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Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

z dnia 12 marca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 583) – stan na dzień 18 marca 2022 roku 

WYCIĄG Z KOMENTARZEM 

 

Art. 1  

1. Ustawa określa szczególne zasady zalegalizowania pobytu obywateli Ukrainy, którzy przybyli na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, oraz obywateli Ukrainy posiadających Kartę 

Polaka, którzy wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań wojennych przybyli na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelu Ukrainy, rozumie się przez to także nieposiadającego 

obywatelstwa ukraińskiego małżonka obywatela Ukrainy, o ile przybył on na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa. 

 

(…) KOGO DOTYCZY USTAWA 

Art. 2  

1. Jeżeli obywatel Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, wjechał legalnie na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 4 i deklaruje zamiar pozostania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. 

Do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 

r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052). Za legalny uznaje się 

także pobyt dziecka urodzonego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez matkę, która jest osobą 

określoną w zdaniu pierwszym, w okresie dotyczącym matki. 

 

2. Jeżeli obywatel Ukrainy posiadający Kartę Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opuścił Ukrainę w 

okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a następnie przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 

dnia określonego w przepisach wydanych na podstawie ust. 4, i deklaruje zamiar pozostania na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jego pobyt na tym terytorium uznaje się za legalny w okresie 18 

miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. Do określenia okresu pobytu uznawanego za legalny stosuje się 

art. 57 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. Do członków 

najbliższej rodziny obywatela Ukrainy posiadającego Kartę Polaka, o którym mowa w art. 1 ust. 1, 

przepisy ustawy stosuje się odpowiednio. 

 

Komentarz: Aktualnie przepisów niniejszej ustawy, z wyjątkami, nie stosuje się do obywateli, którzy w wyniku 

prowadzenia działań wojennych po 23 lutego 2022 roku opuścili Ukrainę przez granicę inną, aniżeli granica 

polsko-ukraińska. W pewnym zakresie stosuje się ją do osób, które opuściły Ukrainę przed 24 lutego 2022 roku, 

jak również do osób, które przekroczyły inną granicę, jednak tylko w takim zakresie, w jakim ustawa legalizuje 

wjazd tych na teren Polski lub legalizuje dalszy pobyt, po upływie ważności dokumentów, na podstawie których 

osoby te wjechały do Polski. 

Zmiana powyższej regulacji może nastąpić na podstawie złożonego w dniu 17 marca 2022 roku projektu ustawy 

o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 

oraz ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (druk sejmowy nr 2090). 

Legalność pobytu osób, które przekroczyły inną granicę ze strefą Shengen, niezależnie od przepisów niniejszej 

ustawy, może wynikać z Rozporządzenia UE 2018/1806, które dotyczy m.in. zasad przebywania na terenie 

strefy Shengen obywateli państwa spoza strefy, którym umożliwiono pobyt w ramach ruchu bezwizowego (są to 

obywatele m.in. Ukrainy) – osoby te mogą, przez czas określony, przemieszczać się po krajach strefy Shengen bez 

konieczności uzyskiwania wiz. Jest to uzależnione od zastosowanej przez państwo przyjmujące obywatela 
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Ukrainy procedury wjazdu (może zdarzyć się, że w kraju, do którego wjechał obywatel Ukrainy przyznano mu 

wizę i jego pobyt jest legalny na innej, aniżeli w ramach ruchu bezwizowego podstawie – wtedy legalność będzie 

zależna od tego, jaką wizę wjazdową uzyskał, czy taką, która umożliwia mu przemieszczanie się po krajach 

strefy). 

 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do obywateli Ukrainy: 

1)  posiadających:  

 a)  zezwolenie na pobyt stały,  

 b)  zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,  

 c)  zezwolenie na pobyt czasowy,  

 d)  status uchodźcy,  

 e)  ochronę uzupełniającą,  

 f)  zgodę na pobyt tolerowany;  

2)  którzy:  

 a)  złożyli w Rzeczypospolitej Polskiej wnioski o udzielenie ochrony międzynarodowej lub w imieniu 

których takie wnioski zostały złożone,  

 b)  zadeklarowali zamiar złożenia wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej w Rzeczypospolitej 

Polskiej na podstawie art. 28 ust. 1 lub art. 61 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu 

cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 i 1918 oraz z 

2022 r. poz. 583) lub których takie deklaracje zamiaru dotyczą.  

 

5. Z chwilą wycofania przez obywatela Ukrainy wniosku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, lub deklaracji, 

o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, przepis ust. 1 znajduje do niego zastosowanie. 

 

6. Obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za osobę korzystającą 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. 

 

7. Obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, jako osobie korzystającej w Rzeczypospolitej Polskiej z 

ochrony czasowej, przysługują uprawnienia określone w niniejszej ustawie. 

 

Art. 3 WJAZD 

 

1. W przypadku gdy wjazd obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej nie został zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas 

kontroli granicznej, Komendant Główny Straży Granicznej rejestruje pobyt obywatela Ukrainy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

 

2. Zarejestrowanie pobytu obywatela Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej następuje na jego wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, złożony nie później niż 60 dni od dnia 

wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

3. Komendant Główny Straży Granicznej prowadzi w systemie teleinformatycznym Straży Granicznej rejestr 

obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium 

Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy oraz którzy złożyli 

wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1. 

 

4. W rejestrze, o którym mowa w ust. 3, przechowuje się: 

 

1)  dane:  

 a)  imię (imiona) i nazwisko (nazwiska),  

 b)  datę urodzenia,  
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 c)  obywatelstwo (obywatelstwa),  

 d)  płeć,  

 e)  rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje,  

 f)  serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, jeżeli występuje,  

 g)  unikalny numer w rejestrze,  

 h)  numer PESEL - jeżeli został nadany,  

 i)  datę dokonania i zmiany wpisu do rejestru;  

 

2)  informację o dacie:  

 a)  przekroczenia granicy,  

 b)  złożenia wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1;  

 

3)  informację o dacie końcowej okresu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznawanego za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1; 

 

4)  informacje o osobie sprawującej faktyczną pieczę nad dzieckiem obejmujące:  

 a)  dane, o których mowa w pkt 1,  

 b)  wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku - innej 

relacji łączącej tę osobę z dzieckiem.  

 

5. Komendant Główny Straży Granicznej umieszcza dane w rejestrze, o którym mowa w ust. 3, w terminie 

30 dni od dnia przekazania przez organy gminy informacji o złożeniu wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 

1. 

 

Art. 4 WNIOSEK O NADANIE NR PESEL 

 

1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1, na podstawie wniosku złożonego w dowolnym organie wykonawczym gminy na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nadaje się numer PESEL, o którym mowa w art. 15 ustawy z dnia 24 

września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz.U. z 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350). 

 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się osobiście w siedzibie organu gminy na piśmie utrwalonym 

w postaci papierowej, opatrzonym własnoręcznym czytelnym podpisem, wypełnionym przez 

wnioskodawcę albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę. 

 

3. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność 

do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa 

jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o którym mowa w art. 25, lub osoba sprawująca 

faktyczną pieczę nad dzieckiem. 

 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1)  imię (imiona); 

2)  nazwisko; 

3)  unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński; 

4)  obywatelstwo; 

5)  imię matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

6)  nazwisko matki osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

7)  imię ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

8)  nazwisko ojca osoby małoletniej, o ile zostało udokumentowane; 

9)  numery PESEL rodziców, o ile zostały nadane i są znane; 

10)  datę urodzenia; 

11)  miejsce urodzenia; 
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12)  kraj urodzenia; 

13)  płeć; 

14)  datę wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

15)  datę złożenia wniosku; 

16)  adnotację o tym, czy odciski palców zostały pobrane; 

17)  adnotację o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji, o której mowa w ust. 14; 

18)  informacje o osobie sprawującej faktyczną opiekę nad dzieckiem obejmujące numer PESEL oraz dane, o 

których mowa w pkt 1, 2, 4, 10, 13 i art. 8 pkt 24 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, oraz 

wskazanie stosunku pokrewieństwa z dzieckiem - jeżeli taki istnieje, a w przypadku jego braku - innej relacji 

łączącej tę osobę z dzieckiem; 

 

19)  oświadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa; 

 

20)  oświadczenie o byciu małżonkiem obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa; 

 

21)  oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz klauzulę o treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”; 

 

22)  własnoręczny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotację pracownika organu gminy o przyczynie 

braku podpisu; 

 

23)  własnoręczny podpis osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, która ukończyła 12. rok życia, albo 

adnotację pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu. 

 

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać: 

 

1)  adres poczty elektronicznej; 

 

2)  numer telefonu komórkowego; 

 

3)  zgodę na:  

 a)  wprowadzenie danych, o których mowa w pkt 1 lub 2, do rejestru danych kontaktowych, o którym 

mowa w art. 20h ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących 

zadania publiczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 2070),  

 b)  potwierdzenie profilu zaufanego, o którym mowa w art. 3 pkt 14 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o 

informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.  

 

6. Do danych, o których mowa w ust. 4, stosuje się sposób transliteracji określony w art. 14 ust. 2 ustawy z 

dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1326). 

 

7. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, załącza się fotografię, spełniającą wymagania określone w art. 29 

ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz.U. z 2021 r. poz. 816, 1000 i 1978). 

 

8. Podczas składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, pobiera się od osoby, której dotyczy wniosek, 

odciski palców. 

 

9. Odcisków palców nie pobiera się od osoby: 

 

1)  która nie ukończyła 12. roku życia; 
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2)  od której chwilowo fizycznie nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców; 

 

3)  od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe. 

 

10. Odciski palców pobiera się w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z 

dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych. 

 

11. Organ gminy potwierdza tożsamość na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego 

dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości, a w przypadku osób, które nie ukończyły 18. 

roku życia, również dokumentu potwierdzającego urodzenie, i wprowadza dane do rejestru PESEL. 

 

12. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić na podstawie dokumentu unieważnionego, jeżeli umożliwia on 

ustalenie tożsamości osoby. 

 

13. Oświadczenia, o których mowa w ust. 4, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. Klauzula, o której mowa w ust. 4 pkt 21, zastępuje pouczenie organu 

uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 

oświadczenia. W przypadku braku dokumentów, o których mowa w ust. 11, potwierdzenie tożsamości 

następuje na podstawie oświadczenia. 

 

14. Komendant Główny Straży Granicznej zapewnia możliwość weryfikacji danych osoby, której ma zostać 

nadany numer PESEL, z danymi zgromadzonymi w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3. 

 

15. Kopię dokumentu, na podstawie którego dokonano ustalenia tożsamości, lub oświadczenie, o którym 

mowa w ust. 13, przechowuje organ gminy wraz z wnioskiem. 

 

16. Organ gminy odmawia w drodze decyzji nadania numeru PESEL, w przypadku gdy: 

 

1)  fotografia załączona do wniosku nie spełnia wymań określonych w art. 29 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 

r. o dowodach osobistych; 

 

2)  nie zostały pobrane odciski palców, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w ust. 9; 

 

3)  potwierdzenie tożsamości nastąpiło na podstawie oświadczenia, o którym mowa w ust. 13, a w wyniku 

weryfikacji, o której mowa w ust. 14, ustalono, że w rejestrze, o którym mowa w art. 3 ust. 3, zamieszczono 

serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy. 

 

17. Od decyzji, o której mowa w ust. 16, nie służy odwołanie. 

 

18. Minister właściwy do spraw informatyzacji udostępni w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 

stronie podmiotowej: 

 

1)  wzór wniosku, o którym mowa w ust. 1; 

 

2)  wzór wydruku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 pkt 2. 

 

19. Wzory, o których mowa w ust. 18, są sporządzane w języku polskim i ukraińskim, a także mogą być 

sporządzone również w innych językach. 

 

20. Dane, o których mowa w art. 8 pkt 1, 2, 3a-6, 9-11, 24, pkt 24a lit. d ustawy z dnia 24 września 2010 r. o 

ewidencji ludności, minister właściwy do spraw informatyzacji przekazuje z rejestru PESEL do rejestru, o 
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którym mowa w art. 3 ust. 3. 

 

21. W sprawach dotyczących numeru PESEL nieuregulowanych ustawą stosuje się przepisy ustawy z dnia 

24 września 2010 r. o ewidencji ludności. 

 

Komentarz: Wedle informacji, które przekazują osoby zaangażowane w pomoc obywatelom Ukrainy, 

zarejestrowanie, w celu skorzystania z ochrony, jest konieczne nawet w przypadku, gdy dana osoba posiada 

stempel potwierdzający wjazd przez granicę polsko – ukraińską oraz numer PESEL nadany wcześniej – jeśli 

obywatel Ukrainy nie dopełni tego obowiązku, nie będzie mógł skorzystać z ochrony przewidzianej w 

niniejszej ustawie. 

Wniosek o nadanie nr PESEL dla małoletniego może złożyć także osoba, która sprawuje bezpośrednią piecze 

nad dzieckiem – nie jest konieczne sformalizowanie opieki nad małoletnim. 

Wnioski co do zasady mają obowiązek przyjmować wszystkie urzędy gminy, bez względu na miejsce pobytu 

obywatela Ukrainy na terenie Polski. 

Do wniosku nie jest konieczne okazywanie się konkretnymi dokumentami – w przypadku nieposiadania 

paszportu czy innych dokumentów, dane osoby mogą zostać ustalone przez oświadczenie osoby. 

 

Art. 5  

 

1. Organ gminy może zapewnić obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, o 

której mowa w art. 4 ust. 7. 

 

2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1, jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. 

 

Art. 6  

 

1. Minister właściwy do spraw informatyzacji prowadzi rejestr obywateli Ukrainy, którym nadano numer 

PESEL, w sposób określony w art. 4. 

 

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 55 ustawy z dnia 6 sierpnia 

2010 r. o dowodach osobistych. 

 

8. Organ gminy może realizować zadania, o których mowa w art. 4, poza siedzibą urzędu gminy. 

 

Art. 9 PROFIL ZAUFANY 

 

1. W przypadku gdy wniosek, o którym mowa w art. 4 ust. 1, zawiera dane, o których mowa w art. 4 ust. 5 

pkt 1 i 2, i zgodę, o której mowa w art. 4 ust. 5 pkt 3 lit. b, minister właściwy do spraw informatyzacji 

automatycznie potwierdza profil zaufany dla osoby wnioskującej. 

 

2. Utworzony automatycznie profil zaufany zawiera adres poczty elektronicznej i numer telefonu 

komórkowego podane we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, oraz oznaczenie potwierdzenia 

tożsamości w sposób, o którym mowa w ust. 6. 

 

3. Identyfikator użytkownika profilu zaufanego jest tworzony automatycznie, w sposób ustalony przez 

ministra właściwego do spraw informatyzacji, i przekazywany osobie wnioskującej: 

 

1)  na adres poczty elektronicznej podany we wniosku, o którym mowa w art. 4 ust. 1, lub 

 

2)  w postaci wydruku potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego. 
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4. Wydruk, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, zawiera w szczególności: 

 

1)  identyfikator profilu zaufanego; 

 

2)  imię (imiona) i nazwisko; 

 

3)  numer PESEL; 

 

4)  adres poczty elektronicznej; 

 

5)  numer telefonu komórkowego. 

 

5. Jednorazowe hasło umożliwiające aktywację profilu zaufanego przez wnioskodawcę jest wysyłane na 

numer telefonu komórkowego podany we wniosku. 

 

6. Ustalenie tożsamości osoby wnioskującej o potwierdzenie profilu zaufanego dokonywane jest w sposób, o 

którym mowa w art. 4 ust. 11-13. Dane mogą zostać wprowadzone do rejestru, o którym mowa w art. 6 ust. 

1, na podstawie dokumentów nieprzetłumaczonych na język polski. 

 

7. W sprawach dotyczących profilu zaufanego nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy ustawy z 

dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. 

 

Art. 11  

 

1. Uprawnienie, o którym mowa w art. 2 ust. 1, jest niezależne od innych uprawnień do wjazdu i pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikających z przepisów prawa. 

 

2. Wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres powyżej 1 miesiąca 

pozbawia go uprawnienia, o którym mowa w art. 2 ust. 1. 

 

Komentarz: Często pojawiającym się pytaniem jest to, czy obywatel Ukrainy po rejestracji może wyjechać z 

Polski – odpowiedź na to pytanie jest twierdząca, jednak jego wyjazd na okres powyżej miesiąca powoduje, że 

utraci możliwość skorzystania z ochrony udzielanej przez Polskę. Dla obywatela Ukrainy rodzi to zagrożenie, 

że w przypadku przedłużających się formalności w innym kraju, gdzie zamierza pozostać, utraci prawa do 

świadczeń i ochrony po miesiącu od wyjazdu z Polski. 

 

Art. 12 UPRAWNIENIA 

 

1. Wojewoda może zapewnić pomoc obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, polegającą na: 

 

1)  zakwaterowaniu; 

 

2)  zapewnieniu całodziennego wyżywienia zbiorowego; 

 

3)  zapewnieniu transportu do miejsc zakwaterowania, o których mowa w pkt 1, między nimi lub do 

ośrodków prowadzonych przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna; 

 

4)  finansowaniu przejazdów środkami transportu publicznego oraz specjalistycznego transportu 

przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością w szczególności do miejsc lub pomiędzy miejscami, o 

których mowa w pkt 1-3; 
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5)  zapewnieniu środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów. 

 

 

Art. 13 DOFINANSOWANIE POBYTU DLA POLAKÓW PRZYJMUJĄCYCH 

 

1. Każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który 

zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być 

przyznane na jego wniosek, świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres 

wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 

 

2. Zadania gminy, określone w ust. 1, są zadaniami z zakresu administracji rządowej zleconymi gminie, a 

środki przeznaczone na ich realizację zapewnia wojewoda. 

 

3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość świadczenia pieniężnego oraz 

warunki jego przyznawania i przedłużania jego wypłaty, uwzględniając liczbę obywateli Ukrainy 

napływających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sytuację ludności cywilnej i perspektywy 

zakończenia działań wojennych na terytorium Ukrainy oraz względy humanitarne, a także biorąc pod 

uwagę aktualną sytuację budżetu państwa i stan finansów publicznych. 

 

4. Wniosek o świadczenie pieniężne zawiera: 

 

1)  imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek; 

 

2)  PESEL lub NIP składającego wniosek; 

 

3)  wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie, oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania; 

 

4)  imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania i PESEL, jeżeli posiada; 

 

5)  oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia; 

 

6)  numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie; 

 

7)  oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe; 

 

8)  adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie; 

 

9)  adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek; 

 

10)  oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już 

świadczenia; 

 

11)  oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano 

dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem. 

 

5. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o 

świadczenie pieniężne, o którym mowa w ust. 1, w formie papierowej albo w formie dokumentu 

elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, mając na uwadze potrzebę zapewnienia sprawnej wypłaty świadczenia. 
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Komentarz: Wzór wniosku został ustalony Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 

z dnia 16 marca 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i 

wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z 

działaniami wojennymi. Wnioski można składać w urzędach gminy. 

 

Art. 22 PRACA 

 

1. Obywatel Ukrainy jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 

okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, w przypadku gdy: 

 

1)  jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 lub 

 

2)  jest obywatelem Ukrainy przebywającym legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 

- jeżeli podmiot powierzający wykonywanie pracy powiadomi w terminie 14 dni od dnia podjęcia pracy 

przez obywatela Ukrainy powiatowy urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce 

zamieszkania podmiotu o powierzeniu wykonywania pracy temu obywatelowi. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, powiadomienie następuje za pośrednictwem systemu 

teleinformatycznego - praca.gov.pl. 

 

3. W powiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi 

Ukrainy przekazuje: 

 

1)  informacje dotyczące podmiotu powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy:  

 a)  nazwę albo imię (imiona) i nazwisko,  

 b)  adres siedziby albo miejsca zamieszkania,  

 c)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej o charakterze służbowym,  

 d)  numer identyfikacyjny NIP i REGON - w przypadku podmiotu prowadzącego działalność 

gospodarczą albo numer PESEL - w przypadku osoby fizycznej,  

 e)  numer wpisu do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia - w przypadku podmiotu 

powierzającego wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy, który prowadzi agencję zatrudnienia 

świadczącą usługi pracy tymczasowej,  

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

 

2)  dane osobowe obywatela Ukrainy:  

 a)  imię (imiona) i nazwisko,  

 b)  datę urodzenia,  

 c)  płeć,  

 d)  obywatelstwo,  

 e)  rodzaj, numer i serię dokumentu podróży lub innego dokumentu stwierdzającego lub pozwalającego 

ustalić tożsamość oraz państwo, w którym wydano ten dokument,  

 f)  numer PESEL - o ile został nadany;  

 

3)  rodzaj umowy pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a obywatelem Ukrainy; 

 

4)  stanowisko lub rodzaj wykonywanej pracy; 

 

5)  miejsce wykonywanej pracy. 

 

REJESTRACJA W PUP  

6. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, może zarejestrować się oraz zostać uznany jako osoba 
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bezrobotna albo poszukująca pracy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 albo 22 ustawy z dnia 20 kwietnia 

2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.3) ). Do 

obywateli Ukrainy, o których mowa w zdaniu pierwszym, nie stosuje się warunku określonego w art. 2 ust. 

1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. 

 

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 20 

kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy stosuje się odpowiednio. 

 

8. Minister właściwy do spraw pracy może określić, w drodze rozporządzenia, liczbę obywateli Ukrainy, o 

których mowa w ust. 1, którym podmiot powierzający wykonywanie pracy może powierzyć wykonywanie 

pracy, ustaloną w stosunku do liczby wszystkich osób, którym ten podmiot powierza wykonywanie pracy, 

kierując się względami bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego, ochroną lokalnych rynków pracy 

oraz zasadą komplementarności zatrudnienia cudzoziemców w stosunku do obywateli polskich. 

 

Komentarz: Ww. przepis znajduje zastosowanie dla osób, które bezpośrednio przekroczyły granicę polsko – 

ukraińską po 23 lutego 2022 roku, ale też dla tych, którzy przybyli do Polski, uprzednio przekraczając granicę 

innego państwa strefy Shengen (ich pobyt jest legalny w ramach tzw. ruchu bezwizowego, zaś przedłuża się na 

dalszy okres na podst. art. 42 ust. 9 niniejszej ustawy) – dla tych osób znajduje zastosowanie uproszczona 

procedura zatrudnienia – wymagająca jedynie zgłoszenie zatrudnienia obywatela Ukrainy. Do rozważenia 

pozostaje możliwość zakwalifikowania do tej grupy osób, których pobyt rozpoczął się przed dniem 24 lutego 

2022 roku – sformułowanie „legalny pobyt”  nie zostało szerzej wyjaśnione w ustawie, ponadto uzasadnienie 

ustawy nie zawiera szerszego komentarza do tego zagadnienia. Należałoby rozważyć, jak silny faktyczny pobyt 

ma związek z działaniami wojennymi na terenie Ukrainy – ustawa nie wyklucza włączenia do tej puli osób, 

które pojawiły się w Polsce wcześniej (zwracam uwagę chociażby na art. 42 niniejszej ustawy). 

 

Art. 23 POBYT 

 

1. Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na 

podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354 

oraz z 2022 r. poz. 91 i 583), mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy, z zastrzeżeniem ust. 2. 

 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje pod warunkiem uzyskania przez obywatela Ukrainy 

numeru PESEL. 

 

3. W przypadku gdy pobyt przedsiębiorcy - obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przestanie być legalny na podstawie niniejszej ustawy lub ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, przedsiębiorca podlega wykreśleniu z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. Przepis art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o 

Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022 r. poz. 541) stosuje się 

odpowiednio. 

 

 

Art. 25 MAŁOLETNI 

 

1. Małoletniego obywatela Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, który przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób dorosłych odpowiedzialnych za niego zgodnie z prawem 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, reprezentuje oraz sprawuje pieczę nad jego osobą i majątkiem 

opiekun tymczasowy. 

 

2. Opiekun tymczasowy, o ile przy jego ustanowieniu nie określono inaczej zakresu jego praw i 

obowiązków, jest upoważniony do reprezentowania małoletniego oraz sprawowania pieczy nad jego osobą i 
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majątkiem. Opiekun tymczasowy powinien uzyskiwać zezwolenie sądu opiekuńczego we wszelkich 

ważniejszych sprawach, które dotyczą osoby lub majątku małoletniego. 

 

3. Nadzór nad realizacją praw i obowiązków opiekuna tymczasowego sprawuje ośrodek pomocy społecznej 

lub centrum usług społecznych - w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług 

społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez 

centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818) albo inna jednostka organizacyjna wskazana przez wójta, 

burmistrza, prezydenta miasta właściwe ze względu na miejsce pobytu małoletniego. 

 

4. Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce pobytu 

małoletniego. 

 

5. Ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka. Opiekun tymczasowy powinien 

być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, powinowatych lub innych osób dających rękojmię 

należytego wykonywania obowiązków opiekuna. 

 

6. W przypadku braku osób wskazanych w ust. 5 kandydata na opiekuna tymczasowego wskazuje, na 

wniosek sądu, jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3, w terminie 48 godzin. Wraz ze wskazaniem 

kandydata na opiekuna tymczasowego jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 3, przesyła jego 

pisemną zgodę na ustanowienie opiekunem tymczasowym. 

 

7. Dla kilku małoletnich można ustanowić jednego opiekuna tymczasowego, jeżeli nie zachodzi sprzeczność 

między ich interesami. Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę możliwości należy ustanowić tę 

samą osobę. 

 

8. Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte na wniosek lub z urzędu. 

 

9. Wniosek o wszczęcie postępowania zawiera: 

 

1)  oznaczenie sądu, do którego jest skierowany; 

 

2)  imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres zamieszkania lub pobytu albo siedziby, numer 

telefonu lub adres poczty elektronicznej; 

 

3)  imię i nazwisko małoletniego, jego adres zamieszkania lub pobytu; 

 

4)  imiona i nazwiska rodziców oraz nazwisko rodowe matki małoletniego bądź informację, że nie są one 

znane; 

 

5)  płeć małoletniego; 

 

6)  datę i miejsce urodzenia małoletniego; 

 

7)  rodzaj oraz serię i numer dokumentu, stanowiącego podstawę przekroczenia granicy przez małoletniego, 

jeżeli występuje; 

 

8)  imię i nazwisko kandydata na opiekuna tymczasowego, jego datę urodzenia, adres zamieszkania lub 

pobytu oraz serię i numer dokumentu tożsamości albo informację o braku kandydata; 

 

9)  imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub pobytu osoby sprawującej faktyczną pieczę nad małoletnim, 

jeżeli małoletni nie znajduje się pod pieczą kandydata na opiekuna tymczasowego; 
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10)  osnowę wniosku. 

 

10. Jeżeli we wniosku wskazano kandydata na opiekuna tymczasowego, należy ponadto podać stopień 

pokrewieństwa albo powinowactwa kandydata na opiekuna tymczasowego z małoletnim bądź informację o 

braku pokrewieństwa albo powinowactwa, a w przypadku osoby sprawującej faktyczną pieczę nad 

małoletnim - datę, od której piecza jest sprawowana. 

 

11. Uprawnionymi do złożenia wniosku są: 

 

1)  Straż Graniczna; 

 

2)  wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa; 

 

3)  prokurator; 

 

4)  Policja; 

 

5)  kierownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 

12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 1 i 66); 

 

6)  przedstawiciele organizacji międzynarodowych lub pozarządowych zajmujących się udzielaniem 

pomocy cudzoziemcom; 

 

7)  osoba sprawująca faktyczną pieczę nad małoletnim; 

 

8)  osoba, która objęła faktyczną pieczę nad małoletnim po wjeździe przez małoletniego na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i sprawuje ją w dniu złożenia wniosku; 

 

9)  inne osoby lub podmioty, w ramach swoich zadań. 

 

12. W sprawie o ustanowienie opiekuna tymczasowego sąd orzeka w postępowaniu nieprocesowym po 

przeprowadzeniu rozprawy. Sąd przesłuchuje kandydata na opiekuna tymczasowego i osobę sprawującą 

faktyczną pieczę nad małoletnim oraz wysłuchuje małoletniego, jeżeli jego rozwój umysłowy, stan zdrowia i 

stopień dojrzałości na to pozwala, uwzględniając w miarę możliwości jego rozsądne życzenie. 

 

13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli kandydat na opiekuna tymczasowego sprawuje 

faktyczną pieczę nad małoletnim, a okoliczności sprawy nie budzą wątpliwości co do prawidłowego 

wykonywania tej pieczy i dobro małoletniego się temu nie sprzeciwia, sąd może ograniczyć postępowanie 

dowodowe wyłącznie do dowodów z dokumentów i rozpoznać sprawę na posiedzeniu niejawnym. 

 

14. Sąd może dokonywać doręczeń zawiadomień i wezwań w sposób, który uzna za najbardziej celowy, 

kierując się sprawnością postępowania. Wezwanie lub zawiadomienie dokonane w ten sposób wywołuje 

skutki doręczenia, jeżeli jest niewątpliwe, że doszło ono do wiadomości adresata. 

 

15. Sąd rozpoznaje sprawę bezzwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu do sądu wniosku 

lub powzięcia informacji o konieczności ustanowienia opiekuna tymczasowego. 

 

16. Odpis postanowienia sąd doręcza uczestnikom postępowania, właściwej jednostce pomocy społecznej 

oraz Komendantowi Głównemu Straży Granicznej. 

 

17. Postanowienie o ustanowieniu opiekuna tymczasowego jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego 

ogłoszenia, a gdy ogłoszenia nie było, z chwilą jego wydania. 
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18. W postępowaniu o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się opłat, a wydatki ponosi Skarb 

Państwa. 

 

19. Do postępowania o ustanowienie opiekuna tymczasowego w zakresie nieuregulowanym w ustawie 

przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 1805, z 

późn. zm.4) ) stosuje się odpowiednio, z wyłączeniem art. 130. 

 

Art. 26 PRAWO DO ŚWIADCZEŃ 

 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, przysługuje prawo 

do: 

 

1)  świadczeń rodzinnych, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 

rodzinnych, 

 

2)  świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w 

wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. poz. 2407 oraz z 2021 r. poz. 1162, 1981 i 2270), jeżeli zamieszkuje z 

dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

3)  świadczenia dobry start, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 187a ustawy z dnia 9 

czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2022 r. poz. 447), jeżeli 

zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

 

4)  rodzinnego kapitału opiekuńczego, o którym mowa w ustawie z dnia 17 listopada 2021 r. o rodzinnym 

kapitale opiekuńczym (Dz.U. poz. 2270), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

 

5)  dofinansowania obniżenia opłaty rodzica za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego 

opiekuna, o którym mowa w art. 64c ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do 

lat 3 (Dz.U. z 2021 r. poz. 75, 952, 1901 i 2270), jeżeli zamieszkuje z dzieckiem na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 

- odpowiednio na zasadach i w trybie określonych w tych przepisach, z wyłączeniem warunku posiadania 

karty pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”. 

 

2. Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu 

dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z 

oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

3. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, prawo do 

świadczeń, o których mowa w ust. 1, ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek, nie 

wcześniej niż od miesiąca, w którym obywatel ten został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. 3 ust. 3, 

a w przypadku świadczeń przysługujących na dziecko - również dziecko zostało wpisane do tego rejestru. 

Wniosek o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, zawiera numer PESEL wnioskodawcy oraz, 

jeżeli występuje, rodzaj, serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy, a w 

przypadku świadczeń przysługujących na dziecko - numer PESEL dziecka oraz, jeżeli występuje, rodzaj, 

serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy. 
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4. Przysługujące na dziecko świadczenia lub dofinansowanie, o których mowa w ust. 1, przysługują także 

opiekunowi tymczasowemu dziecka, o którym mowa w art. 25. Ustalając prawo do świadczeń, o których 

mowa w ust. 1 pkt 1, przepisy art. 5 ust. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 

stosuje się odpowiednio. 

 

5. Do zamówień publicznych niezbędnych do zapewnienia prawa do świadczeń, o których mowa w ust. 1 

pkt 1-4, oraz dofinansowania, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. 

 

6. Podmiot udzielający zamówienia, o którym mowa w ust. 5, w terminie 3 miesięcy od końca miesiąca, w 

którym udzielono tego zamówienia, zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych informację o jego 

udzieleniu, w której podaje: 

 

1)  nazwę i adres siedziby zamawiającego; 

 

2)  datę i miejsce zawarcia umowy lub informację o zawarciu umowy drogą elektroniczną; 

 

3)  opis przedmiotu umowy, z wyszczególnieniem odpowiednio ilości rzeczy lub innych dóbr oraz zakresu 

usług; 

 

4)  cenę albo cenę maksymalną, jeżeli cena nie jest znana w chwili zamieszczenia ogłoszenia; 

 

5)  wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających udzielenie zamówienia bez zastosowania 

przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych; 

 

6)  nazwę (firmę) podmiotu albo imię i nazwisko osoby, z którymi została zawarta umowa. 

 

Komentarz: W aktualnie obowiązującym stanie prawnym, przepis ten stosuje się wyłącznie do obywateli 

Ukrainy, którzy przekroczyli bezpośrednio granicę polsko- ukraińską po 23 lutego 2022 roku. 

 

Art. 29  

 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został 

wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w 

trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

2. Obywatel Ukrainy, o którym mowa w ust. 1, ubiegający się o świadczenia z pomocy społecznej składa 

oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej. 

 

3. W postępowaniu o przyznanie świadczeń, o których mowa w ust. 1, nie przeprowadza się rodzinnego 

wywiadu środowiskowego, chyba że powstaną wątpliwości co do treści oświadczenia, o którym mowa w 

ust. 2. 

 

4. Do udzielania świadczeń, o których mowa w ust. 1, właściwa jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej 

się o te świadczenia. Przepisów art. 101 ust. 1-4 i 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie 

stosuje się. 

 

Art. 30  

 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego członek 

rodziny powrócił na terytorium Ukrainy, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na 
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zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. 

 

2. Do składu rodziny, o której mowa w ust. 1, nie wlicza się członka rodziny, który powrócił na terytorium 

Ukrainy. 

 

3. Przepisy art. 29 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 31 300 ZŁ NA START 

 

1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, przysługuje pomoc w postaci 

jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w 

szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty 

mieszkaniowe. 

 

2. Organem właściwym w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego jest wójt, burmistrz, 

prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa w ust. 1. 

 

3. Organ właściwy może upoważnić, w formie pisemnej, swojego zastępcę, pracownika urzędu albo 

kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 

centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług 

społecznych przez centrum usług społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej 

jednostki organizacyjnej gminy, a także inną osobę na wniosek kierownika ośrodka pomocy społecznej, a w 

przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w centrum usług społecznych na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług 

społecznych - dyrektora centrum usług społecznych, lub kierownika innej jednostki organizacyjnej gminy do 

prowadzenia postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 2, a także do wydawania w tych sprawach 

decyzji. 

 

4. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel 

ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. 

 

5. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego zawiera dane osoby składającej wniosek lub 

dane osoby, w imieniu której wniosek jest składany: 

 

1)  imię (imiona) i nazwisko; 

 

2)  datę urodzenia; 

 

3)  obywatelstwo; 

 

4)  płeć; 

 

5)  rodzaj dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 

 

6)  serię i numer dokumentu stanowiącego podstawę przekroczenia granicy; 

 

7)  informację o dacie wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

8)  adres pobytu; 

 

9)  dane kontaktowe, w tym numer telefonu lub adres poczty elektronicznej - o ile je posiada; 
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10)  numer PESEL. 

 

6. Przyznanie przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta jednorazowego świadczenia pieniężnego nie 

wymaga wydania decyzji. Odmowa przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego wymaga wydania 

decyzji. 

 

7. Wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego jest zadaniem zleconym z zakresu administracji 

rządowej, realizowanym przez gminy. 

 

8. Jednorazowe świadczenie pieniężne i koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa. 

 

9. Koszty obsługi, o których mowa w ust. 8, wynoszą 2% kwoty przeznaczonej na wypłatę jednorazowego 

świadczenia. 

 

10. Ośrodek pomocy społecznej, centrum usług społecznych albo inna jednostka organizacyjna gminy, do 

celów udzielania pomocy, o której mowa w ust. 1, przetwarza dane osób, o których mowa w ust. 5. 

 

Art. 32 PSYCHOLOG 

 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być 

zapewniona bezpłatna pomoc psychologiczna. 

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest zapewniana przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta gminy 

właściwej ze względu na miejsce pobytu obywatela Ukrainy. 

 

3. Zapewnienie pomocy psychologicznej należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej 

i finansowane jest w formie dotacji celowej z budżetu państwa. 

 

Art. 33 POMOC ŻYWNOŚCIOWA 

 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, może być 

przyznana pomoc żywnościowa w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. 

 

2. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana pod warunkiem spełniania przez obywatela Ukrainy 

kryteriów kwalifikowania do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 

Żywnościowa 2014-2020 na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Art. 37 ŚWIADCZENIA MEDYCZNE 

 

1. Obywatel Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na 

podstawie art. 2 ust. 1, jest uprawniony do opieki medycznej udzielanej na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim osobom objętym 

obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym przysługuje prawo do świadczeń na 

podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.5) ), z wyłączeniem leczenia uzdrowiskowego i 

rehabilitacji uzdrowiskowej, a także podania produktów leczniczych wydawanych świadczeniobiorcom w 

ramach programów polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

2. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są udzielane przez świadczeniodawców na 
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podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz przez apteki na podstawie umów na 

realizację recept, zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia. Produkty lecznicze, o których mowa w ust. 

1, są podawane przez podmioty realizujące programy polityki zdrowotnej ministra właściwego do spraw 

zdrowia. 

 

3. Koszty świadczeń opieki zdrowotnej, o których mowa w ust. 1, są rozliczane ze świadczeniodawcami oraz 

aptekami przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa udzielanej 

z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia. Szczegółowy tryb i sposób 

finansowania kosztów świadczeń, o których mowa w zdaniu pierwszym, zostanie określony w umowie 

zawartej między ministrem właściwym do spraw zdrowia a Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

4. Do zmian planu finansowego Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie środków przekazywanych 

Narodowemu Funduszowi Zdrowia z Funduszu, o którym mowa w art. 14 ust. 1, stosuje się przepis art. 124 

ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz nie stosuje się przepisów art. 118 ust. 3 i art. 121 tej ustawy. 

 

Art. 38 ZEZWOLENIE NA POBYT CZASOWY – PO POBYCIE 18 MIESIĘCY 

 

1. Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub był uznawany za 

legalny na podstawie art. 2 ust. 1, udziela się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. 

 

2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w 

ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 

3. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, udziela się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od 

dnia wydania decyzji. Do określenia okresu, na jaki udziela się zezwolenia, stosuje się art. 57 § 3a ustawy z 

dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego. 

 

4. Obywatelowi Ukrainy odmawia się udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, w 

przypadku gdy: 

 

1)  wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa, lub ochrony bezpieczeństwa i 

porządku publicznego; 

 

2)  obowiązuje wpis danych obywatela Ukrainy do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany; 

 

3)  obywatel Ukrainy złożył wniosek o udzielenie tego zezwolenia z uchybieniem terminu maksymalnego, o 

którym mowa w ust. 7. 

 

5. W postępowaniu w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, nie 

rozpatruje się innych okoliczności niż te określone w ust. 1 i 4. 

 

6. Obywatelowi Ukrainy cofa się zezwolenie na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, gdy wystąpiła 

przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w ust. 4 pkt 1 lub 2. 

 

7. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, obywatel Ukrainy składa 

nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu, o którym mowa w art. 2 ust. 1, a nie później niż 

w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. Wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy od dnia 

wjazdu wojewoda pozostawia bez rozpoznania. 

 

8. Zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w ust. 1, udziela wojewoda właściwy ze względu na 
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miejsce pobytu obywatela Ukrainy w dniu złożenia wniosku. Zmiana miejsca pobytu obywatela Ukrainy nie 

wpływa na właściwość miejscową wojewody. 

 

9. Decyzja wojewody w sprawie udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w 

ust. 1, jest ostateczna. Przepisu art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach nie stosuje 

się. 

 

10. Przepis art. 15a ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach stosuje się odpowiednio do 

pracowników urzędów wojewódzkich w odniesieniu do spraw udzielenia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt 

czasowy, o którym mowa w ust. 1. 

 

Art. 39 Obywatel Ukrainy, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 38 ust. 

1, jest uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności 

posiadania zezwolenia na pracę. 

 

Art. 40 W przypadku obywatela Ukrainy przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego 

pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, łączny 

czas świadczenia pomocy przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich na 

podstawie umów o pomocy przy zbiorach, o którym mowa w art. 91c ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. 

o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266, 1535 i 1621), ulega przedłużeniu z mocy 

prawa na okres tego pobytu. 

 

Art. 42 OBYWATELE UKRAINY W POLSCE PRZED 24 LUTEGO 2022 ROKU - POBYT 

 

1. Jeżeli ostatni dzień okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie wizy krajowej przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres pobytu na podstawie tej wizy 

oraz okres ważności tej wizy ulegają przedłużeniu z mocy prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, w dokumencie podróży obywatela Ukrainy nie umieszcza się 

nowej naklejki wizowej. 

 

3. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz okresu ważności na podstawie ust. 1 nie 

uprawnia do przekraczania granicy. 

 

4. Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do kierowcy będącego obywatelem Ukrainy wykonującego 

międzynarodowy transport drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

transporcie drogowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 180 i 209) lub niezarobkowy międzynarodowy przewóz 

drogowy w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

 

5. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego obywatelowi Ukrainy 

przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., okres ważności tego zezwolenia ulega przedłużeniu z mocy 

prawa do dnia 31 grudnia 2022 r. 

 

6. Jeżeli termin do opuszczenia przez obywatela Ukrainy terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o którym 

mowa w art. 299 ust. 6 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, przypada w okresie od dnia 24 

lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. W okresie, na który termin został 

przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 9, art. 196 ust. 1 pkt 5 oraz art. 213 ust. 1 pkt 6 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 

7. Jeżeli termin dobrowolnego powrotu, o którym mowa w art. 315 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 

cudzoziemcach, określony w decyzji wydanej wobec obywatela Ukrainy, przypada w okresie od dnia 24 

lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z mocy prawa o okres 18 miesięcy. W okresie, na który termin został 
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przedłużony, nie stosuje się przepisów art. 99 ust. 1 pkt 8, art. 196 ust. 1 pkt 4 oraz art. 213 ust. 1 pkt 5 

ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach. 

 

8. Jeżeli ostatni dzień okresu ważności: 

 

1)  kart pobytu, 

 

2)  polskich dokumentów tożsamości obywatela Ukrainy, 

 

3)  dokumentów „zgoda na pobyt tolerowany” 

 

- wydanych obywatelom Ukrainy przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., ulega on przedłużeniu z 

mocy prawa o okres 18 miesięcy. 

 

9. Przedłużenie okresu ważności dokumentów, o których mowa w ust. 8, nie stanowi podstawy do wydania 

lub wymiany tych dokumentów. 

 

10. Karta pobytu w okresie, na jaki uległ przedłużeniu okres jej ważności na podstawie ust. 8, nie uprawnia 

do przekraczania granicy. 

 

11. Jeżeli ostatni dzień dopuszczalnego okresu pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej: 

 

1)  na podstawie wizy Schengen wydanej przez organ polski, 

 

2)  na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen, 

 

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

1030/2002 z dnia 13 czerwca 2002 r. ustanawiającego jednolity wzór dokumentów pobytowych dla obywateli 

państw trzecich (Dz.Urz. UE L 157 z 15.06.2002, str. 1, z późn. zm.6) ), wydanego przez właściwy organ 

innego państwa obszaru Schengen, albo innego dokumentu pobytowego wydanego przez organ tego 

państwa, uprawniającego do podróży po terytorium innych państw tego obszaru,  

 

4)  w ramach ruchu bezwizowego 

 

- przypada w okresie od dnia 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się przed tym dniem, jego pobyt na 

tym terytorium uznaje się za legalny przez okres 18 miesięcy. 

 

Komentarz: Ww. przepis sankcjonuje pobyt obywateli Ukrainy, którzy przebywali przed 24 lutego 2022 roku na 

terenie Polski. Dodatkowy komentarz, w kontekście możliwości podjęcia pracy w uproszczonej procedurze, 

znajduje się przy art. 22 niniejszej ustawy. 

 

Art. 43 W przypadku gdy komendant placówki Straży Granicznej na odcinku granicy Rzeczypospolitej 

Polskiej z Ukrainą zezwolił obywatelowi Ukrainy na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach w okresie do dnia określonego w 

przepisach wydanych na podstawie art. 2 ust. 4, Komendant Główny Straży Granicznej może umieścić dane 

dotyczące tego obywatela w rejestrze, o którym mowa w art. 428 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 12 grudnia 

2013 r. o cudzoziemcach, w terminie 30 dni od dnia, w którym zezwolono mu na wjazd. 

 

Art. 44 Pobyt obywatela Ukrainy, któremu komendant placówki Straży Granicznej na odcinku granicy 

Rzeczypospolitej Polskiej z Ukrainą zezwolił na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, uznaje się za legalny przez okres 18 
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miesięcy. 

 

Art. 53 ŚWIADCZENIA SOCJALNE SZKOLNE 

 

1. Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, mogą być 

przyznawane świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym na zasadach określonych w 

rozdziale 8a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. 

poz. 583), z zastrzeżeniem ust. 2-4. 

 

2. Wniosek o przyznanie świadczenia, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

 

1)  imię i nazwisko obywatela Ukrainy i jego rodziców; 

 

2)  miejsce pobytu obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

 

3)  oświadczenie o sytuacji rodzinnej i dochodowej. 

 

3. Ustalając prawo do świadczenia, o którym mowa w ust. 1, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu 

na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który, zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te 

świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

4. Świadczenia, o których mowa w ust. 1, przyznaje wójt gminy (burmistrz, prezydent miasta), na terenie 

której przebywa osoba ubiegająca się o te świadczenia. 

 

Art. 54 Do dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 37 ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe. 

 

 

UŻYCZENIE LOKALU – WYŁĄCZENIE USTAWY 

Art. 68 W przypadku użyczenia obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, budynku lub jego 

części w celu tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych, w zakresie tego użyczenia nie stosuje 

się przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i 

o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 172) oraz art. 15zzu ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. 

zm.8) ). 

 

Art. 69 Do zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu przez najemcę będącego obywatelem Ukrainy, o 

którym mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 19a ust. 2 pkt 2 i 3, ust. 3 oraz art. 19d ust. 5 

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 

Kodeksu cywilnego dotyczącego wskazania przez tego najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł 

zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku opróżnienia i wydania lokalu 

zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego oraz złożenia oświadczenia właściciela lokalu lub 

osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim 

zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. 

 

Komentarz: Przepis ten wydaje się być istotny w kontekście wątpliwości osób, które przyjmują obywateli 

Ukrainy do własnych gospodarstw domowych bądź udostępniają własne mieszkania czy domy w celu pobytu 

osób napływających z Ukrainy. Ustawa wyłącza zastosowanie do tych osób przepisów dot. ochrony lokatorów. 

Ma to duże znaczenie w kwestiach związanych z prawnymi możliwościami działania w sytuacji, gdy zajdzie 
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konieczność zwolnienia lokalu i opuszczenia go przez osoby tam zamieszkujące. Zwracam uwagę także 

wyłączenie stosowania art. 15 zzu ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach (…) który dotyczy zakazu, w 

okresie trwania epidemii, wykonywania eksmisji na podstawie wydanych tytułów wykonawczych. 

 

Art. 70  

 

1. W przypadku gdy społeczna inicjatywa mieszkaniowa: 

 

1)  użyczyła obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opróżniony lokal mieszkalny w celu 

tymczasowego zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych albo 

 

2)  wynajęła obywatelowi Ukrainy, o którym mowa w art. 1 ust. 1, opróżniony lokal mieszkalny bez 

zawarcia z nim umowy, o której mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2021 r. poz. 2224) 

 

- za ostatniego najemcę w rozumieniu art. 29a ust. 5 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych 

formach popierania budownictwa mieszkaniowego uznaje się ostatniego najemcę, wobec którego dokonano 

zwrotu partycypacji. 

 

2. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa może wynająć lokal mieszkalny obywatelowi Ukrainy, o którym 

mowa w art. 1 ust. 1, bez zachowania warunków, o których mowa w art. 30 ustawy z dnia 26 października 

1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. 

 

PODATKOWE 

Art. 74 W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1128, z późn. zm.9) ) po art. 52ze dodaje się art. 52zf-52zi w brzmieniu:  

,, Art. 52zf.  

 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących 

przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele 

związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:  

1)  organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,  

2)  jednostkom samorządu terytorialnego,  

3)  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,  

4)  podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy 

działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego  - o ile koszty wytworzenia lub 

cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy 

amortyzacyjne.  

 2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem 

jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 

24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.  

 Art. 52zg. Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn oraz nieodpłatnych świadczeń, o których 

mowa w art. 52zf, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez 

podatników, o których mowa w art. 52zf ust. 1.  

 Art. 52zh. Zwalnia się od podatku dochodowego pomoc humanitarną otrzymaną w okresie od dnia 24 

lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym 

okresie przybyli z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się na tym terytorium działań wojennych, na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Art. 52zi. Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z 

dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
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państwa (Dz.U. poz. 583).  

 

Art. 76 W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 

1800, 1927, 2105, 2106, 2269 i 2427) po art. 38v dodaje się art. 38w-38z w brzmieniu:  

,, Art. 38w.  

 1. Kosztem uzyskania przychodów są koszty wytworzenia lub cena nabycia rzeczy lub praw będących 

przedmiotem darowizn przekazanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na cele 

związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy:  

1)  organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach 

regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących na terytorium Ukrainy,  

2)  jednostkom samorządu terytorialnego,  

3)  Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych,  

4)  podmiotom wykonującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium Ukrainy 

działalność leczniczą lub działalność z zakresu ratownictwa medycznego  - o ile koszty wytworzenia lub 

cena nabycia nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy 

amortyzacyjne.  

 2. Kosztem uzyskania przychodów są koszty poniesione z tytułu nieodpłatnego świadczenia, którego celem 

jest przeciwdziałanie skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, realizowanego w okresie od dnia 

24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. na rzecz podmiotów wymienionych w ust. 1, o ile nie zostały 

zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, w tym poprzez odpisy amortyzacyjne.  

 Art. 38x. Do przychodów nie zalicza się wartości darowizn i nieodpłatnych świadczeń, o których mowa w 

art. 38w, otrzymanych w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników, o 

których mowa w art. 38w ust. 1.  

 Art. 38y. Dla celów obliczenia straty oraz udziału dochodów w przychodach, o których mowa w art. 24ca 

ust. 1, nie uwzględnia się kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 38w, poniesionych w 

okresie wskazanym w tym przepisie.  

 Art. 38z. Zwalnia się od podatku dochodowego świadczenie pieniężne, o którym mowa w art. 13 ustawy z 

dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa (Dz.U. poz. 583).  

 

Art. 98  

 

1. Pomoc, o której mowa w art. 12, może być zapewniona obywatelom Ukrainy w okresie od dnia 24 lutego 

2022 r. 

 

2. W okresie od dnia 24 lutego 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu 

terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz związek metropolitalny mogą 

udzielać pomocy obywatelom Ukrainy i wsparcia społecznościom lokalnym i regionalnym innych państw, 

w tym również poprzez wydatkowanie środków finansowych. 

 

Art. 99 Przepis art. 37 stosuje się do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych obywatelom 

Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 

2 ust. 1, udzielonych od dnia 24 lutego 2022 r. 

 

Art. 100 W sprawach dotyczących uznania lub odmowy uznania obywatela Ukrainy za osobę bezrobotną 

wszczętych i niezakończonych do dnia 24 lutego 2022 r. stosuje się przepis art. 22 ust. 6. 

 

 

Art. 116 Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lutego 2022 r., z wyjątkiem: 

 

1) art. 12 ust. 10-16, art. 72 oraz art. 89, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; 
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2) art. 95, który wchodzi w życie z dniem 27 marca 2022 r. 

 

 
 

 3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1162, 1621, 2270, 2317 i 2445 oraz z 
2022 r. poz. 91. 
 4)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1981, 2052, 2262, 2270, 2289, 2328 i 
2459 oraz z 2022 r. poz. 1, 366 i 480. 
 5)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1292, 1559, 1773, 1834, 1981, 2105, 
2120, 2232, 2270, 2427 i 2469 oraz z 2022 r. poz. 64, 91, 526 i 583. 
 6)   Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 115 z 29.04.2008, str. 115 oraz Dz. Urz. UE L 286 z 
01.11.2017, str. 9. 
 8)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 2120, 2133, 2262, 2269, 2317, 2368 i 
2459 oraz z 2022 r. poz. 202 i 218. 
 9)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 1163, 1243, 1551, 1574, 1834, 1981, 
2071, 2105, 2133, 2232, 2269, 2270, 2328, 2376, 2427, 2430 i 2490 oraz z 2022 r. poz. 1, 24, 64, 138, 501 i 558. 


