JEŻELI NIE POSŁUGUJESZ SIĘ JĘZYKIEM POLSKIM,NIE MA PROBLEMU! PRZYJDŹ!
UDZIELIMY TOBIE POMOCY! PRACUJ LEGALNIE!
ЕСЛИ ТЫ НЕ ВЛАДЕЕШЬ ПОЛЬСКИМ ЯЗЫКОМ, ЭТО НЕ ПРОБЛЕМА! ПРИДИ! ПОМОЖЕМ!
РАБОТАЙ ЛЕГАЛЬНО!
ЯКЩО ТИ НЕ ВОЛОДІЄШ ПОЛЬСЬКОЮ МОВОЮ, НЕ ПРОБЛЕМА! ПРИЙДИ! ДОПОМОЖЕМО!
ПРАЦЮЙ ЛЕГАЛЬНО!

Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku
Izabela Struczyńska nadinspektor pracy
kancelaria@gdansk.pip.gov.pl
www.pip.gov.pl

Gdańsk 24 marca 2022 r.

Kontrole inspekcji pracy - ważne
•

•

Stąd pracodawcy są zobowiązani do podjęcia działań zmierzających do
ograniczenia ryzyka związanego z narażeniem na ten czynnik biologiczny –
wprowadzania w zakładach pracy stosownych procedur/wytycznych
/zaleceń/wskazówek mających na celu ochronę pracowników przed
możliwością zakażenia się SARS-CoV-2.
Zagrożenie związane z możliwością zachorowania pracownika na COVID19, podobnie jak w przypadku innych chorób o podłożu wirusowym i
bakteryjnym, może mieć dwojaki charakter:
•
•

związany z prowadzeniem określonego procesu pracy,
wynikający z ogólnych warunków epidemiologicznych.

www.pip.gov.pl
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Przydatne linki:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych www.msw.gov.pl
Portal o przeciwdziałaniu handlu ludźmi www.handelludzmi.eu
https://www.strazgraniczna.pl/pl/pozostale-informacje/handel-ludzmi

www.pip.gov.pl
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Formy zatrudnienia – k.p.
•

Podstawowa to umowa o pracę, która wiąże się
z gwarancjami wynikającymi z ustawy Kodeks pracy
i aktów wydanych na jego podstawie, tj.:
➢
➢
➢
➢
➢

wynagrodzeniem minimalnym,
prawem do płatnego urlopu,
wynagrodzeniem za czas niezdolności do pracy z tytułu
choroby,
uregulowanym czasem pracy,
szczegółowo określonym sposobem zatrudniania i zwalniania
pracowników.
www.pip.gov.pl
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Formy zatrudnienia – k.c.
•
•

Równie często stosowane formy zatrudnienia
umowy cywilnoprawne.
Regulowane one są przez Kodeks cywilny:

to

• umowa o dzieło (art. 627-646 kc),
• umowa zlecenie (art. 734-751 kc),
• umowa agencyjna (art. 758-764 kc),
• kontrakt menedżerski (stosuje się przepisy art. 734-751 kc).
Ważne!
Zapoznaj się proszę z ulotką sporządzoną w języku
ukraińskim: „Umowa o pracę a umowy cywilnoprawne”
www.pip.gov.pl
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WAŻNE:
Niezależnie od formy zatrudnienia czy rodzaju umowy (np. umowa
o pracę na okres próbny, czas określony czy też nieokreślony)
pracodawca / zleceniodawca:
– umowa o pracę czy umowa cywilnoprawna MUSI BYĆ
SPORZĄDZONA NA PIŚMIE;
– ww. dokument musi być sporządzony W JĘZYKU
ZROZUMIAŁYM dla cudzoziemca;
– przedsiębiorca ma prawo żądać oryginałów dokumentów
tylko do wglądu, przechowuje kopie!!!

www.pip.gov.pl
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Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Dz.U.2022.583 z dnia
2022.03.12

Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. – zakres podmiotowy

• ob. Ukrainy, którzy:
- przybyli bezpośrednio z Ukrainy na terytorium RP
w związku z działaniami wojennymi (za ob. Ukrainy
uważa się również małżonka ob. Ukrainy, który
przybył bezpośrednio do Polski w związku
z działaniami wojennymi)
oraz
- ob. Ukrainy posiadający Kartę Polaka, którzy
z najbliższą rodziną, z powodu wojny, przybyli na
terytorium RP (nie bezpośrednio)
www.pip.gov.pl
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Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. –
legalny pobyt art. 2
Legalny pobyt - 18 miesięcy od dnia 24.02.2022 r.,
WAŻNE - nie od daty wjazdu:
• ob. UA, o którym mowa w przepisie – warunek bezpośredniości;
- wjechał legalnie, w okresie od dnia 24.02.2022 r. do daty
w rozporządzeniu RM;
- deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP;
- dziecko ww. osoby urodzone w RP;
2. ob.UA posiadający Kartę Polaka (członkowie najbliższej rodziny)
• opuścił UA po 24.02.2022 r.,
• deklaruje zamiar pozostania na terytorium RP,
• przybył legalnie na terytorium RP.
www.pip.gov.pl
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Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. –
osoby wyłączone z legalnego pobytu art. 2 ust. 2
Legalny pobyt - 18 miesięcy od dnia 24.02.2022 r. nie stosuje się do ob.
Ukrainy, którzy mają:
• pobyt stały,
• rezydent długoterminowy UE,
• pobyt czasowy,
• status uchodźcy,
• ochronę uzupełniającą,
• zgodę na pobyt tolerowany;
• złożyli wniosek / deklarację chęci ubiegania się o udzielenie ochrony
międzynarodowej – mogą jednak cofnąć wniosek i o skorzystać
z legalnego pobytu.

www.pip.gov.pl
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Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. – art. 11

Uprawnienie do pobytu z art. 2 ust. 1 (pobyt 18
miesięcy od dnia 24.02.2022r.):
- niezależne od innych uprawnień do wjazdu
i pobytu na terytorium RP (pobyt humanitarny,
przedłużenie wiz covid i inne)
- wyjazd ob. Ukrainy z terytorium RP powyżej
1 miesiąca pozbawia go tego uprawnienia, jak
również innych uprawnień ze specustawy.
www.pip.gov.pl
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Specustawa z dnia 12 marca 2022 r.

– wjazd powinien zostać zarejestrowany podczas
kontroli granicznej,
jeśli nie został zarejestrowany
- rejestracja przez Straż Graniczną, na podstawie
wniosku o PESEL
- termin złożenia - 60 dni od dnia wjazdu (Straż
Graniczna umieszcza dane w rejestrze w ciągu 30
dni od uzyskania informacji z gminy)
www.pip.gov.pl
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Specustawa z dnia 12 marca 2022 r. - PESEL
wniosek PESEL (art. 4 ust. 1 – dotyczy obywateli UA, czyli wymienionych
w art. 2 ust. 1)
- składa się osobiście / rodzice, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy,
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem,
- w dowolnym urzędzie gminy w postaci papierowej (może wypełnić
pracownik), na specjalnym wniosku,
- zawiera m.in. datę wjazdu i przyczynę braku jej weryfikacji, oświadczenia
o bezpośrednim przybyciu, byciu małżonkiem ob. UA z art. 1 ust. 1, itp.
- potwierdzenie tożsamości do wniosku – dokument podróży, Karta
Polaka, inny dokument ze zdjęciem, małoletni – akt urodzenia, (także
unieważnione)

www.pip.gov.pl
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Powyższych szczególnych przepisów dotyczących legalnego pobytu
w Polsce na podstawie art. 2 ust. 1 i 2 ustawy specjalnej nie stosuje
się do obywateli Ukrainy, którzy:
a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony
międzynarodowej lub w imieniu których takie wnioski zostały złożone,
b) zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony
międzynarodowej w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1
lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z
2021 r. poz. 1108 z późn.zm.) lub których takie deklaracje zamiaru
dotyczą.
Z chwilą wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej lub deklaracji o zamiarze złożenia takiego wniosku wynikające
z ustawy specjalnej szczególne przepisy dotyczące legalnego pobytu w Polsce będą
mieć do niego zastosowanie

www.pip.gov.pl
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Przedłużenie legalnego pobytu ob. Ukrainy
przebywających w Polsce
ZEZWOLENIE NA WJAZD NA TERYTORIUM RP – przedłużenie
legalnego pobytu obywateli Ukrainy przebywających w Polsce na tej
podstawie (art. 44 ustawy specjalnej)
Niezależnie od podstawy legalnego pobytu wynikającej z art. 2 ust. 1 i 2
ustawy specjalnej, zgodnie z art. 44 ustawy specjalnej, pobyt obywatela
Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej na odcinku
granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą zezwolił na wjazd na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z
dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (zgoda na wjazd na okres nie
dłuższy niż 15 dni), uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy

www.pip.gov.pl
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców – wniosek o
nadanie numeru PESEL składany od dnia 16.03.br.
Ustawa specjalna wprowadziła specjalny tryb uzyskania numeru
PESEL
(tj.
numeru
identyfikacyjnego
Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności), dla obywateli
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
uznaje się za legalny na podstawie ustawy specjalnej, na
podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie
wykonawczym gminy (tj. w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy
danej miejscowości) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

www.pip.gov.pl
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców -PESEL
Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się osobiście w dowolnym organie
gminy.
Wniosek o nadanie numeru PESEL dostępny jest pod adresem
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskajnumer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dlaobywateli-ukrainy.
W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub
posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o
nadanie numeru PESEL wniosek składa jedno z rodziców, opiekun, kurator,
opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25 ustawy specjalnej, lub osoba
sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.
Do wniosku o nadanie numeru PESEL załącza się fotografię, spełniającą
wymagania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach
osobistych. Organ gminy może zapewnić możliwość nieodpłatnego wykonania
fotografii

www.pip.gov.pl
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców - PESEL
Podczas składania wniosku o nadanie numeru
PESEL pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek,
odciski palców.
Odcisków palców nie pobiera się od osoby:
1) która nie ukończyła 12. roku życia;
2) od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe
pobranie odcisków któregokolwiek z palców;
3) od której pobranie odcisków palców jest fizycznie
niemożliwe.
www.pip.gov.pl
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców - PESEL

Zapamiętaj:
Złożenie wniosku o nadanie numeru PESEL nie później niż 60 dni od
dnia wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskie jest konieczne w
przypadku obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku
z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, ale ich
wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie został
zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas
kontroli granicznej.
W takim przypadku Komendant Główny Straży Granicznej zarejestruje
pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na
jego wniosek, o nadanie numeru PESEL.
www.pip.gov.pl
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Przedłużenie – z mocy prawa – ważności tytułów i dokumentów
pobytowych obywateli Ukrainy

Zgodnie z art. 42 ust. 1 – jeżeli ostatni dzień okresu
pobytu obywatela Ukrainy na terytorium RP na podstawie
wizy krajowej (typu „D”) 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.

www.pip.gov.pl
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Przedłużenie – z mocy prawa – ważności tytułów i dokumentów
pobytowych obywateli Ukrainy

Na mocy art. 42 ust. 5 – jeśli ostatni dzień okresu ważności
zezwolenia na pobyt czasowy (w tym również na pobyt czasowy
i pracę) 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.

www.pip.gov.pl
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Przedłużenie – z mocy prawa – ważności tytułów i dokumentów
pobytowych obywateli Ukrainy

W myśl art. 42 ust. 8-10 – jeżeli ostatni dzień okresu ważności:
1) kart pobytu,
2) polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy,
3) dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany”
– wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego

2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy.
Przedłużenie okresu ważności tych dokumentów nie stanowi podstawy do
wydania lub wymiany dokumentów. Karta pobytu w okresie, na jaki uległ
przedłużeniu okres jej ważności, nie uprawnia do przekraczania granicy.
www.pip.gov.pl
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Przedłużenie – z mocy prawa – ważności tytułów i dokumentów
pobytowych obywateli Ukrainy

Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na
terytorium RP:
1) na podstawie wizy Schengen (typu „C”) wydanej przez organ polski,
2) na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,

www.pip.gov.pl
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Stosownie do art. 42 ust. 11 – jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu
obywatela Ukrainy na terytorium RP:

3) na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a
rozporządzenia

Rady

(WE)

nr

1030/2002

z

dnia

13

czerwca

2002

r.

ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli państw
trzecich, wydanego przez właściwy organ innego państwa obszaru Schengen,

albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego państwa,
uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,
4) w ramach ruchu bezwizowego

– przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed
tym dniem, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18
miesięcy.

www.pip.gov.pl
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Możliwość uzyskania w przyszłości zezwolenia na pobyt czasowy

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na

terytorium RP jest lub był uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1
(tzn. jeżeli przybył on na terytorium Polski bezpośrednio z Ukrainy

w związku z działaniami wojennymi na terytorium tego państwa), udziela
się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Zezwolenia tego
udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji.

www.pip.gov.pl
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Możliwość uzyskania w przyszłości zezwolenia na pobyt czasowy

W myśl art. 38 ust. 7, wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt

czasowy obywatel Ukrainy składa nie wcześniej niż po upływie 9
miesięcy od dnia wjazdu na terytorium Polski, 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. Natomiast jeśli zostanie on złożony z uchybieniem

terminu maksymalnego, obywatelowi Ukrainy odmawia się udzielenia
zezwolenia na pobyt czasowy (art. 38 ust. 4 pkt 3).

www.pip.gov.pl
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Możliwość uzyskania w przyszłości zezwolenia na pobyt czasowy

Stosownie do art. 38 ust. 8 i 9, zezwolenia na pobyt czasowy 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.

Decyzja

wojewody

w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy jest
ostateczna (cudzoziemcowi nie przysługuje odwołanie do Szefa Urzędu

do Spraw Cudzoziemców).

www.pip.gov.pl
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Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Na mocy art. 39 obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na
pobyt czasowy w powyższej sytuacji, jest uprawniony do wykonywania
pracy na terytorium RP bez konieczności posiadania zezwolenia na

pracę.

www.pip.gov.pl
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Legalna praca na podstawie specustawy
Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi
przepisami, w przypadku gdy:
1) jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny
na podstawie art. 2 ust.
1 (lub 2) lub
2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej
– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie
14 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.
www.pip.gov.pl
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Zakres danych zawartych w powiadomieniu PUP określa art. 22
ust. 3. W powiadomieniu tym podmiot powierzający wykonywanie

pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
•

informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:

a)

nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,

b)

adres siedziby albo miejsca zamieszkania,

c)

numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,

d)

numer identyfikacyjny NIP i REGON – w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą
albo numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej,

e)

numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia – w przypadku podmiotu

powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia
świadczącą usługi pracy tymczasowej,
f)

symbol PKD oraz opis wykonywanej działalności związanej z pracą obywateli Ukrainy;

www.pip.gov.pl
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Zakres danych zawartych w powiadomieniu PUP określa art. 22
ust. 3. W powiadomieniu tym podmiot powierzający wykonywanie

pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
•

dane osobowe obywatela Ukrainy:

a) imię (imiona) i nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) płeć,
d) obywatelstwo,

e) rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub
pozwalającego ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,
f)

numer PESEL – o ile został nadany;

www.pip.gov.pl

32

Zakres danych zawartych w powiadomieniu PUP określa art. 22
ust. 3. W powiadomieniu tym podmiot powierzający wykonywanie

pracy obywatelowi Ukrainy przekazuje:
3) rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie

pracy a obywatelem Ukrainy;
4) stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy;

5) miejsce wykonywanej pracy.

www.pip.gov.pl
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Rejestracja i uznanie jako osoby bezrobotnej albo
poszukującej pracę

Obywatel Ukrainy, o którym wyżej mowa, może 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

www.pip.gov.pl
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Działalność gospodarcza

Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej uznaje się za legalny na podstawie ustawy specjalnej lub
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, mogą
podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak
obywatele polscy, pod warunkiem uzyskania przez obywatela
Ukrainy numeru PESEL.
Gdy pobyt przedsiębiorcy – obywatela Ukrainy na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przestanie być legalny, przedsiębiorca
podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej.
www.pip.gov.pl

36

Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców - WAŻNE

Cudzoziemcy nie objęci zakresem ustawy o pomocy obywatelom
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
ale objęci art. 2 ust. 1 i 2 decyzją wykonawczą Rady (UE) 2022/382
z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzającą istnienie masowego napływu
wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE
i skutkującą wprowadzeniem tymczasowej ochrony (Dz. Urz. UE L 71,
z 4.3.2022, str. 1–6) mogą ubiegać się o udzielenie ochrony czasowej
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców –
ochrona czasowa
Dotyczy to następujących kategorii obywateli Ukrainy,
obywateli krajów trzecich lub bezpaństwowców nie objętych
zakresem ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którzy
musieli opuścić Ukrainę począwszy od dnia 24 lutego 2022 r.
w następstwie inwazji wojskowej rozpoczętej w tym dniu
przez rosyjskie siły zbrojne:
a) obywatele Ukrainy, którzy nie przybyli na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy
jednocześnie nie posiadający Karty Polaka,
www.pip.gov.pl
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców –
ochrona czasowa
b) nieposiadający obywatelstwa ukraińskiego członkowie rodzin
obywateli Ukrainy zamieszkałych w Ukrainie przed dniem
24 lutego 2022 r., w tym:
- małżonek obywatela Ukrainy nie posiadającego Karty Polaka,
który nie przybył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
bezpośrednio z terytorium Ukrainy,
- inny niż małżonek członek rodziny obywatela Ukrainy nie
posiadającego Karty Polaka,
c) bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich innych niż
Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 2022 r. korzystali
z ochrony międzynarodowej lub równoważnej ochrony krajowej
w Ukrainie;
www.pip.gov.pl
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców –
ochrona czasowa
d) członkowie rodzin osób, o których mowa w lit. c,
e) bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich innych niż
Ukraina, którzy są w stanie udowodnić, że przed dniem
24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie
ważnego zezwolenia na pobyt stały wydanego zgodnie
z prawem ukraińskim, i którzy nie są w stanie w bezpiecznych
i trwałych warunkach powrócić do kraju lub regionu
pochodzenia.
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców –
ochrona czasowa
Ochrony czasowej udziela się na podstawie i w granicach
określonych w decyzji Rady Unii Europejskiej, przez okres
określony każdorazowo w tej decyzji. Czas trwania tymczasowej
ochrony wynosi jeden rok. Jeżeli ochrona nie zostanie
zakończona wcześniej, okres ten będzie przedłużany
automatycznie o kolejne okresy sześciomiesięczne przez czas nie
dłuższy niż jeden rok, jeżeli po upływie roku nie ustaną
przeszkody do bezpiecznego powrotu cudzoziemców do
uprzedniego miejsca ich zamieszkania.
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Wyjaśnienia Urzędu ds. cudzoziemców – ochrona
czasowa
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców wydaje na żądanie i bezpłatnie
zaświadczenie potwierdzające korzystanie z ochrony czasowej ważne
do dnia, w którym upływa okres, na jaki udziela się ochrony czasowej
zgodnie z decyzją Rady Unii Europejskiej. W przypadku przedłużenia
tego okresu na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej, okres
ważności zaświadczenia ulega stosownemu przedłużeniu z mocy prawa.
Zaświadczenie jest wyłącznym dowodem korzystania z ochrony
czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej ww. osób i w okresie swojej
ważności poświadcza prawo jego posiadacza do pobytu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej. Cudzoziemcowi korzystającemu z ochrony
czasowej wydaje się bezpłatnie wizę, jeżeli jest to niezbędne do jego
wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
www.pip.gov.pl
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Powodzenia
Dziękuję za uwagę!
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