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13 marca 2022 roku weszła w życie Ustawa 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
(Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) („Ustawa”), która 
upraszcza znaczną część procedur związanych 
z legalizacją pobytu, umożliwienia zatrudnienia 
obywateli Ukrainy uciekających przed wojną oraz 
daje im prawo do opieki zdrowotnej oraz 
otrzymywania określonych świadczeń.  

 
13 березня 2022 року набув чинності Закон «Про 
допомогу громадянам України у зв'язку зі 
збройним конфліктом на території цієї держави» 
(Збірник законів, ст. 583 зі змінами) («Закон»), 
який значно спрощує частину процедур, 
пов'язаних з легалізацією перебування, дає 
можливість працевлаштуватися громадянам 
України, які рятуються від війни, і дає їм право на 
охорону здоров'я та отримання окремих пільг. 

Regulacjom Ustawy nadano zasadniczo moc 
wsteczną od 24 lutego 2022 roku, czyli jej kluczowe 
regulacje będą dotyczyć również osób, które 
przekroczyły granicę z Polską jeszcze przed 
przyjęciem ostatecznego tekstu Ustawy.  

 
Положення Закону в основному набули зворотної 
сили з 24 лютого 2022 року, тобто його ключові 
положення стосуватимуться також осіб, які 
перетнули кордон з Польщею до прийняття 
остаточного тексту Закону. 

Poniżej wskazano kluczowe uprawnienia wynikające 
z Ustawy w formule Pytań i Odpowiedzi (FAQ). 

 

 
Ключові права, передбачені Законом, 
представлені нижче у формулі запитання та 
відповіді (FAQ). 

SPIS TREŚCI 

 

1. CZY USTAWA MNIE DOTYCZY? (3) 

2. CZY USTAWA PRZEWIDUJE JAKIEŚ WYŁĄCZENIA? (4) 

3. CO JEŚLI JESTEM OSOBĄ UCIEKAJĄCĄ Z UKRAINY I NIE 
JESTEM OBJĘTA USTAWĄ? (4) 

4. CZY POBYT OSOBY OBJĘTEJ USTAWĄ JEST W POLSCE 
LEGALNY? (5) 

5. JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ODNOŚNIE LEGALIZACJĄ 
POBYTU? (5) 

6. CZY MUSZĘ OKAZAĆ MOJE DOKUMENTY DO UZYSKANIA 
NUMERU PESEL? (6) 

7. CZY JAKO OSOBA OBJĘTA USTAWĄ MAM PRAWO 
PRACOWAĆ? (7) 

8. JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z LEGALNYM 
PODJĘCIEM PRACY? (7) 

9. JESTEM LEKARZEM, JAK MOGĘ WYKONYWAC ZAWÓD 
W POLSCE? (8) 

10. JESTEM PIELĘGNIARKĄ / POŁOŻNĄ, JAK MOGĘ 
WYKONYWAC ZAWÓD W POLSCE? (9) 

11. CZY JAKO OSOBA OBJĘTA SPECUSTAWĄ MOGĘ 
SWOBODNIE PRZEMIESZCZAĆ SIĘ DO INNYCH KRAJÓW? 
(10) 

12. CZY JAKO OSOBA OBJĘTA OCHRONĄ USTAWY MAM 
ZAPEWNIONĄ RÓWNIEŻ OPIEKĘ ZDROWOTNĄ? (10) 

13. JAKIE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE MAJĄ DZIECI OBJĘTE 
USTAWĄ? (10) 

14. KTO DZIAŁA W IMIENIU MAŁOLETNIEGO OBYWATELA 
UKRAINY? (11) 

15. JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ OSOBIE OBJĘTEJ 
USTAWĄ? (12) 

16. UDZIELAM POMOCY OSOBIE OBJĘTEJ USTAWĄ – CO 
USTAWA PRZEWIDUJE DLA MNIE? (14) 

17. CZY SĄ JAKIEŚ SZCZEGÓLNE WARUNKI WYNAJMU 
LOKALU OSOBOM OBJĘTYM USTAWĄ? (15) 

 

 
ЗМІСТ 

 

1. ЧИ ЗАКОН СТОСУЄТЬСЯ МЕНЕ? (3) 

2. ЧИ ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ ВИКЛЮЧЕННЯ? (4) 

3. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я ВТІКАЮ З УКРАЇНИ І НА МЕНЕ НЕ 
ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ? (4) 

4. ЧИ ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ В ПОЛЬЩІ ОСОБИ ЯКОЇ 
СТОСУЄТЬСЯ ЦЕЙ ЗАКОН? (5) 

5. ЯКІ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕБУВАННЯ? 
(5) 

6. ЧИ ПОТРІБНО ПОКАЗАТИ МОЇ ДОКУМЕНТИ, ЩОБ 
ОТРИМАТИ НОМЕР PESEL? (6) 

7. ЧИ МАЮ Я ПРАВО ПРАЦЮВАТИ ЯК ОСОБА, ЯКА 
ОХОПЛЕНА ЦИМ ЗАКОНОМ? (7) 

8. ЯКІ ФОРМАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ З ЛЕГАЛЬНИМ 
ПОЧАТКОМ ПРАЦІ? (7) 

9. Я ЛІКАР, ЯК Я МОЖУ ВИКОНУВАТИ МОЮ ПРОФЕСІЮ В 
ПОЛЬЩІ? (8) 

10. Я МЕДСЕСТРА / АКУШЕРКА, ЯК Я МОЖУ ВИКОНУВАТИ 
СВОЮ ПРОФЕСІЮ В ПОЛЬЩІ? (9) 

11. ЯК ОСОБА, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ СПЕЦІАЛЬНИЙ 
ЗАКОН, ЧИ МОЖУ Я БЕЗКОШТОВНО ПЕРЕЇЖДЖАТИ В 
ІНШІ КРАЇНИ? (10) 

12. ЧИ МАЮ Я, ЯК ОСОБА, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАХИСТ 
ЗАКОНОМ, ЗАБЕЗПЕЧЕНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ? (10) 

13. ЯКІ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ МАЮТЬ ДІТИ ОХОПЛЕНІ ЦИМ 
ЗАКОН? (10) 

14. ХТО ДІЄ ВІД ІМЕНІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ГРОМАДЯНИНА 
УКРАЇНИ? (11) 

15. НА ЯКІ ПІЛЬГИ МАЄ ПРАВО ОСОБА ОХОПЛЕНА ЦИМ 
ЗАКОНОМ? (12) 

16. Я ДОПОМАГАЮ ОСОБАМ, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ 
ЗАКОНУ - ЩО ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ ДЛЯ МЕНЕ? (14) 

17. ЧИ ІСНУЮТЬ ОСОБЛИВІ УМОВИ ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО 
ПРИМІЩЕННЯ ОСОБАМ ОХОПЛЕНИХ ЗАКОНОМ? (15) 
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1. CZY USTAWA MNIE DOTYCZY? 

 

1. ЧИ ЗАКОН СТОСУЄТЬСЯ МЕНЕ? 

Niestety Ustawa nie dotyczy wszystkich osób 
uciekających przed wojną na terytorium Ukrainy. 
Ustawa ustanawia szczególny tryb ochrony 
i ułatwienia w formalnościach związanych 
z pobytem w Polsce dla trzech grup osób: 

 
На жаль, дія Закону не поширюється на всіх 
людей, які втікають від війни на території України. 
Закон встановлює особливий режим захисту та 
полегшення формальностей, пов’язаних із 
перебуванням у Польщі для трьох груп осіб: 

1) obywateli Ukrainy lub ich małżonków (art. 1 
ust. 1 i 2 Ustawy), którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a) przybyli legalnie na terytorium Polski po 
24 lutego 2022 roku w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi 
w Ukrainie, 

b) przybyli bezpośrednio z terytorium 
Ukrainy i 

c) deklarują zamiar pozostania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

1)  
1) Громадяни України або їх подружжя (ч. 1 і 

2 ст. 1 Закону), які відповідають усім 
наступним умовам: 

a) легально прибули на територію Польщі 
після 24 лютого 2022 року у зв’язку з 
воєнними діями в Україні, 

b) прийшли безпосередньо з території 
України і 

c) заявляють про намір залишатися на 
території Республіки Польща; 

2) dzieci urodzonych już na terytorium RP 
przez matki będące obywatelkami Ukrainy, 
które wjechały do Polski po 24 lutego 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku 
z działaniami wojennymi prowadzonymi 
w Ukrainie (art. 2 ust. 1 Ustawy); 

 
2) діти, які вже народилися на території 

Республіки Польща від матерів, які є 
громадянами України, які в’їхали до 
Польщі після 24 лютого безпосередньо з 
території України у зв’язку з воєнними діями 
в Україні (ч. 1 ст. 2 Закону); 

3) obywateli Ukrainy posiadających Kartę 
Polaka oraz członków ich najbliższej rodziny 
(art. 2 ust. 2 Ustawy), którzy spełniają łącznie 
następujące warunki: 

a) przybyli legalnie na terytorium Polski po 24 
lutego 2022 roku w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi w Ukrainie, 

b) deklarują zamiar pozostania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej; 

Ustawa nie definiuje pojęcia członka najbliższej 
rodziny nie jest więc w pełni jasne jak szeroką 
grupę osób będzie w praktyce obejmowała ta 
kategoria. W oparciu o dotychczasowe 
stosowanie tego pojęcia na gruncie innych 
ustaw należy przyjąć, że będą to krewni lub 
powinowaci najbliższego kręgu (małżonkowie, 
dzieci, dzieci małżonków, rodzeństwo, 
dziadkowie, wnuki, teściowie).  

Najbliższą rodziną będą również tworzyć osoby 
niespokrewnione pozostające w faktycznym 
związku, wspólnie zamieszkujące 
i gospodarujące.  

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie 
o pomocy społecznej (art. 6 ust. 14), którą ze 
względu na cel Ustawy można tu pomocniczo 
powołać, kategoria ta będzie najpewniej 
obejmować również konkubentów: „W prawie 
pomocy społecznej pojęcie rodziny nie jest 
oparte wyłącznie na więzach pokrewieństwa, 

 
3) Громадяни України, які мають карту 

поляка, та найближчі члени їх сімей (ст. 2 
ч. 2 Закону), які відповідають наступним 
умовам: 

a) легально прибув на територію Польщі 
після 24 лютого 2022 року у зв’язку з 
бойовими діями в Україні, 

b) заявляють про намір залишатися на 
території Республіки Польща; 

Закон не визначає поняття близького члена 
сім’ї, тому не зовсім зрозуміло, наскільки 
широка група людей на практиці буде 
охоплюватися цією категорією. Виходячи з 
нинішнього застосування цього поняття за 
іншими законами, слід виходити з того, що 
вони будуть родичами або родичами 
найближчого кола (подружжя, діти, діти 
подружжя, брати, сестри, бабусі, дідусі, 
онуки, рідні родичі). 

Найближчу сім’ю також створюватимуть 
неспоріднені люди, які насправді 
перебувають у стосунках і живуть разом. 

Згідно з визначенням, що міститься в Законі 
про соціальну допомогу (ст. 6 ч. 14), яке з 
уваги на призначення Закону тут можна 
вказати, ця категорія, швидше за все, також 
включатиме співмешканців (цивільного 
чоловіка та жінки): «У праві соціальної 
допомоги, концепція сім'ї не ґрунтується 
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istotniejsze jest tworzenie wspólnoty. Związek 
faktyczny może mieć podłoże emocjonalne, 
może polegać na pozostawaniu pod opieką lub 
na utrzymaniu danej osoby. W tym ujęciu 
rodzinę mogą również tworzyć osoby 
pozostające w związku konkubenckim, w tym 
osoby tej samej płci” (I. Sierpowska [w:] Pomoc 
społeczna. Komentarz, wyd. VI, LEX/el. 2021, 
art. 6.) 

виключно на спорідненості, важливіше 
створити спільноту. Справжні стосунки 
можуть базуватися на емоціях, вони 
можуть полягати на турботі або 
залежності від даної людини. При такому 
підході сім’ю також можуть створювати 
особи, які проживають спільно, у тому 
числі особи однієї статі» (І. Серповська [в:] 
Соціальне забезпечення. Коментар, 6-е 
видання, LEX / ел. 2021, ст. 6.) 

2. CZY USTAWA PRZEWIDUJE JAKIEŚ 
WYŁĄCZENIA? 

 

2. ЧИ ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ 
ВИКЛЮЧЕННЯ? 

Ustawa w zakresie legalizacji pobytu na terenie 
Polski nie ma zastosowania do obywateli Ukrainy 
posiadających (art. 2 ust. 3 pkt. 1) Ustawy): 

 
Закон про легалізацію перебування на 
території Польщі не поширюється на громадян 
України, які мають (ст. 2 ч. 3 п. 1 Закону): 

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; 

a)  
a) посвідку на постійне проживання, 

b) дозвіл на проживання довгострокового 
резидента Європейського Союзу, 

c) дозвіл на тимчасове проживання, 

d) статус біженця, 

e) додатковий захист, 

f) дозвіл на допустиме перебування; 

Ustawa w zakresie legalizacji pobytu na terenie 
Polski nie ma również zastosowania do obywateli 
Ukrainy, którzy (art. 2 ust. 3 pkt. 2) Ustawy): 

 
Акт про легалізацію перебування на території 
Польщі також не поширюється на громадян 
України, які (ст. 2 ч. 3 п. 2 Закону): 

a) złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski 
o udzielenie ochrony międzynarodowej lub, 
w imieniu których takie wnioski zostały 
złożone, 

b) zadeklarowali Straży Granicznej zamiar 
złożenia wniosków o udzielenie ochrony 
międzynarodowej w RP; 

przy czym wyżej wymieniony wniosek 
i deklarację obywatel Ukrainy może wycofać i 
w takiej sytuacji, o ile spełnia pozostałe 
wymagania Ustawa będzie miała zastosowanie 
do takiego obywatela Ukrainy również w zakresie 
leagalizacji pobytu (art. 2 ust. 5) Ustawy). 

 
a) подали заяви про міжнародний захист в 

Республіці Польща або від імені якої 
подано такі заяви,  

b) заявили прикордонникам про намір 
подавати заяви про міжнародний захист у 
Республіці Польща; 

зазначену заяву та декларацію громадянин 
України може відкликати, і в такій ситуації 
якщо якщо відповідає всім іншим умовам до 
такого громадянина України поширюється дія 
Закону також у сфері легалізації перебування 
(ст. 2 ч. 5 Закону). 

3. CO JEŚLI JESTEM OSOBĄ UCIEKAJĄCĄ 
Z UKRAINY I NIE JESTEM OBJĘTA 
USTAWĄ? 

 

3. ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я ВТІКАЮ З 
УКРАЇНИ І НА МЕНЕ НЕ 
ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ? 

Osobom nieobjętym Ustawą przysługują inne 
środki ochrony. W szczególności w związku 
z Decyzją Wykonawczą Rady (UE) 2022/382 z dnia 
4 marca 2022 roku stwierdzającą istnienie 
masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy „(…) 
bezpaństwowcy lub obywatele państw trzecich 
innych niż Ukraina, którzy przed dniem 24 lutego 
2022 r. korzystali z ochrony międzynarodowej (tj. 

 
Особи, на які не поширюється дія Закону, 
мають право на інші засоби захисту. Зокрема, 
у зв’язку з Виконавчим рішенням Ради (ЄС) 
2022/382 від 4 березня 2022 року про існування 
масового припливу переміщених осіб з України 
«(...) особи без громадянства або громадяни 
третіх країн, крім України, які скористалися 
міжнародним захистом (тобто вони мали статус 
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w szczególności posiadali status uchodźcy lub mieli 
przyznaną ochronę uzupełniającą) lub równoważnej 
ochrony krajowej w Ukrainie oraz członkowie ich 
rodzin, którzy musieli opuścić Ukrainę 
począwszy od dnia 24 lutego 2022 r. 
w następstwie inwazji wojskowej i którzy nie są 
w stanie w bezpiecznych i trwałych warunkach 
powrócić do kraju lub regionu pochodzenia są 
objęci ochroną czasową w rozumieniu Ustawy 
o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej (art. 106 i następne tej 
ustawy)”. 

біженця або додатковий захист) або 
еквівалентний національний захист в Україні та 
членів їхніх сімей, які повинні були залишити 
Україну з 24 лютого 2022 року після військового 
вторгнення і які не можуть повернутися в 
безпечних та постійних умовах в країну або регіон 
походження, підлягають тимчасовому захисту 
у розумінні Закону про надання захисту 
іноземцям на території Республіки Польща (ст. 
106 та наступні цього Закону)». 

Osobom korzystającym z ochrony czasowej po 
przyjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców udziela 
zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku 
i wydaje kartę pobytu (art. 110 Ustawy o udzielaniu 
cudzoziemcom ochrony na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej), zapewnia opiekę 
medyczną oraz przyznaje pomoc przez 
zakwaterowanie i wyżywienie (art. 112 tej ustawy). 

 
Особам, які користуються тимчасовим захистом 
після прибуття на територію Республіки Польща, 
керівник Управління у Справах Іноземців 
надає дозвіл на тимчасове проживання 
строком на один рік та видає картку на 
проживання (ст. 110 Закону про надання захисту 
іноземцям у межах на території Республіки 
Польща), надає медичну допомогу та допомагає 
надаючи проживання та харчування (ст. 112 
цього Закону). 

Cudzoziemiec korzystający z ochrony czasowej 
może wykonywać pracę bez zezwolenia na pracę 
lub wykonywać działalność gospodarczą na 
zasadach określonych w ustawie z dnia 6 marca 
2018 roku o zasadach uczestnictwa 
przedsiębiorców zagranicznych i innych osób 
zagranicznych w obrocie gospodarczym na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 116 ww. 
ustawy). 

 
Іноземець, який користується тимчасовим 
захистом, може виконувати роботу без 
дозволу на роботу або здійснювати 
господарську діяльність на умовах, визначених 
Законом від 6 березня 2018 року про засади 
участі іноземних підприємців та інших іноземних 
осіб у господарському обороті на території 
Республіки Польща (ст. 116 вищезгаданого 
Закону). 

4. CZY POBYT OSOBY OBJĘTEJ USTAWĄ 
JEST W POLSCE LEGALNY? 

 

4. ЧИ ЛЕГАЛЬНЕ ПЕРЕБУВАННЯ В 
ПОЛЬЩІ ОСОБИ ЯКОЇ СТОСУЄТЬСЯ 
ЦЕЙ ЗАКОН? 

Jeżeli dana osoba spełnia wskazane wyżej (pkt. 
1 i 2) wymogi Ustawy jej pobyt uznaje się za 
legalny z mocy prawa przez okres 18 miesięcy 
licząc od 24 lutego 2022 roku (art. 2 ust 1 i 2 
Ustawy). 

 
Якщо особа відповідає вищезазначеним (п. 1 і 
2) вимогам Закону, її перебування вважається 
законним на період 18 місяців з 24 лютого 
2022 року (ст. 1 і 2 ч. 2 Закону). 

5. JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ODNOŚNIE 
LEGALIZACJĄ POBYTU? 

 

5. ЯКІ ФОРМАЛЬНОСТІ ЩОДО 
ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ПЕРЕБУВАННЯ? 

Co do zasady wjazd na terytorium Polski powinien 
być zarejestrowany przez komendanta placówki 
Straży Granicznej podczas kontroli granicznej. 
Jeżeli takiej rejestracji nie dokonano, osoba 
objęta Ustawą powinna złożyć wniosek 
w organie wykonawczym dowolnej gminy 
w terminie 60 dni od dnia wjazdu na terytorium 
Polski (art. 3 ust. 1 i art. 4 ust. 1 Ustawy). W wyniku 
złożenia wniosku danej osobie zostanie nadany 
nr PESEL, którego nadanie jest konieczne dla 
uzyskania prawa do szeregu świadczeń 
przewidzianych Ustawą. 

 
Як правило, в’їзд на територію Польщі має 
реєструватися начальником прикордонної 
служби під час прикордонного контролю. Якщо 
таку реєстрацію не було здійснено, особа, на 
яку поширюється дія Закону, повинна подати 
заяву до виконавчого органу будь-якої гміни 
протягом 60 днів з дати в’їзду на територію 
Польщі (ст. 3 ч. 1 і ст. 4 ч. 1 Закону). В результаті 
подання заяви особі буде присвоєно номер 
PESEL, необхідний для отримання права на 
низку пільг, передбачених Законом. 
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Wniosek o nadanie numeru PESEL składa się 
osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie 
utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym 
własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym 
przez wnioskodawcę. Wniosek może wypełnić 
również pracownik organu na podstawie danych 
podanych przez wnioskodawcę. 

 
Заява на номер PESEL подається особисто за 
місцезнаходженням органу гміни в письмовій 
формі в друкованому вигляді з розбірливим 
власноручним підписом, який заповнює заявник. 
Заяву також може заповнити працівник органу на 
підставі даних, наданих заявником. 

Nawet jeśli pobyt został zarejestrowany przez 
komendanta placówki Straży Granicznej złożenie 
wniosku w organie wykonawczym gminy jest 
konieczne dla nadania nr PESEL (art. 4 ust. 1 
Ustawy). 

 
Навіть якщо перебування зареєстровано 
начальником прикордонної служби, для 
присвоєння номера PESEL необхідно подати 
заяву до виконавчого органу гміни (ч. 1 ст. 4 
Закону). 

Do wniosku załącza się fotografię, która spełnia 
wymania określone w art. 29 ustawy z dnia 6 
sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych oraz 
podczas składania wniosku pobiera się od osoby, 
której dotyczy wniosek, odciski palców, chyba że 
wniosek dotyczy osoby, która nie ukończyła 12 roku 
życia lub pobranie odcisków palców jest fizycznie 
niemożliwe (art. 4 ust. 4 Ustawy). Spełnienie tych 
wymogów jest warunkiem nadania nr PESEL. Organ 
gminy może zapewnić bezpłatne wykonanie 
fotografii, o której mowa powyżej. 

 
До заяви треба долучити фотографію, що 
відповідає вимогам, зазначеним у ст. 29 Закону 
від 6 серпня 2010 р. про посвідчення особи та під 
час подання заяви зніматимуться відбитки 
пальців, якщо заява не стосується особи, яка не 
досягла 12-річного віку або зняти відбитки 
пальців фізично неможливо (ст. 4 ч. 4 Закону). 
Виконання цих вимог є обов'язковим для 
присвоєння номера PESEL. Влада гміни може 
надати можливість виробити вищезгадану 
фотографію безкоштовно. 

Wzór wniosku udostępniony do wypełnienia 
powinien być sporządzony co najmniej w języku 
polskim i ukraińskim. 

 
Зразок заявки, доступний для заповнення, має 
бути створений принаймні польською та 
українською мовами. 

Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 
miesiąca pozbawia go uprawnienia do legalnego 
pobytu w Polsce na podstawie Ustawy (art. 11 
ust. 2 Ustawy) ale jest bez wpływu na inne 
uprawnienia do legalnego pobytu, wynikające 
z innych ustaw. 

 
Виїзд громадянина України з території 
Республіки Польща на строк понад 1 місяць 
позбавляє його права на законне 
перебування в Польщі на підставі Закону (ст. 
11 ч. 2 Закону), але не впливає на інші права на 
законне перебування, що виводяться з інших 
законів. 

6. CZY MUSZĘ OKAZAĆ MOJE 
DOKUMENTY DO UZYSKANIA NUMERU 
PESEL? 

 

6. ЧИ ПОТРІБНО ПОКАЗАТИ МОЇ 
ДОКУМЕНТИ, ЩОБ ОТРИМАТИ НОМЕР 
PESEL? 

Organ gminy potwierdza tożsamość wnioskodawcy 
na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub 
innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego 
ustalenie tożsamości. W przypadku osób, które nie 
ukończyły 18 roku również przepisy ustawy 
przewidują obowiązek przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego urodzenie. Co ważne, 
potwierdzenie tożsamości może nastąpić również na 
podstawie dokumentu unieważnionego.  

 
Влада гміни в основному підтверджує особу 
заявника на підставі документів з якими 
перетинали кордон, карти поляка або іншого 
документа з фотографією, що дозволяє 
встановити особу. Для осіб, які не досягли 18 
років, положення Закону також передбачають 
обов’язок пред’явити документ, що підтверджує 
народження. Важливо, що особу можна 
підтвердити і на підставі документа який вже 
недійсний. 

W przypadku braku dokumentów wymaganych 
do potwierdzenia tożsamości, następuje ono 
wyłącznie na podstawie oświadczenia (art. 4 ust. 
11 Ustawy).  

 
У разі відсутності документів, необхідних для 
підтвердження особи, це оформляється лише 
на підставі декларації (ст. 4 ч. 11 Закону). 

Co istotne, zgodnie z art. 4 ust. 16 ust. 3) jeśli 
potwierdzenie tożsamości nastąpiło wyłącznie na 

 
Важливо, що відповідно до ст. 4 ч. 16 ч. 3) якщо 
особу підтвердили лише на підставі декларації, а 
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podstawie oświadczenia, zaś później w toku 
weryfikacji danych z wniosku ustalono, że 
w rejestrze prowadzonym przez Komendanta 
Głównego Straży Granicznej dla obywateli Ukrainy, 
którzy przekroczyli granicę w związku z działaniami 
wojennymi, zapisano już serię i numer dokumentu, 
na podstawie którego przekroczono granicę, organ 
odmówi nadania numeru PESEL. Przepis ten może 
zatem generować problemy dla osób, które utraciły 
dokument już po przekroczeniu granicy.  

згодом у ході перевірки даних із заяви було 
виявлено, що в реєстрі, який веде 
Головнокомандувач Прикордонної Служби для 
громадян України які перетинали кордон у зв’язку 
з воєнними діями, вже зафіксовано серію та 
номер документа, на підставі якого перетнули 
кордон, орган відмовить у видачі номера PESEL. 
Таким чином, це положення може створити 
проблеми для людей, які втратили свої 
документи після перетину кордону. 

7. CZY JAKO OSOBA OBJĘTA USTAWĄ 
MAM PRAWO PRACOWAĆ? 

 

7. ЧИ МАЮ Я ПРАВО ПРАЦЮВАТИ ЯК 
ОСОБА, ЯКА ОХОПЛЕНА ЦИМ 
ЗАКОНОМ? 

Ustawa nadaje prawo do pracy wszystkim 
obywatelom Ukrainy przebywającym legalnie na 
terytorium Polski, także tym którzy dotychczas, 
na gruncie przepisów regulujących ich pobyt 
takiego prawa nie mieli (np. osoby które złożyły 
wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej) 
a których pobyt na terytorium Polski jest legalny 
na podstawie innych ustaw (art. 22 ust. 1 Ustawy).  

 Закон надає право працювати всім 
громадянам України, які легально 
проживають у Польщі, включно з тими, які не 
мали такого права відповідно до положень, 
що регулюють їхнє перебування (наприклад, 
особам, які звернулися за міжнародним 
захистом) і перебування яких на території 
Польщі є законним згідно з іншими законами 
(ст. 22 ч. 1 Закону). 
 

8. JAKIE SĄ FORMALNOŚCI ZWIĄZANE Z 
LEGALNYM PODJĘCIEM PRACY? 

 

8. ЯКІ ФОРМАЛЬНОСТІ, ПОВ’ЯЗАНІ З 
ЛЕГАЛЬНИМ ПОЧАТКОМ ПРАЦІ? 

Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania 
pracy na terytorium RP w okresie pobytu zgodnego 
z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 

 
Громадянин України має право працювати на 
території Республіки Польща протягом періоду 
перебування відповідно до чинного 
законодавства, якщо: 

1) jego pobyt uznaje się za legalny na podstawie 
Ustawy lub 

2) jest obywatelem Ukrainy przebywającym 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej – to znaczy przebywa legalnie na 
terytorium Polski na podstawie innych regulacji, 
przykładowo posiada: 

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; 

– jeżeli podmiot powierzający wykonywanie 
pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia 
podjęcia pracy przez obywatela Ukrainy o tym 
fakcie powiatowy urząd pracy właściwy ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania 
podmiotu powierzającego wykonanie pracy (art. 22 
ust. 1 Ustawy). 

 
1) його перебування вважається законним на 

підставі Закону або 

2) є громадянином України, який легально 
проживає на території Республіки Польща, 
тобто він легально проживає в Польщі на 
підставі інших нормативно-правових актів, 
наприклад має: 

a) посвідка на постійне проживання, 

b) дозвіл на проживання довгострокового 
резидента Європейського Союзу, 

c) дозвіл на тимчасове проживання, 

d) статус біженця, 

e) додатковий захист, 

f) дозвіл на допустиме перебування; 

- якщо суб’єкт, який доручає виконання 
роботи, протягом 14 днів з дня початку роботи 
громадянином України повідомляє районне 
управління праці за місцезнаходженням або 
місцем проживання суб’єкта, який доручає 
виконання роботи (ст. 22 ч.1 Закону). 
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Powiadomienie następuje za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego – praca.gov.pl. 

 
Повідомлення здійснюється через комп'ютерно 
інформаційну систему – praca.gov.pl. 

Obywatel Ukrainy legalnie przebywający na terenie 
RP może zarejestrować się jako osoba bezrobotna 
(art. 22 ust. 6 Ustawy), w związku z czym będą jej 
przysługiwać świadczenia i ochrona gwarantowana 
osobom bezrobotnym na zasadach takich jak dla 
obywateli Polski. Co więcej, nie będzie stosować się 
wobec nich warunku pozostawania poniżej progu 
wieku – odpowiednio 60 lat dla kobiet i 65 lat dla 
mężczyzn. 

 
Громадянин України, який легально проживає на 
території Республіки Польща, може 
зареєструватися як безробітний (ст. 22 ч. 6 
Закону), тому він матиме право на пільги та 
захист, гарантовані безробітним на умовах, що 
застосовуються до польських громадян. Причому 
вимога перебування нижче вікового порогу 
відповідно 60 років для жінок і 65 для чоловіків на 
них не поширюватиметься. 

Obywatel Ukrainy legalnie przebywający na terenie 
Polski na podstawie Ustawy lub ustawy z dnia 12 
grudnia 2013 roku o cudzoziemcach może 
prowadzić działalność gospodarczą, jeśli uzyska nr 
PESEL (art. 23 Ustawy). Uprawnienie to dotyczy 
zatem poza osobami objętymi Ustawą obywateli 
Ukrainy przebywających legalnie w Polsce na 
podstawie wydanych wiz, zezwolenia na pobyt stały 
lub zezwolenia na pobyt czasowy, ale nie dotyczy 
osób ubiegających się przykład o ochronę 
międzynarodową. 

 
Громадянин України, який легально проживає в 
Польщі на підставі Закону або Закону про 
іноземців від 12 грудня 2013 року, може вести 
бізнес, якщо він/вона отримає номер PESEL (ст. 
23 Закону). Таким чином, це право поширюється, 
окрім осіб, на яких поширюється дія Закону, на 
громадян України, які легально проживають у 
Польщі на підставі виданих віз, дозволу на 
постійне проживання чи дозволу на тимчасове 
проживання, але не поширюється на осіб, які 
звертаються, наприклад про отримання 
міжнародного захисту. 

9. JESTEM LEKARZEM, JAK MOGĘ 
WYKONYWAC ZAWÓD W POLSCE? 

 

9. Я ЛІКАР, ЯК Я МОЖУ ВИКОНУВАТИ 
МОЮ ПРОФЕСІЮ В ПОЛЬЩІ? 

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy 
obywatelowi Ukrainy, który uzyskał kwalifikacje 
lekarza lub lekarza dentysty poza Unią Europejską, 
Minister Zdrowia może udzielić zgody na 
wykonywanie zawodu (art. 61 Ustawy w zw. z art. 7 
ust. 2a Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty).  

 
З 24 лютого 2022 року протягом 18 місяців 
громадянам України, які отримали кваліфікації 
лікаря або лікаря стоматолога за межами 
Європейського Союзу, Міністр Охорони Здоров’я 
може надати згоду на здійснення професійної 
діяльності (ст. 61 Закону у поєднанні зі ст. 7 ч. 2 
Закону про професії лікаря та стоматолога). 

Warunkiem jest by obywatel Ukrainy: 

1) posiadał pełną zdolność do czynności 
prawnych; 

2) jego stan zdrowia pozwalał na 
wykonywanie zawodu lekarza albo lekarza 
dentysty; 

3) wykazuje nienaganną postawę etyczną; 

4) posiadał dyplom lekarza lub lekarza 
dentysty potwierdzający ukończenie co 
najmniej pięcioletnich studiów. 

 
Умова є щоб громадянин України: 

1) був повністю дієздатний; 

2) стан здоров'я дозволяє йому 
виконувати професійну діяльність 
лікаря або лікаря стоматолога; 

3) проявляє бездоганне етичне ставлення; 

4) мав диплом лікаря або стоматолога, що 
підтверджує закінчення не менше ніж 
п’ятирічного навчання. 

Na podstawie zgody Ministra Zdrowia na 
wykonywanie zawodu okręgowa rada lekarska 
przyznaje warunkowe prawo wykonywania zawodu 
w terminie 7 dni od dnia otrzymania tej zgody (art. 7 
ust. 13 Ustawy o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty). Jeżeli warunkowe prawo do wykonywania 
zawodu umożliwia samodzielne wykonywanie 
zawodu, lekarz lub odpowiednio lekarz dentysta i tak 
przez pierwsze 3 miesiące zatrudnienia w zawodzie 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje 

 
На підставі згоди Міністра Охорони Здоров’я на 
здійснення професії районна медична рада 
надає умовне право на здійснення професії на 
протязі 7 днів з дня отримання рішення (ст. 7 п. 
13 Закону про професію лікаря та стоматолога). 
Якщо умовне право на заняття професією 
дозволяє самостійно займатися професією, лікар 
або стоматолог відповідно протягом перших 3 
місяців роботи за професією на території 
Республіки Польща виконує професію під 
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zawód pod nadzorem odpowiednio lekarza albo 
lekarza dentysty posiadającego specjalizację II 
stopnia lub tytuł specjalisty (art. 7 ust. 14 Ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty). 

 

наглядом відповідно лікаря або лікаря 
стоматолога за спеціальністю ІІ ступеня або 
званням спеціаліста відповідно (ст. 7 п. 14 Закону 
про професію лікаря та стоматолога). 

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał 
w opisanym wyżej trybie prawo wykonywania 
zawodu, może wykonywać zawód wyłącznie 
w podmiocie leczniczym oraz jest zobowiązany 
do zgłoszenia Ministrowi Zdrowia, w jakim 
podmiocie leczniczym i na jaki okres został 
zatrudniony, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia 
udzielania świadczeń zdrowotnych. Brak dokonania 
zgłoszenia może stanowić podstawę do cofnięcia 
zgody na wykonywanie zawodu. (art. 61 ust. 3 
Ustawy). 

 
Лікар або лікар стоматолог, який отримав право 
на практику за вищезазначеною процедурою, 
може займатися професією лише в 
медичному закладі та зобов’язаний 
повідомити Міністра Охорони Здоров’я, в 
якому медичному закладі та на який термін 
працевлаштувався, на протязі 7 днів від 
моменту надання медичних послуг. Якщо не 
подати заяви, це може бути підставою для 
відкликання згоди на здійснення професії. (ч. 3 ст. 
61 Закону). 

10. JESTEM PIELĘGNIARKĄ / POŁOŻNĄ, 
JAK MOGĘ WYKONYWAĆ ZAWÓD 
W POLSCE? 

 

10. Я МЕДСЕСТРА / АКУШЕРКА, ЯК Я 
МОЖУ ВИКОНУВАТИ СВОЮ 
ПРОФЕСІЮ В ПОЛЬЩІ? 

Od dnia 24 lutego 2022 r., przez okres 18 miesięcy 
obywatelce Ukrainy, która uzyskała kwalifikacje 
pielęgniarki lub położnej poza Unią Europejską, 
Minister Zdrowia może udzielić zgody na 
wykonywanie zawodu (art. 64 Ustawy w zw. z art. 
35a ust. 2a Ustawy o zawodach pielęgniarki 
i położnej).  

 
З 24 лютого 2022 року на термін 18 місяців 
громадяни України, які отримали кваліфікацію 
медсестри чи акушера за межами Європейського 
Союзу, Міністр Охорони Здоров’я може надати 
згоду на здійснення професії (ст. 64 Закону у 
поєднанні з ст. 35а ч. 2а Закону про медичних 
сестер та акушерок). 

Warunkiem jest by obywatelka Ukrainy: 

1) posiadała pełną zdolność do czynności 
prawnych; 

2) jej stan zdrowia pozwalał na wykonywanie 
zawodu pielęgniarki lub położnej; 

3) wykazywała nienaganną postawę etyczną; 

4) posiadała dyplom pielęgniarki lub położnej 
potwierdzający ukończenie co najmniej 
pięcioletnich studiów. 

 

 
Умова – щоб громадянин України: 

1) був повністю дієздатний; 

2) стан здоров'я дозволяє йому 
виконувати професію медсестри або 
акушера; 

3) проявив бездоганну етичну позицію; 

4) мав диплом медичної сестри або 
акушерки, що підтверджує закінчення не 
менше п’ятирічного навчання. 

 

Na podstawie zgody Ministra Zdrowia na 
wykonywanie zawodu okręgowa rada 
pielęgniarek i położnych przyznaje warunkowe 
prawo wykonywania zawodu w terminie 7 dni od 
dnia otrzymania tej zgody (art. 35 ust. 18 Ustawy 
o zawodach pielęgniarki i położnej). Jeżeli 
warunkowe prawo do wykonywania zawodu 
umożliwia samodzielne wykonywanie zawodu, 
pielęgniarka lub położna i tak przez pierwsze 3 
miesiące zatrudnienia w zawodzie na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, wykonuje zawód pod 
nadzorem innej pielęgniarki albo położnej (art. 35 
ust. 19 Ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej). 

 

 
На підставі згоди Міністра Охорони Здоров’я 
на здійснення професії районна рада 
медичних сестер та акушерок надає умовне 
право на здійснення професії протягом 7 днів 
з дня отримання рішення (ст. 35 ч. 18 Закону 
про професії медичної сестри та акушерки). Якщо 
умовне право на здійснення професії дозволяє 
самостійно займатися професією, медична 
сестра чи акушерка, протягом перших 3 місяців 
роботи за професією на території Республіки 
Польща, виконує професію під наглядом іншої 
медичної сестри або акушера (ст. 35 ч. 19 Закону 
про професії медичної сестри та акушерки) . 

 
Pielęgniarka albo położna, która uzyskała prawo 
wykonywania zawodu w opisanym wyżej trybie, 
może wykonywać zawód wyłącznie w podmiocie 

 
Медична сестра чи акушерка, яка отримали 
право на здійснення професії в зазначеному 
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leczniczym oraz jest zobowiązana do zgłoszenia 
Ministrowi Zdrowia, w jakim podmiocie 
leczniczym i na jaki okres została zatrudniona, 
w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia udzielania 
świadczeń zdrowotnych. Brak dokonania zgłoszenia 
może stanowić podstawę do cofnięcia zgody na 
wykonywanie zawodu. (art. 64 ust. 3 Ustawy). 
 

вище порядку, можуть займатися професією 
лише в медичному закладі та зобов’язані 
повідомити Міністра Охорони Здоров’я, в 
якому медичному закладі та на який термін 
працевлаштувалися, на протязі 7 днів від 
моменту надання медичних послуг. Неподання 
заяви може бути підставою для відкликання згоди 
на заняття цією професією. (ст. 64 ч. 3 Закону). 

11. CZY JAKO OSOBA OBJĘTA 
SPECUSTAWĄ MOGĘ SWOBODNIE 
PRZEMIESZCZAĆ SIĘ DO INNYCH 
KRAJÓW? 

 

11. ЯК ОСОБА, НА ЯКУ ПОШИРЮЄТЬСЯ 
СПЕЦІАЛЬНИЙ ЗАКОН, ЧИ МОЖУ Я 
БЕЗКОШТОВНО ПЕРЕЇЖДЖАТИ В ІНШІ 
КРАЇНИ? 

Zgodnie z art. 11 ust. 2 Ustawy wyjazd obywatela 
Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
na okres powyżej 1 miesiąca „pozbawia go 
uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1.” 
Ustawy, czyli prawa uznania jego pobytu na 
terytorium RP za legalny przez okres 18 
miesięcy, jeżeli wjechał on legalnie na terytorium 
Polski w okresie od 24 lutego 2022 roku i deklaruje 
zamiar pozostania na polskim terytorium.  

 
Відповідно до ст. 11 ч. 2 Закону, виїзд 
громадянина України з території Республіки 
Польща на строк понад 1 місяць «позбавляє 
його права, передбаченого ст. 2 ч 1." Закону, 
тобто права визнання його перебування на 
території Республіки Польща законним 
строком на 18 місяців, якщо він в'їхав на 
територію Польщі на законних підставах у період 
з 24 лютого 2022 року та заявляє про свій намір 
залишитися. на польській території. 

W praktyce zatem dłuższy wyjazd osoby objętej 
ochroną wynikającą z Ustawy może być obarczony 
ryzykiem utraty uprawnień wynikających z jej 
przepisów, dopuszczalne są jednak wyjazdy na 
okresy krótsze niż miesięczne. 

 
На практиці, таким чином, довший виїзд особи, на 
яку поширюється захист відповідно до Закону, 
може бути ризиком втрати права відповідно до 
його положень, але дозволені поїздки на період 
менше одного місяця. 

12. CZY JAKO OSOBA OBJĘTA OCHRONĄ 
USTAWY MAM ZAPEWNIONĄ RÓWNIEŻ 
OPIEKĘ ZDROWOTNĄ? 

 

12. ЧИ МАЮ Я, ЯК ОСОБА, НА ЯКУ 
ПОШИРЮЄТЬСЯ ЗАХИСТ ЗАКОНОМ, 
ЗАБЕЗПЕЧЕНУ МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ? 

Artykuł 37 ust. 1 Ustawy stanowi, że obywatel 
Ukrainy, którego pobyt na terytorium RP jest 
uznawany za legalny na podstawie regulacji 
Ustawy jest uprawniony do uzyskania opieki 
medycznej udzielanej na terytorium RP, która 
obejmuje świadczenia opieki zdrowotnej na 
zasadach i w zakresie, który przysługuje osobom 
objętym ubezpieczeniom zdrowotnym. 
W zasadzie jest to więc opieka tożsama z tą 
przysługującą obywatelom polski. 

 
ст. 37 ч. 1 Закону становить, що громадяни 
України, перебування яких на території 
Республіки Польща вважається законним на 
підставі положень Закону, мають право на 
отримання медичної допомоги, яка надається 
на території Республіки Польща, яка включає 
медичні послуги на умовах і в обсязі, на які 
мають право особи, які охоплені медичним 
страхуванням. Таким чином, турбота в принципі 
така ж, як і за польськими громадянами. 

Wyjątkiem od tej generalnej zasady są świadczenia 
dotyczące leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji 
uzdrowiskowej, oraz podania produktów leczniczych 
wydawanych świadczeniobiorcom w ramach 
programów polityki zdrowotnej ministra właściwego 
do spraw zdrowia.  

 
Винятком із цього загального правила є надання 
санаторно-курортного лікування та санаторно-
курортної реабілітації, а також прийом лікарських 
засобів, які видаються за програмами політики 
охорони здоров’я міністра, відповідального за 
охорону здоров’я. 
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13. JAKIE MOŻLIWOŚCI EDUKACYJNE 
MAJĄ DZIECI OBJĘTE USTAWĄ? 

 

 

13. ЯКІ ОСВІТНІ МОЖЛИВОСТІ МАЮТЬ 
ДІТИ ОХОПЛЕНІ ЦИМ ЗАКОН? 

Zgodnie z art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku Prawo oświatowe, osoby niebędące 
obywatelami polskimi korzystają z nauki i opieki 
w publicznych przedszkolach lub publicznych innych 
formach wychowania przedszkolnego, 
a podlegające obowiązkowi szkolnemu, korzystają 
z nauki i opieki w publicznych szkołach 
podstawowych, publicznych szkołach artystycznych 
oraz w publicznych placówkach, w tym placówkach 
artystycznych, na warunkach dotyczących 
obywateli polskich. Osoby niebędące obywatelami 
polskimi, podlegające obowiązkowi nauki, korzystają 
z nauki i opieki w publicznych szkołach 
ponadpodstawowych na warunkach dotyczących 
obywateli polskich do ukończenia 18 lat lub 
ukończenia szkoły ponadpodstawowej. 

Prawo do korzystania z systemu edukacji będzie 
więc dotyczyło wszystkich dzieci obywateli 
uciekających przez wojną, w szczególności zaś 
możliwe jest zapisanie ich do przedszkola bądź 
szkoły i to bez względu czy ich legalny pobyt 
wynika z przepisów Ustawy czy innych aktów 
prawnych. 

 
Задно з ст. 165 ч. 1 Закону про освіту від 7 
вересня 1991 року, особи, які не є громадянами 
Польщі, отримують освіту та догляд у державних 
дитячих садках чи інших формах дошкільної 
освіти, а також підлягають обов'язковому 
шкільному навчанню, користуються освітою та 
доглядом у державних початкових школах, 
державних художніх школах та в державних 
установах, у тому числі мистецьких, на умовах, 
які стосуються громадян Польщі. Особи, які не 
є громадянами Польщі, підлягають 
обов’язковому навчанню, отримують освіту та 
догляд у державних середніх школах на умовах, 
що застосовуються для громадян Польщі, до 
досягнення ними 18 років або закінчення 
середньої школи. 

Таким чином, право користуватися системою 
освіти поширюватиметься на всіх дітей 
громадян, які втікають від війни, і, зокрема, їх 
можна зарахувати до дитячого садка чи 
школи, незалежно від того, чи їхнє законне 
перебування на підставі положень Закону чи 
іншого правові акти. 

W celu zapewnienia kształcenia, wychowania 
i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi 
obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny 
na podstawie art. 2 ust. 1 Ustawy mogą być 
tworzone inne lokalizacje prowadzenia zajęć 
dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 
podporządkowane organizacyjnie szkołom lub 
przedszkolom, zwane dalej „innymi lokalizacjami 
prowadzenia zajęć”. W praktyce Ustawa daje zatem 
możliwość organizacji niestandardowych modeli 
zajęć edukacyjnych dla dzieci, które przybyły na 
teren Polski uciekając przed wojną. Konkrety zależą 
jednak już od podmiotów odpowiedzialnych za 
organizację placówek edukacyjnych. 

 
З метою забезпечення навчання, виховання та 
догляду за дітьми та студентами, які є 
громадянами України, перебування яких на 
території Республіки Польща вважається 
законним відповідно до ст. 2 ч. 1 Закону можуть 
створюватися інші місця для проведення 
навчально-виховної та наглядової діяльності, 
організаційно підпорядковані школам або 
дитячим садкам, також звані «інші місця 
проведення занять». Тому на практиці Закон дає 
можливість організувати нестандартні моделі 
освітніх заходів для дітей, які приїхали до Польщі, 
щоб уникнути війни. Деталі, однак, залежать від 
суб’єктів, відповідальних за організацію 
навчальних закладів. 

Zgodnie z art. 165 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 
1991 roku Prawo oświatowe osoby niebędące 
obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi 
szkolnemu lub obowiązkowi nauki, które nie znają 
języka polskiego albo znają go na poziomie 
niewystarczającym do korzystania z nauki, mają 
prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka 
polskiego. 

 
Відповідно до ст. 165 ч. 7 Закону про освіту від 7 
вересня 1991 року, особи, які не є громадянами 
Польщі, підлягають шкільному обов'язку чи освіті, 
які не знають польської мови або знають її на 
недостатньому рівні для отримання освіти, мають 
право на додаткове, безкоштовне навчання 
польської мови. 
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14. KTO DZIAŁA W IMIENIU 
MAŁOLETNIEGO OBYWATELA 
UKRAINY? 

 

14. ХТО ДІЄ ВІД ІМЕНІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО 
ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ? 

Zgodnie z Ustawą (art. 25 ust. 1) małoletni obywatel 
Ukrainy, który przebywa na terytorium RP bez opieki 
osób dorosłych reprezentowany jest przez opiekuna 
tymczasowego. Opiekun jest upoważniony do 
reprezentowania małoletniego oraz sprawowania 
pieczy nad nim i jego majątkiem. Opiekun 
tymczasowy powinien również uzyskiwać 
zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich 
ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub 
majątku małoletniego.  

 
Відповідно до Закону ( ст. 25 ч.1) неповнолітнього 
громадянина України, який проживає на території 
Республіки Польща без нагляду дорослих, 
представляє тимчасовий опікун. Опікун 
уповноважений представляти неповнолітнього та 
піклуватися про нього та його майна. Тимчасовий 
опікун також повинен отримати згоду суду з 
питань опіки та піклування з усіх більш важливих 
питань, що стосуються особи чи майна 
неповнолітнього. 

Opiekuna ustanawia sąd opiekuńczy właściwy 
ze względu na miejsce pobytu małoletniego. 
Ustanawiając go sąd kieruje się dobrem dziecka. 
Powinien on zostać ustanowiony spośród krewnych, 
powinowatych lub innych osób dających rękojmię 
należytego wykonania obowiązków opiekuna. 
W praktyce nie ma zatem ustawowych przeszkód 
aby opiekunem tymczasowym została osoba 
faktycznie udzielająca schronienia małoletniemu, 
nawet bez powiązań rodzinnych. Ustawa (art. 25 ust. 
11 pkt. 8) przyznaje wprost prawo do złożenia 
wniosku o wyznaczenie opiekuna tymczasowego 
osobie „która objęła faktyczną pieczę nad 
małoletnim po wjeździe małoletniego na terytorium 
RP”. 

 
Опікун встановлюється судом опіки та 
піклування, відповідно за місцем проживання 
неповнолітнього. При встановленні опіки суд 
керується інтересами дитини. Опіка має бути 
встановлена з числа близьких родичів, родичів 
або інших осіб, які гарантують належне 
виконання обов'язків опікуна. Таким чином, на 
практиці не існує жодних законодавчих перешкод 
для того, щоб особа, яка фактично надає 
притулок неповнолітньому, навіть без родинних 
зв’язків, стала тимчасовим опікуном. Закон (ст. 25 
ч.11 п. 8) прямо дає право подати заяву про 
призначення тимчасового опікуна особі, «яка 
фактично взяла під опіку неповнолітнього після 
в’їзду неповнолітнього на територію Республіки 
Польща» . 

W przypadku braku osób wskazanych powyżej 
kandydata wskazuje na wniosek sądu jednostka 
odpowiedzialna za pomoc społeczną w terminie 48 
godzin. 

 
У разі відсутності вищезазначених осіб кандидата 
вказує відділ соціальної допомоги протягом 48 
годин за заявою суду. 

15. JAKIE ŚWIADCZENIA PRZYSŁUGUJĄ 
OSOBIE OBJĘTEJ USTAWĄ? 

 

15. НА ЯКІ ПІЛЬГИ МАЄ ПРАВО ОСОБА 
ОХОПЛЕНА ЦИМ ЗАКОНОМ? 

Ustawa wskazuje następujące świadczenia 
przysługujące osobom objętym jej ochroną: 

 
Закон визначає такі пільги для осіб, які 
підпадають під його захист: 

1) Artykuł 26 ust. 1 Ustawy stanowi, że 
zasadniczo obywatel Ukrainy, który przebywa 
legalnie na terytorium Polski zgodnie 
z regulacjami Ustawy dysponuje prawem do 
świadczeń rodzinnych oraz jeżeli 
zamieszkuje z dziećmi na terytorium Polski, 
świadczenia wychowawczego, świadczenia 
„dobry start”, rodzinnego kapitału 
opiekuńczego oraz dofinansowania obniżenia 
opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, 
klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. 
Oznacza to w szczególności prawo do 
otrzymywania tzw. świadczenia „500+” czyli 
500 zł miesięcznie na każde dziecko do 
ukończenia przez nie 18 roku życia. 

1)  
1) Ст. 26 ч. 1 Закону, передбачає, що 

громадяни України, які законно проживають 
в Польщі відповідно до положень Закону, 
мають право на сімейну допомогу, а якщо 
вони проживає з дітьми в Польщі, на пільгу 
«гарний старт», сімейний капітал на опіку та 
субсидія на зменшення батьківських внесків 
за перебування дитини в яслах, дитячому 
клубі або з денним вихователем. Це 
означає, зокрема, право на отримання т. 
зв Допомога «500+», тобто 500 злотих на 
місяць на кожну дитину віком до 18 років. 
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2) Wedle art. 29 ust. 1 Ustawy obywatel Ukrainy, 
który przebywa legalnie na terytorium Polski 
zgodnie z regulacjami Ustawy oraz został 
wpisany do rejestru PESEL może być 
beneficjentem świadczeń pieniężnych 
i niepieniężnych przydzielanych zgodnie 
z Ustawą z dnia 12 marca 2004 roku 
o pomocy społecznej. Analogicznie sytuacja 
wygląda w przypadku obywatela Ukrainy 
przebywającego legalnie na terytorium Polski, 
którego członek rodziny powrócił na terytorium 
Ukrainy. W takim przypadku osoby 
powracającej na teren Ukrainy nie wlicza się do 
składu rodziny na potrzeby procedury 
związanej z przyznaniem świadczenia. Ma to 
praktyczne znaczenie w przypadku osób, które 
powracają do Ukrainy, aby zaangażować się 
w działania obronne.  

2)  
2)  Відповідно до ст. 29 ч. 1 Закону, громадяни 

України, які законно проживають на 
території Польщі відповідно до положень 
Закону та внесені до реєстру PESEL, можуть 
бути бенефіціаром грошових виплат та не 
грошової допомоги, призначених 
відповідно до Закону від 12 березня 2004 
року про соціальну допомогу. Схожа 
ситуація і з громадянами України, які 
легально проживають на території Польщі, 
члени сім’ї яких повернулися на територію 
України. При цьому особа, яка повертається 
на територію України, не включається до 
складу сім’ї для порядку надання пільги. Це 
має практичне значення для тих, хто 
повертається в Україну для участі в 
оборонній діяльності. 

3) Artykuł 31 ust. 1 Ustawy stanowi, że dodatkowo 
obywatelowi Ukrainy, który przebywa legalnie 
na terytorium Polski zgodnie z regulacjami 
Ustawy oraz został wpisany do rejestru 
PESEL przysługuje pomoc w postaci 
jednorazowego świadczenia pieniężnego 
w wysokości 300,00 zł na osobę. 
W założeniu Ustawodawcy świadczenie to 
przeznaczone jest na pokrycie wydatków na 
żywność, odzież, obuwie, środki higieny oraz 
opłaty mieszkaniowe. Podmiotem 
odpowiedzialnym za obsługę spraw 
związanych z tym świadczeniem jest wójt, 
burmistrz bądź prezydent miasta, właściwy ze 
względu na miejsce pobytu beneficjenta. 

1)  
3) Ст. 31 ч. 1 Закону, становить, що додатково 

громадянам України, які законно 
проживають на території Польщі відповідно 
до положень Закону та внесені до реєстру 
PESEL, мають право на допомогу у 
вигляді одноразової грошової допомоги 
на суму 300,00 злотих на особу. За планом 
законодавця, ця пільга призначена для 
покриття витрат на харчування, одяг, взуття, 
засоби гігієни та оплату житла. Організацією, 
відповідальною за вирішення питань, 
пов’язаних з цією пільгою, є міський голова, 
мер або президент міста, компетентні за 
місцем проживання бенефіціара. 

4) Ustawa (art. 32 ust. 1) przewiduje również, że 
na rzecz obywateli Ukrainy, którzy przebywają 
legalnie na terytorium Polski zgodnie 
z regulacjami Ustawy może być zapewniona 
bezpłatna pomoc psychologiczna, która 
również powinna zostać zapewniona przez 
wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta, 
właściwego ze względu na miejsce osoby 
zainteresowanej wsparciem psychologa. 

2)  
4) Закон (ст. 32 ч. 1) також передбачає, що 

громадянам України, які законно 
проживають у Польщі, відповідно до 
положень Закону може надаватися 
безкоштовна психологічна допомога, яку 
також має надавати міський голова або 
Президента міста, відповідно до місця 
проживання особи зацікавленої в 
психологічній підтримці. 

5) Niezależnie obywatelowi Ukrainy, który 
przebywa w Polsce legalnie zgodnie 
z warunkami Ustawy może być przyznana 
pomoc żywnościowa w ramach 
Europejskiego Funduszu Pomocy 
Najbardziej Potrzebującym. Aby z niej 
skorzystać osoba zainteresowana musi 
spełniać warunki przewidziane dla osób 
kwalifikujących się do jej uzyskania w ramach 
Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 
2014-2020.  

3)  
5) Незалежно громадянам України, які 

легально проживають в Польщі, відповідно 
до положень Закону, може бути надано 
продовольчу допомогу в рамках 
Європейського фонду допомоги 
Найбільш Знедоленим. Для того, щоб 
скористатися цим, відповідна особа має 
відповідати умовам для осіб, які мають 
право на це відповідно до Оперативної 
програми «Продовольча допомога» на 2014-
2020 роки. 

6) Dodatkowo obywatele Ukrainy przebywający 
legalnie na terytorium Polski mogą być 
beneficjentami środków Państwowego 

4)  
6) Крім того, громадяни України, які легально 

проживають на території Польщі, можуть 
бути бенефіціарами коштів Державного 
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Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych oraz Funduszu 
Solidarnościowego. 

Фонду Реабілітації Інвалідів та Фонду 
Солідарності. 

7) Co więcej, zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy 
obywatelowi Ukrainy przebywającemu 
w Polsce legalnie zgodnie z regulacjami 
Ustawy może być przyznane świadczenie 
pomocy materialnej o charakterze 
socjalnym na zasadach przewidzianych 
w ustawie z dnia 7 września 1991 roku 
Prawo oświatowe.  

5)  
7) Більше того, відповідно до ст. 53 ч. 1 Закону 

громадянам України, які законно 
проживають в Польщі відповідно до 
положень Закону, може бути призначена 
соціальна матеріальна допомога на 
умовах, передбачених Законом про 
освіту від 7 вересня 1991 року. 

8) W przypadku obywateli Ukrainy będących 
studentami polskiej uczelni materializuje się 
również uprawnienie do ubiegania się 
o stypendium socjalne oraz o kredyt 
studencki zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.  

6)  
8) У випадку громадян України, які є 

студентами польських вищих навчальних 
закладів, право на отримання соціальної 
стипендії та студентського кредиту також 
реалізується відповідно до положень Закону 
від 20 липня 2018 року – Закону про вищу 
освіту і науку. 

16. UDZIELAM POMOCY OSOBIE OBJĘTEJ 
USTAWĄ – CO USTAWA PRZEWIDUJE 
DLA MNIE? 

 

16. Я ДОПОМАГАЮ ОСОБАМ, НА ЯКИХ 
ПОШИРЮЄТЬСЯ ДІЯ ЗАКОНУ - ЩО 
ЗАКОН ПЕРЕДБАЧАЄ ДЛЯ МЕНЕ? 

Artykuł 13 ust. 1 Ustawy stanowi, że zasadniczo 
każdemu podmiotowi (szczególnie podkreślona 
została tu kategoria osób fizycznych prowadzących 
gospodarstwa domowe), która zapewni 
zakwaterowanie i wyżywienie osobom objętym 
regulacjami Ustawy może być przyznane na jego 
wniosek świadczenie pieniężne. Zasadniczo 
przyznawane jest na 60 dni, ale okres ten może być 
w „szczególnie uzasadnionych przypadkach” 
wydłużony. Maksymalna wysokość świadczenia 
oraz warunki jego przyznawania określa Rada 
Ministrów w drodze osobnego rozporządzenia. 
Zgodnie z opublikowanym rozporządzeniem  
świadczenie wynosi 40,00 zł za osobę i wypłacane 
jest przez 60 dni. 

 
Ст. 13 ч. 1 Закону передбачає, що в основному 
будь-якій юридичній особі (категорії фізичних 
осіб, які ведуть домашнє господарство), що 
забезпечує проживання та харчування осіб, на які 
поширюються положення Закону, може бути 
призначена грошова допомога за її бажанням. Як 
правило, допомога надається на 60 днів, але цей 
термін може бути продовжений в «особливо 
обґрунтованих випадках». Максимальний розмір 
пільги та умови її надання визначається Радою 
Міністрів окремою постановою. Згідно з 
опублікованою постановою, допомога становить 
40 злотих на особу і виплачується протягом 60 
днів. 

Świadczenie jest przyznawane na podstawie 
wniosku który powinien być rozpatrywany w terminie 
miesiąca od dnia jego złożenia w urzędzie gminy. 

 
Допомога призначається на підставі заяви, яка 
має бути розглянута протягом місяця з дня її 
подання до управління гміни. 

Wśród danych, które wskazać należy we wniosku 
znajdują się, poza danymi wnioskodawcy, 
w szczególności: (i) konieczność wskazania danych 
osób, którym zapewnia się lokum i wyżywienie, (ii) 
oświadczenie o prawdziwości podanych danych pod 
rygorem odpowiedzialności karnej oraz (iii) 
oświadczenie, że za udzielenie schronienia nie 
uzyskano żadnego innego świadczenia – 
w szczególności czynszu za wynajem 
nieruchomości. 

Dodatkowo zgodnie z Ustawą (art. 74 dla osób 
fizycznych, art. 76 dla osób prawnych) określone 
w przepisach koszty wytworzenia lub cena 
nabycia rzeczy lub praw będących przedmiotem 
darowizn przekazanych w okresie od 24 lutego 

 
Серед даних, які необхідно зазначити в заяві, крім 
даних заявника, зокрема: (i) необхідність 
зазначення даних осіб, яким надається житло та 
харчування, (ii) декларація про достовірність 
наданих даних під страхом кримінальної 
відповідальності та (iii) декларація про те, що не 
було іншої вигоди зокрема, орендної плати за 
оренду майна. 

 

Крім того, відповідно до Закону (ст. 74 для 
фізичних осіб, ст. 76 для юридичних осіб), 
передбачені в положеннях витрати на 
виробництво або вартість придбання 
предметів чи прав, що є предметом 
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2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele 
związane z przeciwdziałaniem skutkom działań 
wojennych na terytorium Ukrainy stanowią koszt 
uzyskania przychodu. W szczególności dotyczy do 
darowizn na rzecz organizacji, o których mowa w art. 
3 ust. 2 i 3 Ustawy z dnia 25 kwietnia 2004 r. 
o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 
(czyli organizacji pozarządowych oraz innych 
organizacji prowadzących działalność pożytku 
publicznego) lub równoważnym organizacjom 
określonym w przepisach regulujących działalność 
pożytku publicznego na terytorium Ukrainy. 

пожертвування, визначені в нормативних 
актах, у період з 24 лютого 2022 р. до 31 грудня 
2022 р. на цілі, пов'язані з протидією 
наслідкам бойових дій на території України, 
становлять вартість отримання доходу. 
Зокрема, це стосується пожертвувань 
організаціям, зазначеним у ст. 3 ч. 2 і 3 Закону від 
25 квітня 2004 року «Про суспільно корисну та 
волонтерську роботу» (тобто громадські та інші 
суспільно корисні організації) або прирівняні до 
них організації, визначені нормативно-правовими 
актами, що регулюють суспільно корисну 
діяльність на території України. 

17. CZY SĄ JAKIEŚ SZCZEGÓLNE 
WARUNKI WYNAJMU LOKALU OSOBOM 
OBJĘTYM USTAWĄ? 

 

17. ЧИ ІСНУЮТЬ ОСОБЛИВІ УМОВИ 
ОРЕНДИ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ 
ОСОБАМ ОХОПЛЕНИХ ЗАКОНОМ? 

Zgodnie z polskimi przepisami umową najmu 
okazjonalnego lokalu jest umowa najmu lokalu 
mieszkalnego, którego właściciel, będący osobą 
fizyczną, nie prowadzi działalności gospodarczej 
w zakresie wynajmowania lokali, zawarta na czas 
oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. W praktyce rynku 
często umowy dotyczące wynajmu mieszkań 
właśnie się do takich zaliczają.  

 
Відповідно до польських норм, договір 
випадкової оренди приміщень - це договір оренди 
житла, власник якого, фізична особа, не здійснює 
підприємницьку діяльність у сфері оренди 
приміщень, укладений на певний строк часу, не 
більше 10 років. У практиці договори оренди 
квартир часто відносять до таких. 

Zgodnie z art. 69 Ustawy do zawarcia umowy 
okazjonalnego lokalu przez osobę objętą zakresem 
jej postanowień nie stosuje się szeregu przepisów 
dotyczącego wskazania przez tego najemcę innego 
lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać 
w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku 
opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na 
podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz 
złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub osoby 
posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu 
zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim 
zamieszkujących w lokalu wskazanym 
w oświadczeniu. 

Ponadto, zgodnie z art. 68 Ustawy do przypadków 
użyczania nieruchomości osobom objętym 
zakresem Ustawy nie stosuje się tzw. „przepisów 
covidowych”, które uniemożliwiały prostą eksmisję 
lokatora. Osoby uciekające z Ukrainy będą zatem 
mogły być eksmitowane, co stanowi po ich stronie 
realne ryzyko, jednak z drugiej strony rozwiązanie to 
ma na celu zachęcić właścicieli do udostępniania 
nieruchomości. 

 
Відповідно до ст. 69 Закону, для укладення 
договору тимчасових приміщень особою, на яку 
поширюються його положення, ряд положень не 
поширюється на наймача із зазначенням іншого 
приміщення, в якому він зможе проживати у разі 
виконання зобов’язання звільнити та здати 
приміщення, зайняте за договором випадкової 
оренди, та подати декларацію власника 
приміщення або особи, яка має право власності 
на приміщення, про згоду на проживання 
наймача та осіб, які проживають разом із ним у 
зазначених у декларації приміщеннях. 

Крім того, відповідно до ст. 68 Закону на випадки 
надання нерухомого майна в позику особам, на 
які поширюється дія Закону не поширюється так 
звані «Правила Covid», які перешкоджали 
простому виселенню орендаря. Тому людей, які 
втікають з України, можна буде виселити, що для 
них становить реальний ризик, але, з іншого боку, 
це рішення має на меті спонукати власників 
надавати нерухомість. 

W praktyce zatem zgodnie z nowymi przepisami 
uproszczona zostaje procedura wynajęcia 
nieruchomości osobom objętym zakresem Ustawy, 
które wedle zaproponowanych przepisów nie będą 
objęte pełną ochroną gwarantowaną przez przepisy 
dotyczące ochrony lokatorów, w szczególności 
odnoszące się do wskazania lokalu zastępczego.  

 
Таким чином, на практиці, відповідно до нових 
правил, спрощено порядок оренди нерухомого 
майна особам, на які поширюється дія Закону, на 
які, відповідно до запропонованих нормативних 
актів, не поширюється повний захист, 
гарантований положеннями про захист 
орендарів, зокрема щодо вказівки тимчасової 
квартири. 
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* * * 

 

 
* * * 

 

Tak przynajmniej wygląda teoria. Jak łatwo wyczytać 
z powyżej przywołanych regulacji wiele 
praktycznych kwestii wyjaśnionych zostanie dopiero, 
gdy faktycznie dojdzie do wdrażania rozwiązań 
opisanych w Ustawie przez ograny publiczne, 
w przeważającej części samorządy oraz 
uruchomienia programów, które mogą (ale wcale nie 
muszą) zostać wdrożone. 

 
Принаймні це теорія. Як легко зрозуміти із 
вищезгаданих нормативних актів, багато 
практичних питань будуть прояснені лише тоді, 
коли рішення, описані в Законі, будуть фактично 
реалізовані державними органами, переважно 
органами місцевого самоврядування, та 
програмами, які можуть (але не обов’язково) бути 
здійснені. 

Powyższe opracowanie ma charakter pomocniczy 
i nie stanowi porady prawnej. 

 
Наведена вище інформація носить допоміжний 
характер і не є юридичною консультацією. 

 

 

 

 

Opracowanie:           Опрацювання: 

Aldona Pietrzak – partner, radca prawny        Aldona Pietrzak – партнер, Юрисконсульт 

Erazm Dutkiewicz, prawnik          Erazm Dutkiewicz - юрист  

Piotr Tracz, starszy prawnik, adwokat        Piotr Tracz - старший юрист, адвокат 

 

 

Tłumaczenie:            Переклад: 

Nazar Balytskyi           Балицький Назар 
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