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Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu
obywateli Ukrainy (TYLKO!), którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium
Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi
na terytorium tego państwa (od 24 lutego 2022 r.!), oraz
obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka, którzy wraz z
najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustawa nie dotyczy tych, którzy przyjechali przez Słowację,
Rumunię, Niemcy…
Też związek z działaniami wojennymi.

Dokumenty wjazdu
Wpuszczana jest każda osoba, która ucieka z Ukrainy w związku z
wojną, niezależnie czy posiada odpowiednie dokumenty wjazdowe.
Zgoda z art. 32 ustawy o cudzoziemcach – 15 dni.
Paszport biometryczny – z oznaczeniem jak polski (90 dni w ruchu
bezwizowym).
Paszport „stary” – nie mylid z dowodem osobistym, bo tak niektórzy go
nazywają.
Każdy inny dokument ze zdjęciem.
Dokumenty potwierdzające tożsamośd dziecka oraz zgoda rodzica.
Od 24 lutego 2022 r. Główny Inspektor Weterynarii wprowadził
tymczasowe odstępstwa ułatwiające przekraczanie granicy ukraioskopolskiej ze zwierzętami domowymi.

Przepisy związane z SARS-CoV-2
19 lutego 2022 r. zniesiono ograniczenia
dotyczące wjazdu do Polski z kierunku
ukraioskiego, które zostały wprowadzone w
marcu 2020 r. w związku z pandemią.
24 lutego 2022 r. zniesiony został także
obowiązek posiadania szczepieo przeciwko
COVID-19, przechodzenia testów oraz
kwarantanny dla osób wjeżdżających do Polski
z Ukrainy.

Legalnośd pobytu obywateli Ukrainy
Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1
specustawy, wjechał legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022
r. do dnia określonego w przepisach wydanych na
podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym
terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy
licząc od dnia 24 lutego 2022 r.
(czyli do 24 sierpnia 2023 r. !)

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, datę
stanowiącą ostatni dzień okresu, w którym legalny wjazd
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z
terytorium Ukrainy obywatela Ukrainy deklarującego zamiar
pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
skutkuje tym, że jego pobyt na tym terytorium jest
uznawany za legalny, biorąc pod uwagę liczbę
cudzoziemców napływających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i
perspektywy zakończenia działań wojennych na terytorium
Ukrainy oraz względy obronności, bezpieczeństwa państwa
oraz względy ochrony bezpieczeństwa i porządku
publicznego.

Zarejestrowanie pobytu
W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas
kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela
Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek.
Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, o którym mowa powyżej, na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej następuje na jego wniosek, złożony nie później niż 60 dni
od dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
(Jeżeli ktoś złożył wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej – dla uchodźcy,
może cofnąć ten wniosek i złożyć w ramach specustawy!)
Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi w systemie teleinformatycznym
Straży Granicznej rejestr obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z
działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli
wniosek, o którym mowa powyżej.

Nadanie numeru PESEL
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uznaje się za legalny po przekroczeniu polskiej granicy po 24 lutego 2022 r.,
na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL.
Po co? – świadczenia socjalne, zatrudnienie, leczenie…
Wniosek składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym
w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem,
wypełnionym przez wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na
podstawie danych podanych przez wnioskodawcę.

Wniosek o nadanie nr Pesel zawiera m.in.
(to nie jest zwykły wniosek, możliwośd od 16 marca 2022r.)
1) imię (imiona);
2) nazwisko;
3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński;
4) obywatelstwo;
5) imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
6) nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
7) imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
8) nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane;
9) numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane;
10) datę urodzenia;
11) miejsce urodzenia;
12) kraj urodzenia;
13) płeć;
14) datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15) datę złożenia wniosku;
16) adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane;
17) informacje o osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem;

18) oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium tego państwa;
19) oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w
związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego
państwa;
20) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz
klauzulę o treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie
fałszywego oświadczenia";
21) własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację
pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
22) własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
która ukończyła 12. rok życia, albo adnotację pracownika organu gminy o
przyczynie braku podpisu.
Podczas składania wniosku pobiera się odciski palców. Nie pobiera się ich
od dzieci poniżej 12 roku życia.

Fotografia do wniosku
Do wniosku załącza się fotografię, spełniającą określone
wymagania – biometryczne.
Organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za
legalny, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii.
Jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wyłączenie stosowania PZP
Do zamówień publicznych niezbędnych do realizacji zadań, o
których mowa w specustawie, przez organy gmin oraz do
zakupu sprzętu i usług nie stosuje się przepisów Prawa
zamówień publicznych.

Profil zaufany
Obywatele Ukrainy mogą zakładać tzw. profil zaufany w
ułatwionym trybie, co może im ułatwić także nabywanie
kolejnych świadczeń. Minister ds. informatyzacji może
przygotować aplikację mobilną podobną do mObywatel dla
Ukraińców.

Pomoc o charakterze socjalnym
Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w
specustawie, polegającą na:
1) zakwaterowaniu;
2) zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego;
3) zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania lub miejsc, w których
obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna;
4) finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz
specjalistycznego transportu przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w
szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami wskazanymi powyżej;
5) zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów.
W związku z realizacją powyższych zadań, wojewoda może wydawać polecenia
obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające na obszarze
województwa, państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego,
samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej. O wydanych poleceniach wojewoda
niezwłocznie informuje właściwego ministra.

Świadczenie pieniężne
Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej
gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie
obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na
jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60
dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie
uzasadnionych przypadkach.
Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji
rządowej zleconymi gminie, a środki przeznaczone na ich realizację zapewnia
wojewoda.

Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość
świadczenia pieniężnego oraz warunki jego przyznawania i przedłużania jego
wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy napływających na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy
zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy
humanitarne, a także biorąc pod uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i
stan finansów publicznych. Brak takiego określenia – Premier medialnie
wypowiadał się, że to będzie 40 zł dziennie na osobę – ok. 1200 zł
miesięcznie…

Fundusz Pomocy
W projekcie ustawy z 3 marca 2022 r. była wymieniona
literalnie kwota 3 mld zł.
W uchwalonym tekście ustawy, nie pada już kwota, a jest
opisany system tworzenia tego funduszu.
Szeroko określono również cele, na które mogą byd
przeznaczone te środki.

Prawo do wykonywania pracy
Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami
– przez te 18 miesięcy, tj. do 24 sierpnia 2023 r., bez żadnych zezwoleń.
Tylko jeden warunek - jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w
terminie 14 dni (w pierwotnym projekcie było 7 dni) od dnia podjęcia pracy przez
obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub
miejsce zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu
obywatelowi.

Powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego praca.gov.pl.
Należy w nim wskazać:
1) informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy,
2) dane osobowe obywatela Ukrainy,
3) rodzaj umowy,
4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;
5) miejsce wykonywanej pracy.

Rejestracja jako bezrobotny
Obywatel Ukrainy, może także zarejestrować się oraz
zostać uznany jako osoba bezrobotna albo poszukująca
pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy z
dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i
instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z
późn. zm.). Do obywateli Ukrainy, o których mowa w zdaniu
pierwszym, nie stosuje się warunku określonego w art. 2
ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – nie
muszą posiadać co najmniej 6 miesięcy stażu pracy przed
rejestracją.
Ale ciągle nie jasne pozostaje, czy osobom takim będzie
przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych????

Opiekun tymczasowy małoletniego
Jest to specjalna instytucja – nowa – powołana tą ustawą, w odróżnieniu od
kuratora czy opiekuna.
Małoletniego obywatela Ukrainy, który przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za
niego zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej,
reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem opiekun
tymczasowy.
Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej
zakresu jego praw i obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania
małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i majątkiem. Opiekun
tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego.
Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na
miejsce pobytu małoletniego.

Świadczenia socjalne
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej na podstawie specustawy, przysługuje prawo do:
1) świadczeń rodzinnych,
2) świadczenia wychowawczego, jeżeli zamieszkuje z dziećmi na
terytorium Polski,
3) świadczenia dobry start,
4) rodzinnego kapitału opiekuńczego,
5) dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku,
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna.
- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z
wyłączeniem warunku posiadania karty pobytu z adnotacją
"dostęp do rynku pracy".
Prawo do świadczenia od dnia wjazdu.

Świadczenia z pomocy społecznej
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach specustawy i który
został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane
świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w
trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej.
Do udzielania świadczeń, o których mowa powyżej,
właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej
się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie stosuje
się.

Jednorazowe świadczenie pieniężne
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu w Polsce w ramach
specustawy i który został wpisany do rejestru PESEL,
przysługuje pomoc w postaci jednorazowego świadczenia
pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na
pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki
higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.
(W projekcie ustawy z dnia 3 marca 2022 r. było 500 zł dla
osoby samotnej i po 300 zł na każdego członka rodziny.)
Organem właściwym w sprawach jednorazowego
świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, prezydent
miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby
uprawnionej.

Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie
wymaga wydania decyzji.
Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia
pieniężnego wymaga wydania decyzji.
Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego
jest zadaniem zleconym z zakresu administracji
rządowej, realizowanym przez gminy.
Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego
obsługi są finansowane z budżetu państwa.

Pomoc Psychologa
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Polski na podstawie
specustawy, może być zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna.
Pomoc, o której mowa powyżej, jest zapewniana przez wójta, burmistrza lub
prezydenta miasta gminy właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela
Ukrainy.

Pomoc żywnościowa
Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Polski na podstawie
specustawy, może być przyznana pomoc żywnościowa w ramach
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Świadczenia opieki zdrowotnej
Obywatel Ukrainy przebywający w Polsce na podstawie
specustawy, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obejmującej świadczenia
opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom
objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem
zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na podstawie
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1285, z późn. zm.), z wyłączeniem leczenia
uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej.

Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa powyżej, są
udzielane przez świadczeniodawców na podstawie umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na
podstawie umów na realizację recept, zawartych z Narodowym
Funduszem Zdrowia.

Udzielenie „dalszego” zezwolenia na
pobyt czasowy
Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1,
udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy.
Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa powyżej, udziela się
jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.
Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa
powyżej, obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9
miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od
dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od
dnia wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania.
Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa powyżej, udziela
wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy
w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie
wpływa na właściwość miejscową wojewody.

Przedłużenie okresów legalnego pobytu
Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia
24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy oraz okres ważności tej wizy
ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.
W takim przypadku nie umieszcza się nowej naklejki wizowej.
Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego
obywatelowi Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności
tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r.
Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, o którym mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o
cudzoziemcach (abolicja dla niepożądanych), przypada w okresie od dnia 24
lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
Przedłużenie okresu ważności dokumentów, nie stanowi podstawy do wydania lub
wymiany tych dokumentów.
Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności, nie uprawnia
do przekraczania granicy.

Uznanie studiów
Obywatelowi polskiemu albo obywatelowi Ukrainy, którego pobyt
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny
na podstawie specustawy, którzy w dniu 24 lutego 2022 r. byli
studentami uczelni działającej na terytorium Ukrainy i którzy
oświadczą, że w tym dniu studiowali na określonym roku studiów
na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na
terytorium Ukrainy i nie dysponują dokumentami
poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia
lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię, mogą
zostać uznane odpowiednie okresy tych studiów w drodze
weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się.
W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub
efektach uczenia się uczelnia może zobowiązać studenta, do
złożenia określonych egzaminów lub odbycia praktyk
zawodowych.

Szczególne warunki zatrudnienia na stanowisku
pomocy nauczyciela
W roku szkolnym 2021/2022 na stanowisku pomocy
nauczyciela, o którym mowa w art. 165 ust. 8 ustawy
z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, może
być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa
polskiego, jeżeli posiada znajomość języka
polskiego w mowie i piśmie w stopniu
umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna
języka polskiego albo zna go na poziomie
niewystarczającym do korzystania z nauki. Wymogu
znajomości języka polskiego potwierdzonej
dokumentem, o którym mowa w art. 11 ust. 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych, nie stosuje się.

Wykonywanie zawodu lekarza
Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy,
niezależnie od trwania stanu zagrożenia epidemicznego
lub stanu epidemii, obywatelowi Ukrainy, który uzyskał
kwalifikacje lekarza lub lekarza dentysty poza terytorium
państw członkowskich Unii Europejskiej, można udzielić
zgody na wykonywanie zawodu lekarza albo zgody na
wykonywanie zawodu lekarza dentysty oraz przyznać
warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza albo
warunkowe prawo wykonywania zawodu lekarza
dentysty, jeżeli spełnia warunki, o których mowa w art. 7
ust. 2a pkt 3-5 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o
zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r.
poz. 790, 1559 i 2232 oraz z 2022 r. poz. 583).

Retroaktywnośd
Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia,
z mocą od dnia 24 lutego 2022 r.
(z małymi wyjątkami).

DECYZJA WYKONAWCZA RADY (UE)
2022/382
z dnia 4 marca 2022 r.
stwierdzająca istnienie masowego napływu
wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5
dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem
tymczasowej ochrony
Stwierdza istnienie masowego napływu do Unii
wysiedleńców, którzy musieli opuścić Ukrainę w wyniku
konfliktu zbrojnego i ma zastosowanie wysiedleńców,
którzy musieli opuścić Ukrainę począwszy od
dnia 24 lutego 2022 r. w następstwie inwazji wojskowej
rozpoczętej w tym dniu przez rosyjskie siły zbrojne.

KONIEC

