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• Na podstawie paszportu biometrycznego – pobyt dopuszczalny do 90 dni; w tym czasie możliwe złożenie 
wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę, wniosku o zezwolenie na pobyt, wniosku o zezwolenie na pracę; praca 
możliwa też na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, ale to jest rozwiązanie na okres 
maksymalnie 24 miesiące, w tym czasie trzeba uzyskać zezwolenie na pracę lub pobyt i pracę).

• Na podstawie wizy krajowej (typ D) lub wizy Schengen (typ C), w tym wydanej przez organ innego państwa 
członkowskiego UE.

• Zezwolenia na pobyt (czasowy, stały, rezydenta długoterminowego UE).

• Wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej (o przyznanie statusu uchodźcy).

• Zgody komendanta Straży Granicznej na wjazd na okres do 15 dni.

I. Wjazd do Polski zgodnie z obecnie (28.02.2022 r.) obowiązującymi 
przepisami:

W praktyce:

Polska administracja deklaruje (https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina; informacja z 27.02.2022), że każdy, kto ucie-
ka z Ukrainy przed wojną, zostanie wpuszczony do Polski i nie musi się troszczyć o legalność swojego pobytu, 
ponieważ polskie służby zadbają o przedłużenie uprawnień tak długo, jak to potrzebne. Pojawiły się także infor-
macje, że UE zamierza umożliwić Ukraińcom pobyt na terenie Unii nawet do 3 lat bez dodatkowych formalności  
(„Przytłaczająca większość państw UE popiera propozycję zezwolenia uchodźcom z Ukrainy na pozostanie 
w krajach członkowskich przez co najmniej trzy lata. Formalna decyzja wkrótce — informuje New York Times”  
[za: onet.pl, g. 23.03, dn. 27.02.2022]).

Obniżone wymagania co do dokumentów: 

polscy pogranicznicy przepuszczają przez granicę ukraińską także nieposiadające paszportu zagranicznego,  
wystarczy inny dokument potwierdzający tożsamość (paszport, paszport wewnętrzny, akt urodzenia w przypadku 
dzieci nie posiadających innych dokumentów).

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
http://onet.pl
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• Ukraińcy posiadający paszport biometryczny mogą przebywać w Polsce do 90 dni w ramach ruchu bezwizowego. 

• Osoby posiadające zezwolenie na pobyt mogą przebywać w Polsce do upływu terminu, na jaki zostało ono 
wydane. Władze polskie deklarują, że osoby, którym kończy się obecnie ważność dokumentów pobytowych, 
nie muszą obawiać się żadnych konsekwencji – legalność ich pobytu w Polsce będzie przedłużona.

• Osoby, które wjechały do Polski bez dokumentów (na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej) mogą 
przebywać w Polsce przez okres 15 dni. W tym czasie powinny złożyć we właściwym dla miejsca pobytu 
Urzędzie Wojewódzkim wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy, ewentualnie pobyt i pracę. Należy to zrobić 
drogą pocztową – złożenie wniosku jest jednoznaczne z uzyskaniem prawa legalnego pobytu do czasu roz-
patrzenia wniosku.

• Osoby, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową (przyznanie statusu uchodźcy), przebywają legalnie 
w Polsce do czasu rozpatrzenia wniosku; nie mogą jednak pracować, nie będą mogły także pracować przez 
pierwsze 6 miesięcy od udzielenia ochrony.

Pracować w Polsce legalnie mogą obecnie osoby posiadające pozwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt i pracę, 
zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a także osoby, dla których pracodawca złożył w Urzę-

dzie Pracy oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi.

• Osoby, które chcą starać się o zezwolenie na pobyt lub pobyt i pracę, po przekroczeniu granicy na podstawie 
zezwolenia Straży Granicznej, muszą złożyć odpowiedni wniosek do właściwego ze względu na miejsce po-
bytu Urzędu Wojewódzkiego. Jako kancelaria udzielimy wsparcia w złożeniu wniosku.

• Osoby, które przebywają w Polsce w ramach ruchu bezwizowego (do 90 dni), mogą w tym czasie złożyć wnio-
sek o zezwolenie na pobyt i pracę; mogą także – w przypadku znalezienia pracy – uzyskać możliwość pracy na 
podstawie oświadczenia pracodawcy o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Oświadczenie pozwala na pracę 
przez okres do 6 miesięcy, w okresie tym, przed upływem okresu 90 dni pobytu w ramach ruchu bezwizowe-
go, należy złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt i pracę. Wspieramy pracodawców w składaniu 
oświadczeń i pracowników w uzyskaniu dokumentów uprawniających do legalnego pobytu w Polsce.

• Osoby, które złożyły wniosek o ochronę międzynarodową (przyznanie statusu uchodźcy) nie mogą pracować 
do czasu przyznania ochrony międzynarodowej, nie będą mogły także pracować przez pierwsze 6 miesięcy 
od udzielenia ochrony.

II.  Pobyt w Polsce

III.  Praca w Polsce



4KWKR Konieczny Wierzbicki i Partnerzy |Pobyt Ukraińców w Polsce – praktyczne informacje

• Wszyscy obywatele Ukrainy, którzy przedostali się do Polski w związku z inwazją rosyjską, mogą w razie po-
trzeby otrzymać bezpłatną pomoc medyczną w polskich placówkach ochrony zdrowia. Dotyczy to obywateli 
Ukrainy, posiadających zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Gra-
nicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy 
od 24 lutego 2022 r.

• Opieka medyczna będzie udzielana zarówno przez lekarzy pierwszego kontaktu (podstawowej opieki zdrowot-
nej), poradnie specjalistyczne jak i w szpitalach.

• Możliwe jest przekroczenie granicy przez dziecko nieposiadające paszportu ani innego ukraińskiego dokumen-
tu tożsamości – na podstawie samego aktu urodzenia. Tak jak w przypadku dorosłych – uzyskanie paszportu 
zagranicznego na terytorium Polski jest możliwe w porozumieniu z organami konsularnymi Ukrainy i podlega 
prawodawstwu Ukrainy, jednakże z informacji uzyskanych w konsulacie Ukrainy, obecnie paszporty zagranicz-
ne nie są wydawane i obsługa konsularna jest zawieszona.

• Wszystkie dzieci, niezależnie od podstawy pobytu, w wieku 7-18 lat są w Polsce objęte obowiązkiem szkolnym. 
Dziecko może być przyjęte do szkoły w ciągu całego roku szkolnego. Zostanie skierowane do klasy w zależno-
ści od ilości ukończonych lat nauki za granicą. 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. W celu ustalenia, jaka szkoła ma wolne miejsca – należy zwrócić się do wy-
działu edukacji gminy, w której dane dziecko mieszka.

IV.  Opieka medyczna

V.  Dzieci
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Zwierzęta towarzyszące podróżnemu (psy, koty i fretki) powinny posiadać: 

• Chip/transponder lub czytelny tatuaż identyfikujący zwierzę.

• Szczepienie przeciw wściekliźnie.

• Świadectwo zdrowia oraz dokumentacja zawierająca szczegółowe dane identyfikujące zwierzę, którego do-
tyczy zaświadczenie, szczegóły dotyczące szczepienia i wynik próby serologicznej.

• Wynik badania miareczkowania przeciwciał przeciwko wściekliźnie.

Jednakże zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Głównego Lekarza Weterynarii wjazd ze zwierzęciem 
z Ukrainy jest obecnie możliwy, nawet w przypadku niespełniania ww. wymagań. Wdrożono tymczasową pro-
cedurę, przewidującą złożenie oświadczenia przez właściciela/opiekuna zwierzęcia. Nie jest konieczne posiadanie 
wyniku badania dot. wścieklizny.

VI.  Zwierzęta
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