
Izba Adwokacka w Katowicach 
ul. Gliwicka 17
40 - 079 Katowice 

www.adwokatura.katowice.pl 

Udzielamy telefonicznych porad prawnych w trakcie Dyżurów
telefonicznych adwokatów i aplikantów adwokackich;
Pełnimy dyżury stacjonarne w Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach (ul.
Jagiellońska 25, 40-032 Katowice), oraz w punkcie recepcyjnym
mieszczącym się na Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach;
Udzielamy odpowiedzi na kierowane pytania droga mailową na adres:
ukraina@adwokatura.katowice.pl. 

Niniejsze opracowanie ma na celu pomóc Państwu w zrozumieniu regulacji
prawnych dotyczących legalności Państwa pobytu na terytorium Polski.

Adwokaci z Izby Adwokackiej w Katowicach udzielają bezpłatnej pomocy
prawnej dla osób dotkniętych wojną na Ukrainie. 

Jak pomagamy?

Bieżące informacje o naszych działaniach udostępniane są na stronie:
www.adwokatura.katowice.pl 
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