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ZAKRES PODMIOTOWY SPECUSTAWY
KTO JEST OBJĘTY ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM USTAWY Z DNIA 12 MARCA 2022 R. O POMOCY OBYWATELOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM
TEGO PAŃSTWA (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 583).
Odpowiedź: Stosownie do Specustawy jej przepisy znajdują zastosowanie do:
Grupa I:
obywateli Ukrainy i ich małżonków (niezależnie od ich obywatelstwa), którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.
Grupa II:
obywateli Ukrainy posiadających Kartę Polaka oraz ich najbliższych rodzin, którzy z powodu
działań wojennych przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
JESTEM OBYWATELEM UKRAINY PRZYBYŁEM DO POLSKI PO 24.02.2022 R. UCIEKAJĄC
PRZED WOJNĄ POŚREDNIO Z INNEGO KRAJU. CZY SPECUSTAWA OBEJMUJE MNIE SWOIM
ZAKRESEM?
Odpowiedź: Specustawa ma zastosowanie zasadniczo do osób z grup I i II.
Wyjątkiem od powyższej zasady jest m.in. stosowanie przepisów dot. legalizacji pracy zarówno
dla grup I i II, ale także do tych osób, które przebywają legalnie na terytorium RP na podstawie
innego tytułu.
Poza tym grupę tę będzie obejmować swoim zakresem Decyzja Wykonawcza Rady (UE) 2022/382
z dnia 4 marca 2022 r. stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy 2001/55/WE i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony.
Już same motywy wydanej przez Radę decyzji wskazują na prawo korzystania przez obywateli
Ukrainy ze zwolnienia z obowiązku wizowego po wjeździe na terytorium UE, co może im pozwolić
na wybór państwa, w którym chcą następnie osiąść. Należy jednak pamiętać, że to tam jedynie będą mogli korzystać z praw jakie zapewnia im Dyrektywa Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca
2001 r. w sprawie minimalnych standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek
masowego napływu wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę wysiłków między
państwami członkowskimi związanych z przyjęciem takich osób wraz z jego następstwami.
Zwolnienie z obowiązku wizowego co do zasady dotyczy obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. W przypadku ich braku może być wymagana wiza państwa członkowskiego
UE, do którego zamierza udać się wysiedleniec.
Treść decyzji wykonawczej Rady UE: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2022.071.01.0001.01.POL&toc=OJ%3AL%3A2022%3A071%3ATOC

3

JESTEM OBYWATELEM UKRAINY PRZYBYŁEM DO POLSKI PRZED 24.02.2022 R. CZY SPECUSTAWA OBEJMUJE MNIE SWOIM ZAKRESEM?
Odpowiedź: Specustawa jak wyżej wskazano dotyczy z pewnymi wyjątkami jedynie Grupy I i II,
czyli osób, które wjechały na terytorium RP po 24.02.2022 r.
Jeżeli podstawą wjazdu na terytorium RP był:
• ruch bezwizowy na podstawie paszportu biometrycznego
• wiza Schengen wydana przez RP
• wiza wydana przez inne państwo obszaru Schengen,
• inny dokument pobytowy
a ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy przypada po 24 lutego 2022 r.,
jego pobyt uznaje się za legalny na okres 18 miesięcy od dnia 24.02.2022 r.
Jeżeli okres pobytu, którego podstawą jest wiza krajowa D lub zezwolenie na pobyt czasowy
wydane przez Polskę przypada w okresie od dnia 24.02.2022 r. to ważność dokumentów ulega
przedłużeniu do 31.12.2022 r.
Jeżeli zaś wjazd do Polski odbył się na podstawie zezwolenia Komendanta Straży Granicznej
pobyt uznaje się za legalny przez 18 miesięcy.
JESTEM OBYWATELEM UKRAINY, PRZEKROCZYŁEM GRANICĘ POLSKĄ PO 24.02.2022 R.
JEDNAK NIE PLANUJĘ ZATRZYMAĆ SIĘ W POLSCE, UCIEKAM PRZED WOJNĄ DOCELOWO
DO INNEGO PAŃSTWA (PAŃSTWA UE, STANY ZJEDNOCZONE, KANADA, NORWEGIA, WIELKA BRYTANIA). CZY SPECUSTAWA OBEJMUJE MNIE SWOIM ZAKRESEM? CO POWINIENEM
ZROBIĆ?
Odpowiedź: W opisanym przypadku należy wskazać, że jednym z warunków możliwości korzystania z dobrodziejstw Specustawy jest deklaracja zamiaru obywatela Ukrainy pozostania na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obywatele Ukrainy traktujący Polskę jako państwo tranzytowe nie są więc objęci przepisami Specustawy. W takiej sytuacji należy przede wszystkim skontaktować się z wybraną placówką dyplomatyczną państwa destynacji w celu zasięgnięcia informacji dot. podstaw wjazdu i posiadania uproszczonych procedur dla osób uciekających przed
wojną. Kilka krajów takie procedury już wprowadziły m.in. Kanada .
Podobnie będzie, jeżeli obywatel Ukrainy będzie chciał się zatrzymać w państwie członkowskim
UE, z tym, że na obszarze UE zastosowanie znajdzie ochrona czasowa wynikająca z opisanej wyżej Decyzji Wykonawczej Rady UE. Niemniej jednak kwestie legalizacji pobytu w państwie docelowym warto skonsultować zawsze z właściwym konsulatem bądź ambasadą.
JESTEM OBYWATELEM UKRAINY PRZEKROCZYŁEM GRANICĘ POLSKĄ PO 24.02.2022 R.
MOJE DZIECI TAKŻE MAJĄ OBYWATELSTWO UKRAIŃSKIE, ALE MÓJ MĄŻ JEST GRUZINEM.
CZY WSZYSTKICH NAS OBEJMIE POLSKA SPECUSTAWA?
Odpowiedź: Tak, zgodnie z art. 1 ust. 2 Specustawy przez pojęcie „obywatela Ukrainy” rozumie
się także jego małżonka nieposiadającego obywatelstwa ukraińskiego o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi. A za-
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tem w przedstawionym przypadku, jeżeli osoba nie będąca narodowości ukraińskiej pozostaje
w związku małżeńskim z obywatelem Ukrainy to stosujemy do niej wszystkie przepisy znajdujące
się w Specustawie. Nie ma również konieczności takiej, aby małżonek posiadający obywatelstwo Ukraińskie przebywał na terytorium Polskim.
W JAKI SPOSÓB PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PRZEKROCZENIA GRANICY UKRAIŃSKO – POLSKIEJ? NIE POSIADAM PRZY SOBIE DOKUMENTÓW, CZY MOGĘ LEGALNIE PRZEKROCZYĆ
GRANICĘ? PRZEKROCZYŁEM GRANICĘ BEZ DOKUMENTÓW CO ZROBIĆ ABY MÓJ POBYT
BYŁ LEGALNY?
Odpowiedź: Jeżeli osoba przekracza granicę ukraińsko - polską w związku z działaniami zbrojnymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy to nie będzie miała problemu w spełnieniu minimum
formalności jakie są obecnie wymagane.
Podstawą wjazdu zgodnie z zasadami ogólnymi jest:
a. paszport biometryczny w ramach ruchu bezwizowego;
b. zgoda komendanta Straży Granicznej udzielana na 15 dni podczas przekraczania granicy;
c. wiza krajowa (D) lub wiza Schengen (C) lub dokument pobytowy wydany przez inne państwo Schengen;
d. zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważna karta pobytu;
e. wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (status uchodźcy) złożony w punkcie granicznym.
Nie stanowi obecnie problemu sytuacja, w której osoba nie ma przy sobie żadnego z wyżej wymienionych dokumentów ani nie złożyła w punkcie granicznym wniosku o udzielenie ochrony
międzynarodowej. Granice można wówczas przekroczyć na okres 15 dni na podstawie zgody
udzielonej przez komendanta Straży Granicznej. Okres pobytu na tej podstawie został przedłużony Specustawą do 18 miesięcy od dnia 24.02.2022 r.
W przypadku, kiedy nie udało się w żaden sposób zarejestrować przekroczenia granicy, należy
w ciągu 60 dni od dnia wjazdu złożyć w dowolnej gminie wniosek o nadanie numeru PESEL (szerzej o nr PESEL będzie w dalszej części poradnika).
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ZASADY WJAZDU I POBYTU OBYWATELI UKRAINY
NA TERYTORIUM POLSKI
JAKIE DOKUMENTY MUSZĘ MIEĆ, ŻEBY WJECHAĆ Z UKRAINY DO POLSKI?
Odpowiedź: Dobrze, gdybyś miał ze sobą paszport, Kartę Polaka lub jakikolwiek inny dokument
ze zdjęciem. Obecnie jednak, wyjeżdżając z Ukrainy, granicę z Polską przekroczysz nawet wówczas, jeśli nie masz ze sobą żadnego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
MAM MAŁE DZIECKO, ONO NIE MA DOKUMENTÓW. CZY TO PROBLEM?
Odpowiedź: Nie. Twoje dziecko przekroczy granicę razem z Tobą. Dobrze, gdybyś miała jego
akt urodzenia – może być potrzebny podczas dalszego pobytu. Nie jest to jednak obowiązkowe.
CZY MOGĘ W POLSCE OTRZYMAĆ UKRAIŃSKI PASZPORT?
Odpowiedź: Władze polskie nie mogą wydać Ci ukraińskich dokumentów.
W sprawie ukraińskich dokumentów powinnaś skontaktować się z urzędem konsularnym. Obecnie uzyskanie paszportu może być trudne. Jeśli jednak Twój paszport stracił ważność, możesz
przedłużyć ją w Konsulacie. Jeśli nie masz żadnych dokumentów, Twój Konsulat może wydać
zaświadczenie potwierdzające Twoją tożsamość.
CZY RAZEM ZE MNĄ MOŻE WJECHAĆ DO POLSKI DZIECKO, KTÓRYM SIĘ OPIEKUJĘ, A JEGO
OPIEKUNOWIE POZOSTALI NA UKRAINIE?
Odpowiedź: Tak. Pamiętaj jednak, że dziecko musi mieć opiekuna prawnego w Polsce. Jeśli
dziecko przekracza granicę bez opiekuna, polski sąd ustanowi dla niego opiekuna tymczasowego. Pamiętaj, żeby w rozmowie z urzędnikami powiedzieć, kim jest dla Ciebie dziecko, którym się
opiekujesz. Jeśli chcesz być jego opiekunem tymczasowym w Polsce, wyraźnie o tym powiedz.
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PO PRZEKROCZENIU GRANICY
CZY PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI BĘDĘ PRZEBYWAĆ NA KWARANTANNIE W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19?
Odpowiedź: Nie. Osoby przekraczające wjeżdżające do Polski z terytorium Ukrainy są zwolnione z odbycia kwarantanny i z obowiązku przedstawienia testu.
CZY SZCZEPIENIE PRZECIWKO COVID-19 JEST OBOWIĄZKOWE?
Odpowiedź: Nie, ale jest zalecane. Jeśli nie jesteś zaszczepiona, możesz zrobić to bezpłatnie.
ILE CZASU MUSZĘ PRZEBYWAĆ W POLSCE? KIEDY MOGĘ STĄD WYJECHAĆ?
Odpowiedź: Możesz opuścić Polskę w dowolnym momencie.
CZY MOGĘ WYJECHAĆ DALEJ, DO INNYCH KRAJÓW UE?
Odpowiedź: Tak. Unia Europejska (konkretnie: Rada Unii Europejskiej) postanowiła o zastosowaniu dyrektywy w sprawie tymczasowej ochrony, co pozwala obywatelom Ukrainy na uzyskanie tymczasowego pozwolenia na pobyt. Nie dotyczy to Danii.
Pamiętaj, że każdy kraj UE ma własne procedury i może wymagać od Ciebie okazania dokumentów. Jeśli chcesz jechać dalej, sprawdź wymogi kraju, do którego chcesz się udać.
CZY W POLSCE MOGĘ JEŹDZIĆ SAMOCHODEM ZAREJESTROWANYM NA UKRAINIE?
Odpowiedź: Tak. Musisz jednak mieć ze sobą dowód rejestracyjny. Jeśli z dowodu rejestracyjnego nie wynika Twoje prawo do samochodu, powinnaś mieć ze sobą również dokument potwierdzający prawo do korzystania z pojazdu (upoważnienie od właściciela samochodu).
CZY SAMOCHÓD MUSI BYĆ UBEZPIECZONY?
Odpowiedź: Tak. Samochód powinien być ubezpieczony, a dodatkowo powinnaś posiadać
„zieloną kartę”. Jeśli nie masz tych dokumentów, powinnaś ubezpieczyć samochód w Polsce.
Sprawdź zakłady ubezpieczeniowe, które oferują darmowe ubezpieczenie na okres 30 dni: PZU,
WARTA, ERGO HESTIA lub ALLIANZ.
CZY POWINNAM ZŁOŻYĆ WNIOSEK O PRZYZNANIE STATUSU UCHODŹCY ALBO WNIOSEK
O AZYL?
Odpowiedź: Nie. Jeśli opuszczasz Ukrainę w związku z wojną, Twój pobyt w Polsce jest legalny.
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Nie potrzebujesz statusu uchodźcy ani azylu. Jeśli złożyłaś już taki wniosek, możesz go wycofać.
CO POWINNAM ZROBIĆ PO PRZEKROCZENIU GRANICY?
Odpowiedź: Przemyśl dokładnie, czy masz dokąd jechać i gdzie się zatrzymać. Zorganizuj polską kartę SIM i poproś o włączenie dodatkowego pakietu transmisji danych. Dostęp do Internetu
będzie Ci potrzebny podczas dalszego pobytu.
Jeśli nie masz zapewnionego mieszkania, udaj się do Punktu Recepcyjnego.
CO TO JEST „PUNKT RECEPCYJNY”?
Odpowiedź: „Punkty recepcyjne” to miejsca zorganizowane w pobliżu przejść granicznych oraz
w pobliżu miejsc, do których masowo przybywają Ukraińcy i inne osoby uciekające przed wojną.
W takim punkcie otrzymasz bezpłatnie doraźną pomoc. Jeśli nie masz gdzie mieszkać, możesz
zgłosić chęć skorzystania z miejsc zbiorowego zakwaterowania.
CZY MUSZĘ JECHAĆ DO PUNKTU RECEPCYJNEGO?
Odpowiedź: Nie. Wizyta w punkcie recepcyjnym nie jest obowiązkowa.
Pamiętaj, że w punkcie recepcyjnym nie rozpoznaje się wniosków związanych z legalizacją Twojego pobytu.

8

PESEL
JAKIE PODSTAWOWE UPRAWNIENIE WYNIKA DLA MNIE ZE SPECUSTAWY?
Odpowiedź: nadanie numeru PESEL
CO TO JEST NUMER PESEL I DO CZEGO MNIE UPRAWNIA?
Odpowiedź: jest to numer, który identyfikuje Cię w Polsce tak, jak obywateli Polski. Dzięki niemu
uzyskasz możliwość załatwienia spraw urzędowych oraz otrzymania świadczeń pieniężnych.
GDZIE MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK? CZY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK PRZEZ INTERNET?
Odpowiedź: wniosek można złożyć osobiście w każdym dowolnym urzędzie gminy (miasta) na
terenie Polski. Nie można złożyć wniosku przez internet.
JAK ZŁOŻYĆ WNIOSEK?
Odpowiedź: wniosek składa się w formie papierowej, na formularzu udostępnionym w gminie,
który należy podpisać własnoręcznie. Formularz można wypełnić z pomocą pracownika urzędu
KTO SKŁADA WNIOSEK W IMIENIU NIEPEŁNOLETNIEGO DZIECKA LUB ZA OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ LUB UBEZWŁASNOWOLNIONĄ?
Odpowiedź: jedno z rodziców, opiekun, kurator lub opiekun tymczasowy* lub osoba, która faktycznie sprawuje opiekę nad osobą, która nie może samodzielnie złożyć wniosku
*instytucja będzie omówiona niżej
CO ZAWIERA WNIOSEK?
Odpowiedź: dane osobowe, dane dotyczące wjazdu do Polski (data), datę złożenia wniosku,
oświadczenie o prawdziwości podanych danych, podpis własnoręczny, fotografię. Oświadczenia
składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
CZY MUSZĘ MIEĆ ZE SOBĄ FOTOGRAFIĘ? JAKA TO FOTOGRAFIA?
Odpowiedź: Powinieneś mieć ją ze sobą. Dla sprawności procedury najlepiej mieć wcześniej
zrobioną fotografię, która musi spełniać wymagania fotografii do dowodu osobistego.
Jeśli nie masz możliwości wykonania fotografii poproś urzędnika o jej wykonanie. Urząd gminy
może zapewnić bezpłatne wykonanie fotografii, nie oznacza to jednak, że w każdej gminie bę-
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dzie taka możliwość.
CZY W ZWIĄZKU ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU MUSZĘ WYKONAĆ DODATKOWE CZYNNOŚCI?
Odpowiedź: Tak. Musisz poddać się pobraniu odcisków palców w trakcie składania wniosku.
Pobierze je od Ciebie urzędnik. Z obowiązku tego zwolnione są dzieci do 12 roku życia oraz osoby,
od których w danej chwili nie można pobrać odcisków palców .
JAKIE DOKUMENTY POWINIENEM MIEĆ ZE SOBĄ PODCZAS SKŁADANIA WNIOSKU?
Odpowiedź: Dokument ze zdjęciem, umożliwiający ustalenie Twojej tożsamości. Nawet nieważny.
CO Z DZIEĆMI, KTÓRE NIE POSIADAJĄ DOKUMENTU ZE ZDJĘCIEM?
Odpowiedź: w takim przypadku opiekun lub rodzic powinni dysponować dokumentem aktu
urodzenia dziecka.
CO JEŚLI NIE POSIADAM TAKICH DOKUMENTÓW?
Odpowiedź: potwierdzenie Twojej tożsamości (lub małoletniego dziecka) odbędzie się na podstawie Twojego oświadczenia o tym kim jesteś, jak się nazywasz, skąd pochodzisz itd., które
składasz pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywych oświadczeń.
CZY GMINA MOŻE ODMÓWIĆ MI NADANIA NUMERU PESEL?
Odpowiedź: Tak. Jeśli Twoja fotografia nie spełnia wymagań fotografii do dowodu osobistego,
odmówiłeś poddania się pobraniu odcisków palców lub oświadczyłeś nieprawdę podając, że nie
posiadasz dokumentu tożsamości, a przekraczając granicę posiadałeś taki dokument i został on
zarejestrowany w systemie Straży Granicznej.
CZY MOGĘ ODWOŁAĆ SIĘ OD DECYZJI ODMAWIAJĄCEJ MI NADANIE NUMERU PESEL?
Odpowiedź: Nie. Od tej decyzji nie można się odwołać.
CZY PO NADANIU NUMERU PESEL BĘDĘ MÓGŁ ZAŁATWIAĆ SWOJE SPRAWY PRZEZ INTERNET?
Odpowiedź: Tak. O ile we wniosku podasz swój adres poczty elektronicznej, numer telefonu
oraz wyrazisz zgodę na potwierdzenie profilu zaufanego. Podanie tych danych i wyrażenie tej
zgody są dobrowolne, zapyta Cię o nie urzędnik przy składaniu wniosku. Automatycznie otrzy-
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masz tzw. profil zaufany, który umożliwi Ci załatwianie spraw urzędowych przez internet. Możesz
poprosić urzędnika o udzielenie Ci wskazówek w jaki sposób korzystać z profilu zaufanego.
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PRZEDŁUŻENIE LEGALNOŚCI POBYTU
CO SIĘ STANIE PO 18 MIESIĄCACH OD DNIA, W KTÓRYM PRZEKROCZYŁEM GRANICĘ?
Odpowiedź: na Twój wniosek otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce na okres 3 lat.
KIEDY MOGĘ LUB POWINIENEM ZŁOŻYĆ TAKI WNIOSEK?
Odpowiedź: Wniosek możesz złożyć najwcześniej po 9 miesiącach od wjazdu do Polski i najpóźniej przed upływem 18 miesięcy od wjazdu do Polski.
GDZIE SKŁADAM WNIOSEK?
Odpowiedź: w Urzędzie Wojewódzkim.
CZY MOGĘ OTRZYMAĆ DECYZJĘ ODMOWNĄ CO DO DALSZEGO POBYTU W POLSCE?
Odpowiedź: Tak. Odmowa zezwolenia na pobyt czasowy może być wydana ze względów bezpieczeństwa państwa lub obronności, lub jeśli zostaniesz ujęty w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest niepożądany albo też jeśli złożysz wniosek po 18 miesiącach od wjazdu
do Polski.
CZY PO WYDANIU ZEZWOLENIA NA POBYT CZASOWY ZEZWOLENIE TO MOŻE ZOSTAĆ COFNIĘTE?
Odpowiedź: Tak. Cofnięcie zezwolenia może nastąpić ze względów bezpieczeństwa państwa
lub obronności lub jeśli zostaniesz ujęty w wykazie cudzoziemców, których pobyt w Polsce jest
niepożądany.
CZY MAJĄC WYDANE ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY MOGĘ PRACOWAĆ I CZY MUSZĘ
SPEŁNIĆ DODATKOWE WARUNKI?
Odpowiedź: Możesz pracować bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę.
MAM WIZĘ KRAJOWĄ, KTÓREJ WAŻNOŚĆ SKOŃCZYŁA SIĘ LUB SKOŃCZY SIĘ PO 24 LUTEGO
2022 R. CO ROBIĆ?
Odpowiedź: ważność Twojej wizy automatycznie wydłuża się do dnia 31 grudnia 2022 r.
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CZY PRZEDŁUŻENIE MOJEJ WIZY OZNACZA, ŻE MOGĘ SWOBODNIE PODRÓŻOWAĆ?
Odpowiedź: Nie. W okresie przedłużenia Twoja wiza nie uprawnia Cię do przekraczania na
nowo granicy Polski. Masz prawo przebywać w Polsce do 31 grudnia 2022 r., ale bez możliwości
swobodnego podróżowania poza Polskę, jeśli chcesz do niej wrócić. Jeśli wyjedziesz i będziesz
chciał wrócić - będziesz musiał wyrobić nową wizę.
CZY JEŚLI JESTEM KIEROWCĄ ZAWODOWYM TO RÓWNIEŻ NIE MOGĘ PODRÓŻOWAĆ POZA
POLSKĘ W OKRESIE PRZEDŁUŻENIA WAŻNOŚCI WIZY?
Odpowiedź: Możesz. Jeśli jesteś kierowcą zawodowym podczas swojej pracy możesz swobodnie przekraczać wielokrotnie granicę Polski na podstawie przedłużonej wizy.
PRZED WOJNĄ BYŁEM W POLSCE, MIAŁEM ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY, KTÓRY PO 24
LUTEGO 2022 R. SIĘ SKOŃCZYŁ LUB KOŃCZY SIĘ NIEDŁUGO. CO DALEJ?
Odpowiedź: Twoje zezwolenie na pobyt czasowy ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r.
MAM DECYZJĘ, NA PODSTAWIE KTÓREJ POWINIENEM OPUŚCIĆ POLSKĘ, A TERMIN OPUSZCZENIA POLSKI PRZYPADA NA DZIEŃ PO 24 LUTEGO 2022 R. CO ROBIĆ?
Odpowiedź: termin do opuszczenia przez Ciebie Polski przedłuża się o 18 miesięcy.
OKRES WAŻNOŚCI MOJEJ KARTY POBYTU UPŁYWA PO DNIU 24 LUTEGO 2022 R. CO ROBIĆ?
Odpowiedź: ważność Twojej karty pobytu ulega przedłużeniu o okres 18 miesięcy.
CZY NA PODSTAWIE KARTY POBYTU, KTÓREJ WAŻNOŚĆ JEST PRZEDŁUŻONA MOGĘ SWOBODNIE PODRÓŻOWAĆ?
Odpowiedź: Nie. W okresie przedłużenia Twoja karta pobytu nie uprawnia Cię do przekraczania
na nowo granicy Polski.
MAM WIZĘ SCHENGEN LUB PASZPORT BIOMETRYCZNY I WJECHAŁEM NA ICH PODSTAWIE
DO POLSKI PRZED WYBUCHEM WOJNY. CO Z MOIM POBYTEM?
Odpowiedź: Twój pobyt w Polsce uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy.
WJECHAŁEM DO POLSKI PO WYBUCHU WOJNY BEZ ŻADNEGO DOKUMENTU? CO Z MOIM
POBYTEM?
Odpowiedź: Twój pobyt uznaje się za legalny w Polsce przez okres 18 miesięcy.
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ŚWIADCZENIA
NIE MAM MIESZKANIA ANI ŚRODKÓW NA UTRZYMANIE. CZY MOGĘ OTRZYMAĆ POMOC?
Odpowiedź: Tak. Powinieneś zwrócić się do urzędu wojewódzkiego w tym celu, który może
udzielić Ci takiej doraźnej pomocy.
PRZEZ JAKI OKRES TAKA POMOC BĘDZIE MI ŚWIADCZONA?
Odpowiedź: nie krócej niż 2 miesiące od wjazdu do Polski.
MIESZKAM W POLSCE, POMOGŁEM OSOBOM UCIEKAJĄCYM Z UKRAINY – CZY MOGĘ
OTRZYMAĆ JAKIEŚ ŚWIADCZENIE?
Odpowiedź: Tak. Jeśli zapewniłeś obywatelowi Ukrainy mieszkanie i wyżywienie możesz otrzymać świadczenie, które będzie wypłacane maksymalnie 60 dni.
CZY OTRZYMAM ŚWIADCZENIE, JEŚLI W ZWIĄZKU Z WOJNĄ NA UKRAINIE POMOGŁEM OBYWATELOWI INNEGO KRAJU NIŻ UKRAINA LUB KTÓRY PRZYBYŁ DO POLSKI PRZEKRACZAJĄC GRANICĘ POLSKI Z INNEGO KRAJU NIŻ UKRAINA?
Odpowiedź: według stanu na dzień 18 marca 2022 r. - NIE. Spodziewana jest nowelizacja, która
obejmie również takie osoby.
CZY JAKO OBYWATELOWI UKRAINY UCIEKAJĄCYM PRZED WOJNĄ PRZYSŁUGUJĄ MI ŚWIADCZENIA RODZINNE W POLSCE?
Odpowiedź: Tak. Przysługuje Ci prawo do świadczeń rodzinnych, wychowawczych (jeśli przebywasz w Polsce z dziećmi). Zapytaj w urzędzie gminy/miasta o przysługujące Ci świadczenia.
KIEDY MOGĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O ŚWIADCZENIA?
Odpowiedź: Kiedy otrzymasz numer PESEL.
CZY MUSZĘ SPEŁNIĆ TAKIE SAME WARUNKI JAK OBYWATEL POLSKI, ABY OTRZYMAĆ
ŚWIADCZENIA?
Odpowiedź: Tak. Z takim wyjątkiem, że do dochodu określającego prawo do świadczenia lub
jego wysokość nie wlicza się dochodu Twoich członków rodziny, których nie ma z Tobą w Polsce.

14

CZY PRZYSŁUGUJE MI POMOC SPOŁECZNA?
Odpowiedź: Tak. Po otrzymaniu numeru PESEL możesz ubiegać się o świadczenia społeczne.
CZY PO PRZYJEŹDZIE DO POLSKI PRZYSŁUGUJE MI JAKAŚ DORAŹNA POMOC FINANSOWA?
Odpowiedź: Tak. Przysługuje Ci jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł.
KIEDY MOGĘ SIĘ UBIEGAĆ O ŚWIADCZENIE JEDNORAZOWE?
Odpowiedź: Po otrzymaniu numeru PESEL.
GDZIE SKŁADAM WNIOSEK?
Odpowiedź: Do urzędu gminy lub urzędu miasta, w obszarze którego przebywasz.
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OPIEKA
PRZEKROCZYŁEM GRANICĘ Z MAŁOLETNIM DZIECKIEM, KTÓRY NIE JEST MOIM DZIECKIEM. CZY MOGĘ SIĘ NIM OPIEKOWAĆ W POLSCE?
Odpowiedź: Możesz zostać tymczasowym opiekunem tego dziecka. Funkcja ta uprawnia Cię do
opieki nad dzieckiem i reprezentowania go w bieżących sprawach.
MIESZKAM W POLSCE I PRZEJĄŁEM OPIEKĘ NAD MAŁOLETNIM DZIECKIEM OBYWATELEM
UKRAINY, KTÓRY PRZEKROCZYŁ GRANICĘ POLSKI BEZ RODZICÓW. CZY MOGĘ SIĘ NIM
OPIEKOWAĆ W POLSCE?
Odpowiedź: Możesz zostać tymczasowym opiekunem tego dziecka. Funkcja ta uprawnia Cię do
sprawowania opieki nad dzieckiem i reprezentowania go w bieżących sprawach.
JAK ZOSTAĆ OPIEKUNEM TYMCZASOWYM?
Odpowiedź: Złóż wniosek do sądu opiekuńczego w mieście, w którym przebywacie z dzieckiem
lub dowiedz się jaki sąd będzie właściwy dla miejscowości, w której przebywa dziecko.
CZY MOGĘ BYĆ OPIEKUNEM KILKU MAŁOLETNICH DZIECI?
Odpowiedź: Tak.
CO POWINIEN ZAWIERAĆ WNIOSEK?
Odpowiedź:
• oznaczenie sądu, do którego składasz wniosek;
• Twoje imię i nazwisko, adres zamieszkania w Polsce, numer telefonu lub adres e-mail, serię
i numer Twojego dokumentu tożsamości;
• imię i nazwisko dziecka, adres jego zamieszkania
• imiona i nazwiska rodziców dziecka oraz nazwisko rodowe matki dziecka lub informację, że
nie są te dane znane;
• płeć dziecka
• datę i miejsce urodzenia dziecka;
• jeśli dysponujesz dokumentem, na podstawie którego dziecko przekroczyło granicę to rodzaj serię i numer takiego dokumentu;
• informację, że chcesz zostać opiekunem tymczasowym dziecka;
• informację o tym czy jesteś spokrewniony z dzieckiem np. ciocią, wujkiem, siostrą itp.
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CZY BĘDĘ MUSIAŁ STAWIĆ SIĘ W SĄDZIE?
Odpowiedź: Tak, jeśli sąd tak zdecyduje. Zostaniesz o tym powiadomiony.
W JAKIM TERMINIE SĄD ROZPOZNA MÓJ WNIOSEK?
Odpowiedź: Sąd powinien rozpoznać Twój wniosek w terminie 3 dni od dnia, w którym Twój
wniosek wpłynie do sądu.
CZY DOSTANĘ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, ŻE JESTEM OPIEKUNEM TYMCZASOWYM?
Odpowiedź: Tak. Otrzymasz postanowienie sądu o ustanowieniu Cię opiekunem tymczasowym.
CZY PONIOSĘ JAKIEŚ KOSZTY WNIOSKU?
Odpowiedź: Nie. Wniosek jest bezpłatny. Nie zapłacisz też za koszty sądowe.
CZY JAKO OPIEKUN TYMCZASOWY MOGĘ POBIERAĆ ŚWIADCZENIA RODZINNE NA DZIECKO
I W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANĄ OPIEKĄ?
Odpowiedź: Tak. Przysługują Ci świadczenia rodzinne i dofinansowania na dziecko.
CZY MOGĘ ZOSTAĆ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ LUB PROWADZIĆ RODZINNY DOM DZIECKA DLA
MAŁOLETNIEGO OBYWATELA UKRAINY, KTÓRY UCIEKAŁ PRZED WOJNĄ?
Odpowiedź: Tak, nawet jeśli nie spełniasz szczegółowych warunków określonych w polskim
prawie. Decyduje o tym sąd.
CO MOGĘ ZROBIĆ JEŚLI WIEM O TYM, ŻE MAŁOLETNI OBYWATEL UKRAINY NIE MA OPIEKUNA, A SAM NIE CHCĘ NIM ZOSTAĆ?
Odpowiedź: Powinieneś powiadomić o tym sąd opiekuńczy lub Policję lub urzędnika w gminie
lub ośrodek pomocy społecznej lub przedstawiciela organizacji pozarządowej zajmującej się
udzielaniem pomocy cudzoziemcom.
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EDUKACJA
CZY UKRAIŃSKIE DZIECI BĘDĄ MOGŁY KONTYNUOWAĆ NAUKĘ W POLSKIEJ SZKOLE? JEŻELI TAK, TO NA JAKICH ZASADACH?
Odpowiedź: Nauka dzieci oraz młodzieży w wieku 7-18 lat w Rzeczypospolitej Polskiej jest nieodpłatna. Dzieci ukraińskie po przybyciu po 24.02.2022 r. do Polski w związku z działaniami wojennymi będą mogły kontynuować edukację w polskich szkołach.
PRZYJECHAŁAM WRAZ DZIECKIEM PO 24.02.2022 R. DO POLSKI Z UKRAINY Z POWODU
WOJNY. JAK ZAPISAĆ MOJE DZIECKO DO SZKOŁY?
Odpowiedź: W wybranej przez Panią/Pana szkole należy przedstawić, jeżeli ma się w dyspozycji, dokumenty poświadczające dotychczasowo odbytą naukę dziecka w ukraińskiej placówce
(tj. świadectwa, zaświadczenia). W przypadku ich braku, zapisanie dziecka do szkoły nastąpi
na podstawie oświadczenia o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której
uczęszczało małoletnie dziecko. Szkoła podstawowa w rejonie miejsca zamieszkania ma obowiązek przyjęcia dziecka do szkoły. Pozostałe szkoły podstawowe i ponadpodstawowe przyjmują dzieci w przypadku posiadania wolnych miejsc. W sytuacji braku miejsc warto skontaktować
się z właściwym miejscowo urzędem gminy, który wówczas wskazuje odpowiednią placówkę.
MOJE DZIECKO NIE POSŁUGUJE SIĘ JĘZYKIEM POLSKIM. CZY BĘDZIE TO STANOWIŁO JAKIKOLWIEK PROBLEM Z POBIERANIEM EDUKACJI W POLSCE?
Odpowiedź: Nie będzie to stanowiło żadnego problemu. Szkoły dla uczniów będą organizować
nieodpłatne lekcje języka polskiego. Ponadto organy prowadzące szkołę będą tworzyć tzw. oddziały przygotowawcze. Innymi słowy będą to szkoły dla osób, które podlegają obowiązkowi
szkolnemu, a dotychczas pobierały naukę w innym kraju i nie znają wystarczająco dobrze języka
polskiego bądź mają inne zaburzenia w komunikacji czy trudności adaptacyjne związane z przyjazdem do Polski. W szkołach nauczycieli prowadzących zajęcia będą wspomagać nauczyciele
władający językiem ucznia w celu niwelowania barier, o których mowa w opisywanym przypadku.
CZY MOJE DZIECKO JUŻ JAKO UCZEŃ POLSKIEJ SZKOŁY MOŻE LICZYĆ NA POMOC MATERIALNĄ W ZAKRESIE EDUKACJI? CO TRZEBA ZROBIĆ ABY JĄ UZYSKAĆ?
Odpowiedź: Dziecku, którego pobyt na terytorium Polski uznawany jest za legalny w myśl Specustawy (art. 2 ust. 1) mogą być przyznawane świadczenia pomocy materialnej tj.:
• stypendium szkolne (minimalna kwota stypendium wynosi 124,00 zł miesięcznie, a maksymalna kwota stypendium wynosi 248,00 zł miesięcznie)
• zasiłek szkolny (maksymalna kwota zasiłku wynosi 620,00 zł)
Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wyni-
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kającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie (tj. dochód na 1 członka rodziny nie może przekraczać 600 zł netto). Istotne jest, że przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie
uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem Wnioskodawcy nie przebywa na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji
materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Aby pozyskać wyżej wymienione świadczenia należy złożyć wniosek o ich przyznanie do wójta,
burmistrza, prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, który
zawiera w szczególności:
a. imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców;
b. miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
c. świadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej.
Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym są przyznawane na:
1. wniosek rodziców albo pełnoletniego ucznia;
2. wniosek odpowiednio dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub
ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego.
Warto dodać także, że jednostka samorządu terytorialnego, na terenie której zapewnia się
kształcenie, wychowanie i opiekę nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy będzie mogła zorganizować im bezpłatny transport do szkoły, przedszkoli i placówek edukacyjnych
wraz z opieką podczas podróży.
JESTEM Z WYKSZTAŁCENIA NAUCZYCIELEM, CHCIAŁ(A)BYM WYKONYWAĆ DALEJ SWÓJ ZAWÓD I UCZYĆ. CZY JEST TAKA MOŻLIWOŚĆ?
Odpowiedź: Tak, Specustawa w przepisie art. 57 przewiduje, że w roku szkolnym 2021/2022 na
stanowisku pomocy nauczyciela może być zatrudniona osoba nieposiadająca obywatelstwa
polskiego, jeżeli posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym pomoc uczniowi, który nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym
do korzystania z nauki.
Nie wykluczone jest także, że wraz z napływem ukraińskich dzieci do Polski obywatele Ukrainy
będą w przyszłości zatrudniani jako nauczyciele na zasadach określonych w Karcie Nauczyciela.
Wydaję się jednak, że trzeba poczekać w tym przypadku jeszcze na wytyczne Ministerstwa Edukacji i Nauki.
UCIEKŁEM DO POLSKI PRZED WOJNĄ JAKO STUDENT, NIESTETY NIE POSIADAM DOKUMENTÓW. NA JAKICH ZASADACH MOGĘ KONTYNUOWAĆ SWOJE STUDIA?
Odpowiedź: Specustawa ułatwia odbywanie studiów i ich organizację w związku z koniecznością opuszczenia terytorium Ukrainy przez studentów z powodu wojny.
W przypadku, gdy student przybył bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami
zbrojnymi w tym kraju i zadeklarował zamiar pozostania w Polsce może skorzystać z uprosz-
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czonej drogi do kontynuowania swoich studiów. Jeżeli tak jak w opisanym przypadku student
znajdzie się w sytuacji, że nie będzie dysponować dokumentami potwierdzającymi odbywane
dotychczas kształcenie, wówczas przepisy Specustawy pozwalają uznać tym osobom odbyte
okresy studiów na podstawie samego oświadczenia tej osoby.
Osoba w oświadczeniu tym powinna wskazać, że w dniu 24 lutego 2022 r. studiowała na określonym roku studiów na danym kierunku i poziomie studiów w uczelni działającej na terytorium
Ukrainy i nie dysponuje dokumentami poświadczającymi okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe, wydanymi przez tę uczelnię.
Następnie polska uczelnia przeprowadza weryfikację osiągniętych efektów uczenia się. Zasady przeprowadzania takiej weryfikacji uczelnia ustala samodzielnie. W przypadku stwierdzenia
różnic uczelnia będzie mogła zobowiązać studenta do ich uzupełnienia poprzez np. złożenie egzaminów czy odbycie praktyk zawodowych.
Należy pamiętać, że w celu kontynuacji przez obywateli Ukrainy studiów nie ma obowiązku nostryfikacji ich dyplomów.
SKOŃCZYŁEM STUDIA NA UCZELNI DZIAŁAJĄCEJ NA TERYTORIUM UKRAINY, JEDNAK
NIE DYSPONUJĘ DYPLOMEM ICH UKOŃCZENIA? CZY JEST MOŻLIWOŚĆ POTWIERDZENIE
UKOŃCZENIA ODBYTYCH PRZEZE MNIE STUDIÓW?
Odpowiedź: Tak, jak najbardziej. Osoby objęte zakresem Specustawy, w tym także obywatele
polscy, którzy wjechali na terytorium RP bezpośrednio z Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego
2022 r., jeżeli nie dysponują dyplomem ukończenia studiów, będą mogły mieć potwierdzone
ukończenie studiów na określonym poziomie w drodze postępowania przeprowadzonego przez
uprawnioną uczelnię.
O szczególne informacje dotyczące tego postępowania należy zwrócić się do właściwej uczelni,
na której chce się uzyskać potwierdzenie ukończenia odbytych studiów.
GDZIE ZNALEŹĆ MATERIAŁY ORAZ LINKI DO BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH DO NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY?
Odpowiedź: https://zpe.gov.pl/a/materialy-do-nauczania-jezyka-polskiego/DgVjbKIa8
CZY JA, JAKO STUDENT, KTÓRY UCIEKŁ PRZED WOJNĄ Z TERYTORIUM UKRAINY BĘDĘ PONOSIŁ JAKIEKOLWIEK OPŁATY ZA STUDIA NA UCZELNI PUBLICZNEJ?
Odpowiedź: Nie. Stosownie do art. 2 ust. 6 Specustawy obywatele Ukrainy, którzy objęci są jej
zakresem korzystają w Rzeczypospolitej Polskiej z ochrony czasowej w rozumieniu art. 106 ust.
1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
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Wskutek powyższego, wspomniani obywatele Ukrainy w czasie, w którym będą objęci ochroną
czasową są zwolnieni z opłat za kształcenie się na studiach stacjonarnych w języku polskim.
CZY STUDENTOWI, KTÓRY UCIEKŁ PRZED WOJNĄ I ZAMIERZA KONTYNUOWAĆ SWOJĄ
EDUKACJĘ PRZYSŁUGUJE POMOC MATERIALNA?
Odpowiedź: Tak. Specustawa przewiduje, że obywatele Ukrainy będą mieli możliwość ubiegać
się o stypendium socjalne określone w przepisie art. 86 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, a także o kredyt studencki zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Pozyskanie wspomnianej pomocy materialnej będzie odbywać się na podstawie
dołączonego do wniosku oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej.
Ponadto do obywateli Ukrainy w dalszym ciągu będą miały zastosowanie zasady ogólne w myśl,
których będzie można ubiegać się o stypendium rektora, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz o zapomogę. W stosunku do obywateli Ukrainy objętych zakresem Specustawy zniesione będzie ograniczenie w zakresie liczby zapomóg, które może przyznać uczelnia (art. 92 ust.
2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym).
JESTEM NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM, UCIEKŁEM PRZED WOJNĄ DO POLSKI. CZY MOGĘ
DALEJ KONTYNUOWAĆ SWOJĄ KARIERĘ NAUKOWĄ. JEŻELI TAK, TO NA JAKICH ZASADACH?
Odpowiedź: Tak. Zarówno obywatel polski jak i obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie do
Polski w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy oraz oświadczy, że w dniu 24
lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki w uczelni działającej na terytorium Ukrainy
i posiada wymagany tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony
w uczelni jako nauczyciel akademicki bez przeprowadzania konkursu, o którym mowa w art. 119
ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
Podobnie obywatele polscy i ukraińscy, którzy wjechali legalnie do Polski w okresie od dnia 24
lutego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy, którzy oświadczą, że w dniu 24 lutego 2022 r. pracowali
w charakterze pracownika naukowego oraz mają odpowiedni tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowiednie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska mogą zostać zatrudnieni bez przeprowadzenia konkursu w:
a. jednostkach naukowych oraz innych jednostkach organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk;
b. instytucie badawczym;
c. Centrum Łukasiewicz lub instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz.
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PRZYDATNE INFORMACJE
Wszelkie informacje dla studentów, doktorantów nauczycieli akademickich zainteresowanych
przeniesieniem na polskie uczelnie, zawarte są na stronie internetowej: https://krasp-ukraina.
pl
Specustawa w dyspozycji przepisu art. 59 zawiera delegację ustawową dla Ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania do wydania rozporządzenia w przedmiocie określenia organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy
objętych zakresem ustawy. W rozporządzeniu może także zostać uregulowany zakres oceniania, klasyfikowania i promowania, przeprowadzania egzaminów, organizacji pracy jednostek
systemu oświaty, przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i mogą zostać wprowadzone w tym zakresie odrębne unormowania, uwzględniając dostosowanie procesu kształcenia,
wychowania i opieki do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy.
Z poczynionych ustaleń wynika, że prace nad wspomnianym rozporządzeniem trwają, należy
więc śledzić na bieżąco procesy legislacyjne dotyczące wymienionego aktu normatywnego.
W razie pojawiających się wątpliwości w zakresie kwestii edukacji obywateli objętych Specustawą można kontaktować się z Ministerstwem Edukacji i Nauki pod następującym adresem
e-mail: ukraina-szkola@mein.gov.pl lub infolinią: + 22 52 92 662
Sztab ewakuacji dzieci: ewakuacjadzieci@mrips.gov.pl
Sztab miejsca dla dzieci: miejscedladzieci@mrips.gov.pl
Strona dot. pomocy: https://pomagamukrainie.gov.pl
Informacja dotycząca punktów recepcyjnych: https://www.gov.pl/web/udsc/punkty-recepcyjne2
Inne przydatne linki:
https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil-zaufany--usluga-dla-obywateliukrainy-ua
https://www.gov.pl/web/ua/Sotsialni-vyplaty
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiadczenia-rodzinne
https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start
https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzinny-kapital-opiekunczy
https://www.gov.pl/web/rodzina/wiecej-o-dofinansowaniu-pobytu-w-zlobku
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