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Informacje prawne dla obywateli i obywatelek 
Ukrainy poszukuj cych mo liwo ci wjazdu i 

pobytu w Polsce

Stan prawny na 27 lutego 2022 r.  

Maj c na uwadze, i  stan prawny mo e zmienia  si  dynamicznie, ulotka b dzie 
sukcesywnie aktualizowana. 

Spis tre ci: 

1) Kto mo e opu ci  Ukrain ? 

2) Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha  do Polski?  

3) Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego? 

4) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y 
(paszportu zagranicznego)? 

5) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na
terytorium RP? 

6) Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2? 

7) Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo,
albo z innym cz onkiem rodziny, np. z babci )? 

8) Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj
dla niego odpowiednich dokumentów? 

9) Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np.
zagraniczni studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ? 

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski?  

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha  do Polski w asnym 
samochodem? 

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”
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Maj c na uwadze, i stan prawny mo e zmienia si dynamicznie, ulotka b dzie 
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“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”
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pobytu w Polsce
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Maj c na uwadze, i stan prawny mo e zmienia si dynamicznie, ulotka b dzie 
sukcesywnie aktualizowana.

Spis tre ci:

1) Kto mo e opu ci  Ukrain ?

2) Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha  do Polski? 

3) Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego? 

4) Czy b d móg wjecha do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y 
(paszportu zagranicznego)?

5) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na 
terytorium RP?

6) Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2?

7) Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo, 
albo z innym cz onkiem rodziny, np. z babci )?

8) Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj
dla niego odpowiednich dokumentów?
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15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?
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10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 
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niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

2

Informacje prawne dla obywateli i obywatelek 
Ukrainy poszukuj cych mo liwo ci wjazdu i 

pobytu w Polsce

Stan prawny na 27 lutego 2022 r. 

Maj c na uwadze, i stan prawny mo e zmienia si dynamicznie, ulotka b dzie 
sukcesywnie aktualizowana.

Spis tre ci:

1) Kto mo e opu ci  Ukrain ?

2) Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha  do Polski? 

3) Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego?

4) Czy b d móg wjecha do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y 
(paszportu zagranicznego)?

5) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na 
terytorium RP?

6) Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2?

7) Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo, 
albo z innym cz onkiem rodziny, np. z babci )?

8) Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj
dla niego odpowiednich dokumentów?

9) Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np.
zagraniczni studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ? 

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

2

Informacje prawne dla obywateli i obywatelek 
Ukrainy poszukuj cych mo liwo ci wjazdu i 

pobytu w Polsce

Stan prawny na 27 lutego 2022 r. 

Maj c na uwadze, i stan prawny mo e zmienia si dynamicznie, ulotka b dzie 
sukcesywnie aktualizowana.

Spis tre ci:

1) Kto mo e opu ci  Ukrain ?

2) Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha  do Polski? 

3) Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego?

4) Czy b d móg wjecha do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y 
(paszportu zagranicznego)?

5) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na 
terytorium RP?

6) Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2?

7) Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo, 
albo z innym cz onkiem rodziny, np. z babci )?

8) Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj
dla niego odpowiednich dokumentów?

9) Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np. 
zagraniczni studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ?

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski?  

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

2

Informacje prawne dla obywateli i obywatelek 
Ukrainy poszukuj cych mo liwo ci wjazdu i 

pobytu w Polsce

Stan prawny na 27 lutego 2022 r. 

Maj c na uwadze, i stan prawny mo e zmienia si dynamicznie, ulotka b dzie 
sukcesywnie aktualizowana.

Spis tre ci:

1) Kto mo e opu ci  Ukrain ?

2) Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha  do Polski? 

3) Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego?

4) Czy b d móg wjecha do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y 
(paszportu zagranicznego)?

5) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na 
terytorium RP?

6) Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2?

7) Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo, 
albo z innym cz onkiem rodziny, np. z babci )?

8) Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj
dla niego odpowiednich dokumentów?

9) Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np. 
zagraniczni studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ?

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha  do Polski w asnym
samochodem? 

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

2

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski? 

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

3

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym
samochodem?

12) W jaki sposób mog  z o y  wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ? 

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj  Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog  dotyczy  tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s  to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz  osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie? 

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

3

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ? 

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”

3

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE? 

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”
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10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc? 

Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”
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Informacje prawne dla obywateli i obywatelek 
Ukrainy poszukuj cych mo liwo ci wjazdu i 

pobytu w Polsce

Stan prawny na 27 lutego 2022 r. 

Maj c na uwadze, i stan prawny mo e zmienia si dynamicznie, ulotka b dzie 
sukcesywnie aktualizowana.

Spis tre ci:

1) Kto mo e opu ci  Ukrain ?

2) Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha  do Polski?  

3) Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego?

4) Czy b d móg wjecha do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y 
(paszportu zagranicznego)?

5) Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na 
terytorium RP?

6) Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2?

7) Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo, 
albo z innym cz onkiem rodziny, np. z babci )?

8) Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj
dla niego odpowiednich dokumentów?

9) Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np. 
zagraniczni studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ?

10) Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski? 

11) Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha do Polski w asnym 
samochodem?

12) W jaki sposób mog z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ?

13) Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski?

14) Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie?

15) Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ?

16) Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE?

17) Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc?
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zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
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bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.”
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Kto mo e opu ci  Ukrain ?

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy:

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln ewidencj wojskow lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
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17) Czym jest ochrona czasowa i czy jej podlegam?

18) Jakie uprawnienia daje mi ochrona czasowa?

19) Czy ochrona czasowa kreuje także obowiązki?

20) 



Kto mo e opu ci  Ukrain ? 

W zwi zku z agresj Rosji na Ukrain , wielu obywateli i obywatelek Ukrainy poszukuje 
schronienia poza granicami kraju. Nie ka dy jednak jest uprawniony do wyjazdu. Zgodnie z 
komunikatem Ministerstwa Spraw Wewn trznych Ukrainy: 

“W okresie obowi zywania ustawowego stanu wojennego wyjazd poza granice Ukrainy jest 
ograniczony dla m czyzn - obywateli Ukrainy w wieku od 18 do 60 lat. Osobno nale y 
zaznaczy , e wyj tki mog  dotyczy tylko osób, okre lonych w prawodawstwie. Przede 
wszystkim s to osoby, które posiadaj : za wiadczenie o odroczeniu poboru oraz 
zawiadomienie o zakwalifikowaniu na specjaln  ewidencj  wojskow  lub orzeczenie komisji 
wojskowo-lekarskiej o niezdatno ci. Oprócz tego ograniczenia nie dotycz  osób: na których 
utrzymaniu przebywa 3 lub wi cej dzieci w wieku do lat 18, lub które samotnie wychowuj  
dziecko w wieku do lat 18, lub na utrzymaniu których przebywa dziecko z 
niepe nosprawno ci . Oraz tych, którzy s : rodzicami adopcyjnymi, opiekunami lub czyja 
bliska rodzina zgin a lub zagin a w trakcie przeprowadzania operacji antyterrorystycznej.” 

Kwestie zwolnienia z poboru i odroczenia poboru reguluje ukrai ska ustawa o s u bie 
wojskowej (   '     - https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2232-12?fbcl id=IwAR3x9qFc0OymlzPBU2LHBlRYZWbQys4-I ioUC3Hy-
LyOz9QPJY0nSwKAWwg#Text). Kategorie osób, w stosunku do których mo e doj do 
odroczenia poboru reguluje art. 17 tej ustawy i s  tam okre leni m. in. studenci uczelni 
wy szych. Mimo tego, odroczenie poboru nast puje dopiero w momencie wydania decyzji 
przez Okr gow  (Miejsk ) Komisj  Poborow - nie dzia a ono automatycznie. Innymi s owy, 
zainteresowany powinien zg osi si do tej komisji i zwróci si o odroczenie poboru.
Zwolnienie z poboru reguluje art. 18 tej ustawy. 

Na jakich zasadach mog  obecnie wjecha

Zgodnie z informacjami podanymi przez Urz

 do Polski?  

d do Spraw Cudzoziemców  
wjazd obywateli i obywatelek Ukrainy do Polski jest obecnie mo liwy na podstawie: 

ruchu bezwizowego (na podstawie paszportu biometrycznego); 
wizy krajowej (D) lub wizy Schengen (C); 
wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowego wydanego przez inne 
pa stwo Schengen; 
posiadanego zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt sta y lub pobyt rezydenta 
d ugoterminowego UE i wa nej karty pobytu; 

wniosku o udzielenie ochrony mi dzynarodowej, z o onego na polskim przej ciu 
granicznym wobec Stra nika Granicznego; 
decyzji komendanta placówki Stra y Granicznej udzielanej podczas przekraczania
granicy.  

Chocia warunkiem bezwizowego wjazdu do Polski jest posiadanie paszportu 
biometrycznego, w adze polskie zapewniaj , e wpuszcz ka d osob , która ucieka z 
Ukrainy w zwi zku z wojn , niezale nie od tego, czy posiada ona odpowiednie dokumenty 
wjazdowe, czy nie. Je eli nie posiadasz paszportu biometrycznego, zostaniesz wpuszczony 
do Polski na podstawie decyzji Stra y Granicznej wydanej na podstawie art. 32 ustawy o 
cudzoziemcach. Taka zgoda jest obecnie wydawana na 15 dni. Ka da osoba ma tak e 
prawo z o y na przej ciu granicznym wniosek o udzielenie ochrony mi dzynarodowej, 
jednak z uwagi na du liczb osób przekraczaj cych obecnie granice, nie jest to raczej 
praktykowane. Wniosek taki mo esz jednak z o y w pó niejszym czasie, w trakcie pobytu 
w Polsce. 

wniosku o udzielenie ochrony mi dzynarodowej, z o onego na polskim przej ciu 
granicznym wobec Stra nika Granicznego; 
decyzji komendanta placówki Stra y Granicznej udzielanej podczas przekraczania 
granicy.  

Chocia  warunkiem bezwizowego wjazdu do Polski jest posiadanie paszportu 
biometrycznego, w adze polskie zapewniaj , e wpuszcz  ka d  osob , która ucieka z 
Ukrainy w zwi zku z wojn , niezale nie od tego, czy posiada ona odpowiednie dokumenty 
wjazdowe, czy nie. Je eli nie posiadasz paszportu biometrycznego, zostaniesz wpuszczony 
do Polski na podstawie decyzji Stra y Granicznej wydanej na podstawie art. 32 ustawy o 
cudzoziemcach. Taka zgoda jest obecnie wydawana na 15 dni. Ka da osoba ma tak e 
prawo z o y na przej ciu granicznym wniosek o udzielenie ochrony mi dzynarodowej, 
jednak z uwagi na du liczb osób przekraczaj cych obecnie granice, nie jest to raczej 
praktykowane. Wniosek taki mo esz jednak z o y w pó niejszym czasie, w trakcie pobytu 
w Polsce. 
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Chocia warunkiem bezwizowego wjazdu do Polski jest posiadanie paszportu 
biometrycznego, w adze polskie zapewniaj , e wpuszcz  ka d  osob , która ucieka z 
Ukrainy w zwi zku z wojn , niezale nie od tego, czy posiada ona odpowiednie dokumenty 
wjazdowe, czy nie. Je eli nie posiadasz paszportu biometrycznego, zostaniesz wpuszczony 
do Polski na podstawie decyzji Stra y Granicznej wydanej na podstawie art. 32 ustawy o 
cudzoziemcach. Taka zgoda jest obecnie wydawana na 15 dni. Ka da osoba ma tak e 
prawo z o y  na przej ciu granicznym wniosek o udzielenie ochrony mi dzynarodowej, 
jednak z uwagi na du  liczb  osób przekraczaj cych obecnie granice, nie jest to raczej 
praktykowane. Wniosek taki mo esz jednak z o y  w pó niejszym czasie, w trakcie pobytu 
w Polsce. 

Wa ne! W miar  mo liwo ci, zabierz ze sob  na granic  dokumenty potwierdzaj ce Twoj
to samo , takie jak zagraniczny paszport, prawo jazdy, czy chocia wiadectwo urodzenia. 
Przydadz  Ci si  one tak e podczas pobytu w Polsce. 

Rys. oznaczenie paszportu biometrycznego 

Jakie warunki musz  spe ni , eby móc skorzysta  z ruchu bezwizowego? 

eby skorzysta  z tej mo liwo ci przede wszystkim musisz posiada  paszport biometryczny. 
Ponadto, na podstawie ruchu bezwizowego mo esz przebywa  w Polsce maksymalnie 90 
dni w ci gu ka dych 180 dni. Je eli wi c przebywa e  ostatnio przez d u szy czas w Polsce, 
nast pnie wróci e  na Ukrain , a teraz próbujesz znowu wjecha  do Polski - mo e si
okaza , e nie przys uguje Ci ju  prawo wjazdu na podstawie ruchu bezwizowego. W takim 
wypadku jednak mo esz wjecha  do Polski na podstawie zgody komendanta Stra y 
Granicznej, udzielonej podczas przekraczania granicy. Polskie w adze zapewniaj , e 
ka da osoba uciekaj ca z Ukrainy, zostanie wpuszczona do Polski.  

Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli nie posiadam dokumentu podró y (paszportu 
zagranicznego)?  

Co do zasady, warunkiem wjazdu do Polski jest posiadanie wa nego dokumentu podró y. 
Taki wymóg nie dotyczy jednak osób, które sk adaj  na granicy wniosek o udzielenie im 
ochrony mi dzynarodowej. Wniosek taki powinien by  przyj ty od ka dej osoby; nawet, 
je eli nie posiada ona dokumentu podró y, ani .hcywodzajw wótnemukod hcynni hcynda
Ponadto, zgodnie z zapewnieniami polskich w adz, obywatelom i obywatelkom Ukrainy 
podró uj cym bez paszportów b d  wydawane szczególne zgody na wjazd do Polski na 
podstawie zgody komendanta Stra y Granicznej. 

Czy b d  móg  wjecha  do Polski, je eli jestem obj ty zakazem wjazdu na terytorium 
RP? 

Tak, tak e osoby obj te zakazem wjazdu zostan  wpuszczone do Polski. W takim wypadku 
musisz si  jednak liczy  z tym, e Stra  Graniczna b dzie mog a zwróci  si  do s du z 
wnioskiem o umieszczenie ci  w o rodku strze onym, gdzie b dziesz przebywa w 
warunkach pozbawienia wolno ci.   

Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2? 54



musisz si  jednak liczy  z tym, e Stra  Graniczna b dzie mog a zwróci  si  do s du z 
wnioskiem o umieszczenie ci  w o rodku strze onym, gdzie b dziesz przebywa  w 
warunkach pozbawienia wolno ci.   

Czy obowi zuj  mnie przepisy wydane w zwi zku z pandemi  SARS-CoV-2? 

19 lutego 2022 r. zniesiono ograniczenia dotycz ce wjazdu do Polski z kierunku 
ukrai skiego, które zosta y wprowadzone w marcu 2020 r. w zwi zku z pandemi  COVID. W 
rezultacie, przywrócone zosta y ogólne zasady przekraczania granicy polsko-ukrai skiej 
oparte o Kodeks Graniczny Schengen oraz polskie przepisy. 24 lutego 2022 r. zniesiony 
zosta  tak e obowi zek posiadania szczepienia przeciwko COVID-19, przechodzenia testów 
oraz kwarantanny dla osób wje d aj cych do Polski z Ukrainy. 

Czy do Polski mo e wjecha  dziecko bez swoich opiekunów prawnych (samo, albo z 
innym cz onkiem rodziny, np. z babci )? 

Do przekroczenia granicy w takiej sytuacji potrzebne s  dwa dokumenty: dokument 
potwierdzaj cy to samo  dziecka oraz zgoda rodzica.  

Dokumentem potwierdzaj cym to samo  niekoniecznie musi by  paszport, mo e to by  te
akt lub wiadectwo urodzenia. Zgoda rodzica to oddzielny dokument, w którym upowa nia 
on wskazan  osob , towarzysz c  dziecku w podró y, do opieki, a tak e do uzyskiwania 
wszelkich dokumentów podró nych i do podejmowania wszelkich decyzji dotycz cych ycia 
i zdrowia dziecka w okresie wyjazdu. Taka zgoda musi by  potwierdzona notarialnie. 
Obecnie wielu polskich notariuszy zadeklarowa o ch  nieodp atnego potwierdzania zgód 
dla rodziców dzieci uciekaj cych z terenu Ukrainy. 

Zdarzaj  si  jednak odst pstwa od wymogu posiadania zgody drugiego rodzica. W praktyce, 
ukrai skie s u by graniczne puszczaj  dzieci bez zgody drugiego rodzica, o ile z 
przedstawionych dokumentów jednoznacznie wynika, i  dziecko przekracza granic  z 
przynajmniej jednym rodzicem.  

Czy mog  wjecha  do Polski ze swoim zwierz ciem domowym? Czy potrzebuj  dla 
niego odpowiednich dokumentów? 

Od 24 lutego 2022 r. G ówny Inspektorat Weterynarii wprowadzi  tymczasowe odst pstwa 
u atwiaj ce przekraczanie granicy ukrai sko-polskiej ze zwierz tami domowymi: psami, 
kotami i fretkami. Opiekunowie zwierz t nie musz  okazywa  na granicy kompletu 
dokumentów weterynaryjnych. W miar  mo liwo ci warto jednak wzi  ze sob wszelkie 
dokumenty zwi zane ze zdrowiem zwierz cia.  

Po przekroczeniu granicy, zwierz ta zostan  zbadane pod k tem w cieklizny i zaszczepione 
na koszt bud etu pa stwa. Nast pnie w a ciciel zwierz cia otrzyma dokument 
potwierdzaj cy spe nienie wymogów weterynaryjnych. Je eli zwierz ta nie posiadaj  czipa, 
zostan  zaczipowane na koszt pa stwa.  

Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np. zagraniczni 
studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ? 

Zasady wjazdu do Polski obywateli innych pa stw ni  Ukraina zale  od wymogów 
wjazdowych dotycz cych konkretnego pa stwa, którego dana osoba jest obywatelem. 
Najcz ciej jest to obowi zek posiadania wizy. Jednak e, wymogi te nie dotycz  osób, które 
sk adaj  na granicy wniosek o udzielenie im ochrony mi dzynarodowej. Taki wniosek 
powinien zosta  przyj ty na przej ciu granicznym od ka dej osoby uciekaj cej przed 
niebezpiecze stwem, bez wzgl du na to, czy dana osoba posiada odpowiednie dokumenty 
wjazdowe. Poza tym, ka dej osobie mo e zosta  wydana zgoda komendanta SG na wjazd 

dokumentów weterynaryjnych. W miar  mo liwo ci warto jednak wzi  ze sob  wszelkie 
dokumenty zwi zane ze zdrowiem zwierz cia.  

Po przekroczeniu granicy, zwierz ta zostan  zbadane pod k tem w cieklizny i zaszczepione 
na koszt bud etu pa stwa. Nast pnie w a ciciel zwierz cia otrzyma dokument 
potwierdzaj cy spe nienie wymogów weterynaryjnych. Je eli zwierz ta nie posiadaj  czipa, 
zostan  zaczipowane na koszt pa stwa.  

Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np. zagraniczni 
studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ? 

Zasady wjazdu do Polski obywateli innych pa stw ni  Ukraina zale  od wymogów 
wjazdowych dotycz cych konkretnego pa stwa, którego dana osoba jest obywatelem. 
Najcz ciej jest to obowi zek posiadania wizy. Jednak e, wymogi te nie dotycz  osób, które 
sk adaj  na granicy wniosek o udzielenie im ochrony mi dzynarodowej. Taki wniosek 
powinien zosta  przyj ty na przej ciu granicznym od ka dej osoby uciekaj cej przed 
niebezpiecze stwem, bez wzgl du na to, czy dana osoba posiada odpowiednie dokumenty 
wjazdowe. Poza tym, ka dej osobie mo e zosta  wydana zgoda komendanta SG na wjazd 
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Czy do Polski mog  wjecha  obywatele innych pa stw ni  Ukraina (np. zagraniczni 
studenci z Ukrainy)? Jakie dokumenty musz  posiada ? 

Zasady wjazdu do Polski obywateli innych pa stw ni  Ukraina zale  od wymogów 
wjazdowych dotycz cych konkretnego pa stwa, którego dana osoba jest obywatelem. 
Najcz ciej jest to obowi zek posiadania wizy. Jednak e, wymogi te nie dotycz  osób, które 
sk adaj  na granicy wniosek o udzielenie im ochrony mi dzynarodowej. Taki wniosek 
powinien zosta  przyj ty na przej ciu granicznym od ka dej osoby uciekaj cej przed 
niebezpiecze stwem, bez wzgl du na to, czy dana osoba posiada odpowiednie dokumenty 
wjazdowe. Poza tym, ka dej osobie mo e zosta  wydana zgoda komendanta SG na wjazd 
do Polski, bez spe niania wymaganych prawem wymogów wjazdu. Polskie w adze 
zapewniaj , e wpuszczaj  obecnie do Polski ka d  osob  uciekaj c  z Ukrainy, w 
tym tak e obywateli innych pa stw. Praktyka pokazuje, e otrzymuj  one stempel 
wjazdowy z prawem pobytu w Polsce na okres do 15 dni. 

Czy m czy ni w wieku poborowym nie b d  wpuszczani do Polski?  

Nie ma podstaw prawnych, aby polskie s u by graniczne odmawia y wjazdu do Polski 
osobom w wieku poborowym. Nie mniej jednak, celem wjazdu do Polski konieczne jest 
przej cie przez ukrai sk  kontrol  graniczn  na kierunku wyjazdowym, a ukrai skie s u by 
graniczne nie wypuszczaj  z kraju m czyzn mi dzy 18 a 60 rokiem ycia. Nawet je eli 
m czyzna w tym wieku posiada orzeczenie o niezdolno ci do s u by, mo e zosta  cofni ty 
z granicy do punktu poborowego celem powtórnej weryfikacji orzeczenia. 

Powszechnej mobilizacji nie podlegaj : 

osoby wykonuj ce s u b  w czasie mobilizacji lub wojny w innych ni wojsko 
organach w adzy pa stwowej; 
osoby uznane przez komisj  lekarsko wojskow  za tymczasowo niezdolne do s u by 
- do 6 miesi cy od orzeczenia; 
m czy ni i kobiety, którzy maj  na utrzymaniu co najmniej troje dzieci do 18 roku 
ycia; 

osoby samotnie wychowuj ce dziecko/dzieci; 
rodzice lub opiekunowie niepe nosprawnego dziecka - grupa A, je li dziecko nie 
uko czy o 18. roku ycia; 
rodzice lub opiekunowie niepe nosprawnego dziecka, jakie ma jakiekolwiek wady 
funkcjonowania organizmu w stopniu III lub IV oraz ograniczenie aktywno ci yciowej 
jakiejkolwiek kategorii w stopniu II-III; 
rodzice lub opiekunowie niepe nosprawnego dziecka w stopniu I lub II, do 
uko czenia przez dziecko 23 roku ycia; 
opiekunowie lub rodzice zast pczy dzieci do 18 roku ycia; opiekunowie stali osób, które zgodnie z ustaw  wymagaj  opieki, w razie braku 
innych osób mog cych t  opiek  sprawowa ; 
parlamentarzy ci; 
pracownicy organów kierownictwa wojskowego; 
studenci i doktoranci studiów wy szych, asystenci - sta y ci, aspiranci i doktoranci;
pracownicy naukowi i naukowo-dydaktyczni szkolnictwa wy szego i organizacji 
naukowych, maj cy stopie  naukowy; 
m czy ni lub kobiety, których najbli sze osoby zgin y lub zagin y w trakcie 
operacji antyterrorystycznych. 

Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha  do Polski w asnym samochodem? 

Nie ma wymogów ograniczaj cych prawo wjazdu do Polski w asnym samochodem. Do 
poruszania si  po polskich drogach przez pojazd zarejestrowany za granic  potrzebne jest 
jednak spe nienie kilku wymogów z art. 71 ust. 4-6 ustawy o ruchu drogowym. Przede 
wszystkim, konieczne jest prawo jazdy osoby prowadz cej pojazd. Ponadto, nale y mie
przy sobie dowód  rejestracji pojazdu za granic  wydany przez odpowiedni organ, który 
powinien potwierdza , e kierowca ma prawo prowadzi  ten pojazd (np. stwierdza, e 
pojazd jest w asno ci  lub wspó w asno ci  kierowcy). Je eli z dowodu rejestracyjnego nie 
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Jakich dokumentów potrzebuj , eby wjecha  do Polski w asnym samochodem? 

Nie ma wymogów ograniczaj cych prawo wjazdu do Polski w asnym samochodem. Do 
poruszania si  po polskich drogach przez pojazd zarejestrowany za granic  potrzebne jest 
jednak spe nienie kilku wymogów z art. 71 ust. 4-6 ustawy o ruchu drogowym. Przede 
wszystkim, konieczne jest prawo jazdy osoby prowadz cej pojazd. Ponadto, nale y mie
przy sobie dowód  rejestracji pojazdu za granic  wydany przez odpowiedni organ, który 
powinien potwierdza , e kierowca ma prawo prowadzi  ten pojazd (np. stwierdza, e 
pojazd jest w asno ci  lub wspó w asno ci  kierowcy). Je eli z dowodu rejestracyjnego nie 
wynika uprawnienie do u ywania danego pojazdu, kieruj cy powinien mie  przy sobie 
dokument potwierdzaj cy prawo do korzystania z niego (umow  u yczenia albo zgod
w a ciciela). Ostatecznie pojazd musi by  sprawny technicznie - mie potwierdzenie 
przegl du oraz tablice rejestracyjne z oznaczeniem z o onym z liter alfabetu aci skiego, 
cyfr arabskich oraz literowego oznaczenia kraju pochodzenia. Pojazd powinien te  posiada
wa n  polis  od odpowiedzialno ci cywilnej. Samochód trzeba b dzie zarejestrowa w 
Polsce przed up ywem 6 miesi cy od wjazdu. 

W jaki sposób mog  z o y wniosek o obj cie mnie w Polsce ochron
mi dzynarodow ? 

Ka da osoba ma prawo z o enia na granicy lub na terytorium Polski wniosku o udzielenie jej 
ochrony mi dzynarodowej. W tym celu wystarczy poinformowa  s u by granicznej o takim 
zamiarze i poda  powody, dla których nie mo ecie bezpiecznie powróci  do kraju 
pochodzenia. Obecnie jednak, w zwi zku z du  ilo ci  osób przechodz cych przez polskie 
przej cia graniczne z kierunku Ukrainy, sk adanie takich wniosków na granicy nie jest raczej 
praktykowane. Stra  Graniczna wpuszcza osoby uciekaj ce z Ukrainy do Polski na 
podstawie przepisów o ruchu bezwizowym lub na podstawie specjalnej zgody komendanta 
SG.  

Co si  ze mn  stanie po wje dzie do Polski? 

Je eli wjecha e  do Polski na podstawie ruchu bezwizowego, mo esz przebywa  w Polsce 
przez okres do 90 dni. W tym czasie masz prawo do zgodnego z prawem pobytu w Polsce 
oraz innych krajach strefy Schengen. Je eli przed up ywem tego terminu nie b dziesz móg
powróci  do kraju, konieczne b dzie wyst pienie z wnioskiem o zalegalizowanie swojego 
pobytu w Polsce.  

Je eli wjecha e  do Polski na podstawie wydanej Ci wcze niej karty pobytu, mo esz 
przebywa  w Polsce w okresie jej wa no ci. 

Je eli z o y e  wniosek o udzielenie Ci w Polsce ochrony mi dzynarodowej, zostaniesz 
skierowany do jednego z o rodków recepcyjnych dla osób poszukuj cych ochrony i b dzie 
si  wobec Ciebie toczy  procedura uchod cza. Zostaniesz wtedy zobowi zany do z o enia 
paszportu do depozytu i pozostania w Polsce do czasu rozstrzygni cia Twojego wniosku.  

Je eli wjecha e  do Polski na podstawie zgody komendanta Stra y Granicznej, Twój legalny 
pobyt w Polsce trwa do 15 dni. Przed up ywem tego terminu, powiniene  z o y  wniosek o 
zalegalizowanie swojego pobytu w Polsce na podstawie ogólnych przepisów. Mo esz tak e 
z o y  wniosek o udzielenie Ci w Polsce ochrony mi dzynarodowej. 

Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie? 

Wszyscy obywatele Ukrainy wje d aj cy do Polski mog  si  zg osi  do jednego z centrów 
recepcyjnych oferuj cych tymczasowe zakwaterowanie, wy ywienie i pomoc medyczn . 
Poni ej znajdziesz adresy kilku z tych miejsc. Warto ledzi  rz dowe strony internetowe (na 
przyk ad: ww.ua.gov.pl), gdy  sukcesywnie otwieraj  si  nowe punkty pomocy. 

Pa ac Suchodolskich Gminny O rodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 87



Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie? 

Wszyscy obywatele Ukrainy wje d aj cy do Polski mog  si  zg osi  do jednego z centrów 
recepcyjnych oferuj cych tymczasowe zakwaterowanie, wy ywienie i pomoc medyczn . 
Poni ej znajdziesz adresy kilku z tych miejsc. Warto ledzi  rz dowe strony internetowe (na 
przyk ad: ww.ua.gov.pl), gdy  sukcesywnie otwieraj  si  nowe punkty pomocy. 

Pa ac Suchodolskich Gminny O rodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 
Dorohusk – osiedle 
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spó dzielcza 8, 22 - 540 
Do hobyczów 
Zespó  Szkó  w Horodle, ul. Pi sudskiego 58, 22 - 523 Horod o 
Szko a Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III 
Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska 

wietlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa 
Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka 
Szko a Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama 
By a Szko a Podstawowa w odynie,  odyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 

Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ? 

Pomoc  medyczn  finansowan  ze rodków publicznych s  w Polsce obj te osoby 
ubezpieczone. Wszystko wi c zale y od tego, jaka jest podstawa Twojego wjazdu do Polski 
i czy posiadasz prawo do ubezpieczenia. Na przyk ad, osoby, które z o y y wniosek o 
ochron  mi dzynarodow  s  obj te pomoc  medyczn  finansowan  przez bud et pa stwa. 
Chc c umówi  si  na wizyt  z lekarzem powinny skontaktowa  si  ze wiadcz c  pomoc 
medyczn  firm  Petra Medica: +48 22 112 02 06. 

Dodatkowo, pomoc medyczn  dla uciekaj cych z kraju obywateli i obywatelek Ukrainy 
zaoferowa a firma LUX MED. W tym celu powsta a specjalna, polsko-ukrai ska infolinia pod 
nr tel. +48 22 45 87 007 (czynna codziennie w godzinach 9.00 -17.00) oraz adres mailowy 
ua.kontakt@luxmed.pl.  

Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE? 

Je li posiadasz wa n  wiz  lub kart  pobytu albo wjecha e  do Polski na podstawie ruchu 
bezwizowego, to mo esz wjecha  do innych pa stw strefy Schengen na okres do 90 dni. 
Je eli jednak nie posiadasz zagranicznego dokumentu podró y (albo Twoje dzieci nie 
posiadaj ), wówczas nie b dziesz móg  przekracza  swobodnie granic z Polski do innych 
pa stw. Nie b dziesz mia  takiej mo liwo ci tak e je eli z o y e  wniosek o udzielenie Ci w 
Polsce ochrony mi dzynarodowej. Masz wtedy bowiem obowi zek pozostania w Polsce do 
czasu zako czenia Twojej procedury, a Twój paszport trafi na czas procedury do depozytu 
urz du. 

Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc? 

ród a oficjalne: 

Ca odobowa Infolinia dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Urz d do Spraw 
Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 
Strona informacyjna: www.ua.gov.pl (informacje po PL, UA, ENG i RUS) 

Organizacje pozarz dowe: 

Dom Ukrai ski/Nasz Wybór (Warszawa) 

Je eli jednak nie posiadasz zagranicznego dokumentu podró y (albo Twoje dzieci nie 
posiadaj ), wówczas nie b dziesz móg  przekracza  swobodnie granic z Polski do innych 
pa stw. Nie b dziesz mia  takiej mo liwo ci tak e je eli z o y e  wniosek o udzielenie Ci w 
Polsce ochrony mi dzynarodowej. Masz wtedy bowiem obowi zek pozostania w Polsce do 
czasu zako czenia Twojej procedury, a Twój paszport trafi na czas procedury do depozytu 
urz du. 

Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc? 

ród a oficjalne: 

Ca odobowa Infolinia dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Urz d do Spraw 
Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 
Strona informacyjna: www.ua.gov.pl (informacje po PL, UA, ENG i RUS)

Organizacje pozarz dowe: 98
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8 Szko&a Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama 
8 By&a Szko&a Podstawowa w <odynie,  <odyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 

15) Czy w Polsce b%d% obj%ty pomoc! medyczn!? 

Pomoc! medyczn! finansowan! ze %rodków publicznych s! w Polsce obj"te osoby 
ubezpieczone. Wszystko wi"c zale#y od tego, jaka jest podstawa Twojego wjazdu do Polski 
i czy posiadasz prawo do ubezpieczenia. Na przyk&ad, osoby, które z&o#y&y wniosek o 
ochron" mi"dzynarodow! s! obj"te pomoc! medyczn! finansowan! przez bud#et pa'stwa. 
Chc!c umówi$ si" na wizyt" z lekarzem powinny skontaktowa$ si" ze %wiadcz!c! pomoc 
medyczn! firm! Petra Medica: +48 22 112 02 06. 

Dodatkowo, pomoc medyczn! dla uciekaj!cych z kraju obywateli i obywatelek Ukrainy 
zaoferowa&a firma LUX MED. W tym celu powsta&a specjalna, polsko-ukrai'ska infolinia pod 
nr tel. +48 22 45 87 007 (czynna codziennie w godzinach 9.00 -17.00) oraz adres mailowy 
ua.kontakt@luxmed.pl.  

16) Czy z Polski b%d! móg& swobodnie wyjecha$ do innych pa'stw UE? 

Je%li posiadasz wa#n! wiz" lub kart" pobytu albo wjecha&e% do Polski na podstawie ruchu 
bezwizowego, to mo#esz wjecha$ do innych pa'stw strefy Schengen na okres do 90 dni. 

Je#eli jednak nie posiadasz zagranicznego dokumentu podró#y (albo Twoje dzieci nie 
posiadaj!), wówczas nie b"dziesz móg& przekracza$ swobodnie granic z Polski do innych 
pa'stw. Nie b"dziesz mia& takiej mo#liwo%ci tak#e je#eli z&o#y&e% wniosek o udzielenie Ci w 
Polsce ochrony mi"dzynarodowej. Masz wtedy bowiem obowi!zek pozostania w Polsce do 
czasu zako'czenia Twojej procedury, a Twój paszport trafi na czas procedury do depozytu 
urz"du. 

Czym jest ochrona czasowa i czy jej podlegam? 

Ochrona czasowa zosta&a przyj"ta przez UE 4 marca 2022 r. na rok (mo#e by$ przed&u#ona 
jeszcze o kolejny rok).  

Ochrona czasowa obejmuje: 
a) obywateli Ukrainy zamieszka&ych w Ukrainie przed dniem 24 lutego 2022 r.; 
b) bezpa'stwowców lub obywateli pa'stw trzecich innych ni# Ukraina, którzy przed dniem 
24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony mi"dzynarodowej lub równowa#nej ochrony krajowej 
w Ukrainie; 
c) cz&onków rodzin osób, o których mowa w lit. a) i b). 
d) bezpa'stwowców i obywateli pa'stw trzecich innych ni# Ukraina, którzy s! w stanie 
udowodni$, #e przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie 
wa#nego zezwolenia na pobyt sta&y wydanego zgodnie z prawem ukrai'skim, i którzy nie s! 
w stanie w bezpiecznych i trwa&ych warunkach powróci$ do kraju lub regionu pochodzenia. 

Dodatkowo, ochrona czasowa obejmuje cz&onków rodzin: 
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b) bezpa'stwowców lub obywateli pa'stw trzecich innych ni# Ukraina, którzy przed dniem 
24 lutego 2022 r. korzystali z ochrony mi"dzynarodowej lub równowa#nej ochrony krajowej 
w Ukrainie; 
c) cz&onków rodzin osób, o których mowa w lit. a) i b). 
d) bezpa'stwowców i obywateli pa'stw trzecich innych ni# Ukraina, którzy s! w stanie 
udowodni$, #e przed dniem 24 lutego 2022 r. legalnie przebywali w Ukrainie na podstawie 
wa#nego zezwolenia na pobyt sta&y wydanego zgodnie z prawem ukrai'skim, i którzy nie s! 
w stanie w bezpiecznych i trwa&ych warunkach powróci$ do kraju lub regionu pochodzenia. 

Dodatkowo, ochrona czasowa obejmuje cz&onków rodzin: 
a) ma&#onków lub nieformalnych partnerów o ile prawo o cudzoziemcach danego Pa'stwa 
cz&onkowskiego traktuje ich w sposób równowa#ny do ma&#onków, 
b) ma&oletnie i niezam"#ne dzieci, w tym dzieci przysposobione, 
c) inni bliscy krewni (dziadkowie, wnuki itd.), którzy mieszkali razem jako jedna rodzina w 
czasie inwazji i którzy byli w tym czasie ca&kowicie lub cz"%ciowo na utrzymaniu danej 
osoby. 

Pa'stwa cz&onkowskie mog! stosowa$ Decyzj" Rady tak#e do innych osób, w tym 
bezpa'stwowców i obywateli pa'stw trzecich innych ni# Ukraina, którzy legalnie przebywali 
w Ukrainie i którzy nie s! w stanie bezpiecznych i trwa&ych warunkach powróci$ w do kraju 
lub regionu pochodzenia. Brak jest jakichkolwiek informacji, #eby Polska chcia&a stosowa$ 
decyzj" w tym fakultatywnym zakresie. 

Pa'stwa Cz&onkowskie zobowi!za&y si" nie zawraca$ obywateli pa'stw trzecich, którzy 
korzystaj! z ochrony czasowej, w okresie obowi!zywania decyzji Rady, do innych Pa'stw 
cz&onkowskich, nawet je#eli te osoby nie maj! zezwolenia na pobyt. Dotyczy to zarówno 
osób przebywaj!cych ju# w docelowym Pa'stwie UE jak i próbuj!cych si" do niego dosta$ - 
to nie oznacza jednak, #e osoba obj"ta ochron! czasow! mo#e ca&kiem swobodnie 
porusza$ si" po UE i korzysta$ z uprawnie' wynikaj!cych z ochrony czasowej w dowolnym 
pa'stwie UE.  
  
Jakie uprawnienia daje mi ochrona czasowa? 

NIE MA mo#liwo%ci swobodnego poruszania si" po UE - mog! by$ inne uprawnienia, je%li 
si" zmieni kraj. Nale#y pami"ta$, #e obywatel Ukrainy w ruchu bezwizowym (posiadaj!cy 
paszport biometryczny mo#e podró#owa$ po strefie Schengen przez 90 dni i ewentualnie 
skorzysta$ z ochrony czasowej w innym pa'stwie ze strefy. 

Szef Urz"du udziela zezwolenia na pobyt czasowy na okres roku i wydaje kart" pobytu. 
Je#eli okres ochrony czasowej zosta& przed&u#ony, Szef Urz"du udziela, z urz"du, kolejnego 
zezwolenia na pobyt czasowy na okres, na który przed&u#ono udzielanie ochrony czasowej, i 
wydaje kart" pobytu. 

Opieka medyczna (NFZ), zakwaterowanie i wy#ywienie: ma&oletnim bez przedstawiciela 
ustawowego na terytorium RP - S!d na wniosek Szefa Urz"du do spraw cudzoziemców (ale 
tak#e z urz"du, w oparciu o art. 570 k.p.c.) ustanawia opiek", która wyga%nie z mocy prawa 
jak ma&oletni opu%ci Polsk" lub pojawi si" przedstawiciel ustawowy ma&oletniego. Do czasu 
ustanowienia opieki, ma&oletni przebywa w placówce opieku'czo-wychowawczej (raczej jak 
b"dzie jaki% opiekun to nie b"dzie kierowane dziecko do placówki) 

Dla nieposiadaj!cemu dokumentu podró#y Szef Urz"du mo#e wyda$ polski dokument 
podró#y dla cudzoziemca (nie jest to polski paszport). 

Cudzoziemiec korzystaj!cy z ochrony czasowej mo#e wykonywa$ prac" bez zezwolenia na 
prac" lub wykonywa$ dzia&alno%$ gospodarcz!. 

Szef Urz"du podejmuje czynno%ci maj!ce na celu po&!czenie osoby korzystaj!cej z ochrony 
czasowej z jej rodzin! (ma&#onkiem, ma&oletnimi dzie$mi, innymi bliskimi krewnymi którzy 
zamieszkiwali z nim bezpo%rednio przed przybyciem do RP) - w tym wydaje tym osobom 
wizy i zezwolenia na pobyt czasowy. Mo#e równie# wyst!pi$ do innego pa'stwa 
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Gdzie w Polsce otrzymam wsparcie? 

Wszyscy obywatele Ukrainy wje d aj cy do Polski mog  si  zg osi  do jednego z centrów 
recepcyjnych oferuj cych tymczasowe zakwaterowanie, wy ywienie i pomoc medyczn . 
Poni ej znajdziesz adresy kilku z tych miejsc. Warto ledzi  rz dowe strony internetowe (na 
przyk ad: ww.ua.gov.pl), gdy  sukcesywnie otwieraj  si  nowe punkty pomocy. 

Pa ac Suchodolskich Gminny O rodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 
Dorohusk – osiedle 
Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spó dzielcza 8, 22 - 540 
Do hobyczów 
Zespó  Szkó  w Horodle, ul. Pi sudskiego 58, 22 - 523 Horod o 
Szko a Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III 
Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska 

wietlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa 
Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka 
Szko a Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama 
By a Szko a Podstawowa w odynie,  odyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne 

Czy w Polsce b d  obj ty pomoc  medyczn ? 

Pomoc  medyczn  finansowan  ze rodków publicznych s  w Polsce obj te osoby 
ubezpieczone. Wszystko wi c zale y od tego, jaka jest podstawa Twojego wjazdu do Polski 
i czy posiadasz prawo do ubezpieczenia. Na przyk ad, osoby, które z o y y wniosek o 
ochron  mi dzynarodow  s  obj te pomoc  medyczn  finansowan  przez bud et pa stwa. 
Chc c umówi  si  na wizyt  z lekarzem powinny skontaktowa  si  ze wiadcz c  pomoc 
medyczn  firm  Petra Medica: +48 22 112 02 06. 

Dodatkowo, pomoc medyczn  dla uciekaj cych z kraju obywateli i obywatelek Ukrainy 
zaoferowa a firma LUX MED. W tym celu powsta a specjalna, polsko-ukrai ska infolinia pod 
nr tel. +48 22 45 87 007 (czynna codziennie w godzinach 9.00 -17.00) oraz adres mailowy 
ua.kontakt@luxmed.pl.  

Czy z Polski b d  móg  swobodnie wyjecha  do innych pa stw UE? 

Je li posiadasz wa n  wiz  lub kart  pobytu albo wjecha e  do Polski na podstawie ruchu 
bezwizowego, to mo esz wjecha  do innych pa stw strefy Schengen na okres do 90 dni. 
Je eli jednak nie posiadasz zagranicznego dokumentu podró y (albo Twoje dzieci nie 
posiadaj ), wówczas nie b dziesz móg  przekracza  swobodnie granic z Polski do innych 
pa stw. Nie b dziesz mia  takiej mo liwo ci tak e je eli z o y e  wniosek o udzielenie Ci w 
Polsce ochrony mi dzynarodowej. Masz wtedy bowiem obowi zek pozostania w Polsce do 
czasu zako czenia Twojej procedury, a Twój paszport trafi na czas procedury do depozytu 
urz du. 

Do jakich organizacji mog  si  zwróci  po pomoc? 

ród a oficjalne: 

Ca odobowa Infolinia dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Urz d do Spraw 
Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 
Strona informacyjna: www.ua.gov.pl (informacje po PL, UA, ENG i RUS) 

Organizacje pozarz dowe: 

Dom Ukrai ski/Nasz Wybór (Warszawa) 
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pa stw. Nie b dziesz mia  takiej mo liwo ci tak e je eli z o y e  wniosek o udzielenie Ci w 
Polsce ochrony mi dzynarodowej. Masz wtedy bowiem obowi zek pozostania w Polsce do 
czasu zako czenia Twojej procedury, a Twój paszport trafi na czas procedury do depozytu 
urz du. 
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cz&onkowskiego UE o przekazanie cudzoziemca do tego pa'stwa, je%li cudzoziemiec ma w 
tym pa'stwie cz&onków rodziny. 

Po zako'czeniu okresu ochrony czasowej Szef Urz"du podejmuje dzia&ania maj!ce na celu 
umo#liwienie powrotu cudzoziemcom do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego 
przybyli.  
Cudzoziemiec korzystaj!cy z ochrony czasowej mo#e bez op&at ucz"szcza$ na studia 
stacjonarne w j"zyku polskim na uczelni publicznej 

Cudzoziemiec korzystaj!cy z ochrony czasowej mo#e korzysta$ z nauki w publicznych 
szko&ach dla doros&ych, publicznych bran#owych szko&ach II stopnia, publicznych szko&ach 
policealnych, publicznych szko&ach artystycznych, publicznych placówkach i publicznych 
kolegiach pracowników s&u#b spo&ecznych oraz z kszta&cenia ustawicznego w formie 
kwalifikacyjnych kursów zawodowych na warunkach dotycz!cych obywateli polskich. 

Bycie obj"tym ochron! czasow! nie wyklucza z&o#enia wniosku o udzielenie ochrony 
mi"dzynarodowej. 

Czy ochrona czasowa kreuje tak"e obowi!zki? 

Obowi!zki wynikaj!ce z ochrony czasowej: 
a) Konieczno%$ pozostawienia odcisków linii papilarnych i fotografii twarzy, 
b) Konieczno%$ poddania si" niezb"dnym zabiegom lekarskim oraz sanitarnym. 

Po zako'czeniu okresu ochrony czasowej Szef Urz"du podejmuje dzia&ania maj!ce na celu 
umo#liwienie powrotu cudzoziemcom do kraju pochodzenia lub na obszar, z którego 
przybyli. Nale#y zwróci$ uwag", #e cudzoziemiec, który przebywa na podstawie ochrony 
czasowej nie mo#e dalej legalizowa$ swojego pobytu w drodze zezwolenia na pobyt 
czasowy. 
  

20) Do jakich organizacji mog% si% zwróci$ po pomoc? 

)ród&a oficjalne: 

Ca&odobowa Infolinia dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Urz!d do Spraw 
Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 
Strona informacyjna: www.ua.gov.pl (informacje po PL, UA, ENG i RUS) 

Organizacje pozarz!dowe: 

Dom Ukrai'ski/Nasz Wybór (Warszawa) 
ul. Zamenhofa 1 
00-153 Warszawa 
Telefon: +48 727 805 764 

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nie$ (Kraków) 
ul. Krowoderska 11/7 
31-141 Kraków 
Telefon i WhatsApp: +48 693 390 502 

Ca odobowa Infolinia dla obywateli Ukrainy prowadzona przez Urz d do Spraw 
Cudzoziemców: +48 47 721 75 75 
Strona informacyjna: www.ua.gov.pl (informacje po PL, UA, ENG i RUS)

Organizacje pozarz dowe: 

Dom Ukrai ski/Nasz Wybór (Warszawa) 
ul. Zamenhofa 1 
00-153 Warszawa
Telefon: +48 727 805 764

 (Kraków) Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nie
ul. Krowoderska 11/7 
31-141 Kraków
Telefon i WhatsApp: +48 693 390 502

Fundacja Ocalenie (Warszawa) 
ul. Krucza 6/14a 
00-549 Warszawa
cpc@cpc.org.pl

Centrum Wielokulturowe (Warszawa) 
ul. Jagiello ska 54 
03-469 Warszawa
Telefon: +48 22 648 11 11 / +48 604 932 969

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej (Warszawa) 
ul. Siedmiogrodzka 5/51 
01-204 Warszawa
Telefon: +48 880 145 372

Helsi ska Fundacja Praw Cz owieka (Warszawa) 
ul. Wiejska 16 
00-490 Warszawa
refugees@hfhr.pl

NOMADA. Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Spo ecze stwa Wielokulturowego 
(Wroc aw) 
ul. Pauli ska 4/8 
Wroc aw 50-247 
help@nomada.info.pl 
+48 791 576 459

Instytut Praw Migrantów (Wroc aw) 
ul. Ruska 46A/201,  
50-079 Wroc aw 
biuro@instytutpm.eu 
tel. +48 510 011 846 

Strona internetowa Grupy Granica zawieraj ca informacje o aktualnych inicjatywach na 
rzecz pomocy osobom uciekaj cym z Ukrainy: https://ukraina.grupagranica.pl  
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