
PODSTAWOWE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA POMOCY PRAWNEJ OSOBOM 

OPUSZCZAJĄYM TERYTORIUM UKRAINY W ZWIĄZKU Z ROSYJSKĄ INWAZJĄ MILITARNĄ 

 

I. Jakie są możliwości legalnego wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium RP? 

• Cudzoziemiec, który przekracza granicę, jest obowiązany posiadać 

⎯ ważny dokument podróży;  

⎯ ważną wizę lub inny ważny dokument uprawniający go do wjazdu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej i do pobytu na tym terytorium, jeżeli są wymagane; 

⎯ zezwolenie na wjazd do innego państwa lub zezwolenie na pobyt w innym 
państwie, jeżeli zezwolenia takie są wymagane w przypadku przejazdu tranzytem.  

• Obywatel Ukrainy przedostający się na terytorium RP legalnie przekracza granice, jeśli 
dokonuje tego:  

1. w ramach ruchu bezwizowego, na podstawie stosownego dokumentu podróży, np. 
paszportu biometrycznego; 

• pobyt bezwizowy może trwać do 90 dni liczonych w okresie 180 dni;  
• legalne przekroczenie granicy odbywa się na podstawie dokumentu podróży 
uprawniającego do przekroczenia granicy (np. paszport biometryczny), który:  

⎯ jest ważny co najmniej trzy miesiące po planowanej dacie 
wyjazdu na terytorium państw członkowskich,  

⎯ został wydany w okresie ostatnich 10 lat;  

• możliwe jest przedłużenie pobytu w ramach ruchu bezwizowego - w tym celu 
konieczne jest złożenie stosownego wniosku o przedłużenie pobytu bezwizowego 
w Urzędzie Wojewódzkim właściwym dla miejsca pobytu cudzoziemca;  
• wniosek o przedłużenie pobytu bezwizowego należy złożyć nie później niż 
ostatniego dnia legalnego pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;  
• bezwizowy pobyt obywatela Ukrainy po rozpatrzeniu wniosku może o kolejne 
90 dni przedłużyć wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu 
cudzoziemca.  

2. na podstawie wizy krajowej (typu D) lub wizy Schengen (typu C); 

• wizy krajowa oraz Schengen uprawniają do tylu wjazdów na terytorium Strefy 
lub Rzeczpospolitej, ile wskazanych zostało na naklejce wizowej;   
• w przypadku, gdy naklejka wizowa wskazuje: „MULT”, wiza uprawnia do 
wielokrotnego przekraczania granicy w okresie jej ważności.  

3. na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo należące do strefy 
Schengen; 

4. okazując zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta 
długoterminowego UE wraz z ważną kartą pobytu  



5. na podstawie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, złożonego na polskim 
przejściu granicznym; 

• wniosek składany jest do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców;  
• złożenie wniosku możliwe jest m. in.:  

⎯ w trakcie wjazdu na terytorium Rzeczpospolitej, po 
poinformowaniu funkcjonariusza Straży Granicznej;  

⎯ podczas pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 
dowolnej placówce lub oddziale Straży Granicznej.  

• osoba składająca wniosek poddawana jest procedurom fotografowania, 
pobierania odcisków palców, badań lekarskich i sanitarnych   

• osoba składająca wniosek powinna zostać poinformowana na piśmie, w języku 
dla niej zrozumiałym o swoich prawach i obowiązkach, zasadach i trybie 
postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku.  

6. na podstawie zgody komendanta Straży Granicznej udzielonej podczas przekraczania 
granicy [art. 32 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach]  

• zgoda udzielana jest na pobyt trwający okres nie dłuższy niż 15 dni;  
• we wskazanym powyżej czasie, w celu legalizacji dalszego pobytu 
cudzoziemiec powinien zwrócić się z wnioskiem o zezwolenie na pobyt czasowy 
lub z wnioskiem o udzielenie ochrony międzynarodowej, o której mowa pkt. 5 
powyżej.  

UWAGA!   

Zgodnie z informacjami ze strony Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, powyższe wymogi 
przedstawienia ważnych dokumentów podróży, wiz lub dokumentów uprawniających do wjazdu nie 
obowiązują, a obywatele Ukrainy uciekający przed konfliktem zbrojnym zostaną wpuszczeni na 
terytorium Rzeczpospolitej. Zgodnie z informacjami ze strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców - 
wskazane jest posiadanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego tożsamość. Jeśli dziecko nie 
ma dowodu tożsamości lub paszportu, przydatny jest akt urodzenia.  

Przydatne strony internetowe:  

https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow  

https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy   

https://www.gov.pl/web/udsc/najczesciej-zadawane-pytania2   

Dodatkowe informacje:  

1. Przepisy 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 wprowadziły szereg szczególnych rozwiązań 
prawnych m.in. przedłużenie z mocy prawa upływających w okresie stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii:  

https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-spraw-cudzoziemcow
https://www.strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy
https://www.gov.pl/web/udsc/najczesciej-zadawane-pytania2


• okresów ważności zezwoleń na pobyt czasowy;  

• okresów ważności wiz krajowych;  

• uznania za legalny pobytu cudzoziemców przebywających na terytorium 
Rzeczpospolitej w ramach: ruchu bezwizowego, na podstawie wiz 
Schengen wydanych przez organy polskie, wiz długoterminowych lub 
dokumentów pobytowych wydanych przez państwa członkowskie Unii 
Europejskiej   

- do 30. dnia następującego po dniu odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako 
ostatni.  

2. Przekraczanie granicy Rzeczpospolitej Polskiej z terenów Ukrainy możliwe jest również 
pieszo.  

Podstawa prawna: art. 23, art. 32, art. 58, art. 98, art. 195, art. 211 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm.); art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 
r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1108 z późn. zm.).; art. 15z1 – art. 15z9 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2095 z późn. zm.); art. 6 
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie 
unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (Kodeks graniczny Schengen).  

II. Jakie są rodzaje ochrony międzynarodowej udzielanej na terytorium Polski; 

Na terytorium Polski cudzoziemcom udzielane są następujące rodzaje ochrony:  

• nadanie statusu uchodźcy;  

• udzielenie ochrony uzupełniającej;  

• udzielenie azylu;  

• udzielenie ochrony czasowej.  

Podstawa prawna:  art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 ze zm.).  

 

III. Jakie są przesłanki otrzymania statusu uchodźcy na terytorium Polski? 

• Status uchodźcy może zostać nadany cudzoziemcowi, jeżeli na skutek uzasadnionej obawy 
przed prześladowaniem w kraju pochodzenia z powodu:  

⎯ rasy,  

⎯ religii,   

⎯ narodowości,   

⎯ przekonań politycznych lub   

⎯ przynależności do określonej grupy społecznej   

• poza wystąpieniem uzasadnionej obawy przed prześladowaniem cudzoziemiec nie może lub 
nie chce korzystać z ochrony tego kraju.  



• Brak jest definicji legalnej przesłanki "uzasadnionej obawy". Powszechnie przyjmuje się jednak 
konieczność kumulatywnego wystąpienia w tym względzie dwóch elementów: 

⎯ subiektywnego (uzyskiwanego na podstawie oświadczenia cudzoziemca) oraz 
⎯ obiektywnego (potwierdzenie psychicznych odczuć cudzoziemca poprzez ocenę jego 

indywidualnej sytuacji,  w kontekście wiedzy o sytuacji panującej w kraju jego 
pochodzenia).  

• Uzasadniona obawa przed prześladowaniem w kraju pochodzenia może istnieć, chociażby 
cudzoziemiec nie posiadał cech powodujących prześladowanie z powodu rasy, religii, 
narodowości, przekonań politycznych lub przynależności do określonej grupy społecznej, jeżeli 
takie cechy są mu przypisywane przez podmioty dopuszczające się prześladowań.  

• Cudzoziemiec może powoływać się również  na uzasadnioną obawę przed prześladowaniem 
spowodowaną wydarzeniami, które nastąpiły  po opuszczeniu jego kraju pochodzenia 

• Samo „prześladowanie”, musi natomiast:  

⎯ ze względu na swoją istotę lub powtarzalność stanowić poważne naruszenie 
praw człowieka,  w szczególności praw, których uchylenie jest niedopuszczalne 
zgodnie z art. 15 ust. 2 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku (prawo do życia), 
lub  

⎯ być kumulacją różnych działań lub zaniechań, w tym stanowiących naruszenie 
praw człowieka, których oddziaływanie jest równie dotkliwe jak 
prześladowania, o których mowa powyżej, pod lit. a).  

• Prześladowanie może przy tym polegać w szczególności na:  

⎯ użyciu przemocy fizycznej lub psychicznej, w tym przemocy seksualnej;  
⎯ zastosowaniu środków prawnych, administracyjnych, policyjnych lub sądowych w 

sposób dyskryminujący lub o charakterze dyskryminującym;  
⎯ wszczęciu  lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu, w sposób, który ma 

charakter nieproporcjonalny  lub dyskryminujący; 
⎯  braku prawa odwołania się do sądu od kary o charakterze nieproporcjonalnym  lub 

dyskryminującym;  
⎯ wszczęciu lub prowadzeniu postępowania karnego albo ukaraniu z powodu odmowy 

odbycia służby wojskowej podczas konfliktu, jeżeli odbywanie służby wojskowej 
stanowiłoby zbrodnię lub działania; czynach skierowanych przeciwko osobom ze 
względu na ich płeć lub małoletniość.  

• Podmiotami dopuszczającymi się prześladowań, mogą być:  

⎯ organy władzy publicznej kraju pochodzenia;  

⎯ ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego 
terytorium;  

⎯ podmioty inne niż wyżej wymienione, w przypadku gdy podmioty, o których mowa 
wyżej, w tym organizacje międzynarodowe, nie mogą lub nie chcą zapewnić ochrony 
przed prześladowaniem.  



• Status uchodźcy przysługiwać będzie także małoletniemu dziecku cudzoziemca, który 
uzyskał status uchodźcy w Rzeczypospolitej Polskiej, urodzonemu na tym terytorium.  

• Decyzja o nadaniu cudzoziemcowi statusu uchodźcy albo udzieleniu ochrony uzupełniającej 
wygasa z mocy prawa z dniem nabycia przez cudzoziemca obywatelstwa polskiego.  

Podstawa prawna:  art. 13, art. 14, art. 16, art. 18, art. 18a, art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o 
udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1108 
ze zm.).  

 

IV. W jakiej sytuacji udzielana jest cudzoziemcom ochrona uzupełniająca na terytorium Polski? 

 

• Cudzoziemcom udziela się ochrony uzupełniającej na terytorium Polski, gdy nie spełniają 
warunków do nadania im statusu uchodźcy, a więc wówczas, gdy powrót do kraju pochodzenia 
może narazić ich na rzeczywiste ryzyko doznania krzywdy poprzez:  

 

⎯ orzeczenie kary śmierci lub wykonanie egzekucji;  

⎯ tortury, nieludzkie lub poniżające traktowanie albo karanie;  

⎯ poważne i zindywidualizowane zagrożenie dla życia lub zdrowia wynikające z 
powszechnego stosowania przemocy wobec ludności cywilnej w sytuacji 
międzynarodowego lub wewnętrznego konfliktu zbrojnego,  

jeżeli ze względu na powyższe ryzyko nie chcą lub nie mogą korzystać z ochrony kraju pochodzenia.  

• Wymienione wyżej przesłanki dotyczące udzielenia ochrony uzupełniającej będą spełnione 
wówczas, gdy podmiotami wyrządzającymi krzywdę są:  

 
⎯ organy władzy publicznej kraju pochodzenia;  

⎯ ugrupowania lub organizacje kontrolujące kraj pochodzenia lub znaczną część jego 
terytorium.  
 

• Ważne jest, że w decyzji o udzieleniu ochrony uzupełniającej orzeka się także o udzieleniu 
ochrony uzupełniającej osobom, w imieniu których wnioskodawca występuje, chociażby 
wobec nich nie istniało rzeczywiste ryzyko doznania poważnej krzywdy.  

 

• Ochrona uzupełniająca nie zostanie przyznana, jeżeli nie istnieje rzeczywiste ryzyko doznania 
poważnej krzywdy w kraju pochodzenia. Uznaje się, że rzeczywiste ryzyko poważnej krzywdy 
nie istnieje, jeżeli na części terytorium kraju pochodzenia nie zachodzą okoliczności 
uzasadniające obawę cudzoziemca przed doznaniem poważnej krzywdy i istnieje uzasadnione 
przypuszczenie, że cudzoziemiec będzie mógł bezpiecznie i legalnie przemieścić się na tę część 
terytorium i zamieszkać na niej.  
 

• Cudzoziemca pozbawia się ochrony uzupełniającej gdy okoliczności, z powodu których 
udzielona była ochrona, przestały istnieć lub zmieniły się w taki sposób, że ochrona nie jest już 
wymagana. Zmiana okoliczności uzasadniających pozbawienie ochrony uzupełniającej musi 
mieć charakter na tyle znaczący i długotrwały, że dalsza obawa cudzoziemca przed doznaniem 
poważnej krzywdy nie jest uzasadniona  



Podstawa prawna:  art. 15, art. 16, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 50  ustawy z dnia 13 czerwca 
2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1108 ze zm.).  

V. Kiedy cudzoziemiec może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy na terytorium RP w celu 

połączenia się z rodziną? 

Dla wielu Ukraińców jednym z najszybszych sposobów legalizacji pobytu umożliwiającym również 

dostęp do polskiego rynku pracy jest zezwolenie na pobyt czasowy dla członka rodziny cudzoziemca 

legalnie przebywającego na terytorium RP, a także zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się 

z rodziną, o których mowa w art. 159 i nast. Ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. zm. – dalej „ustawa o cudzoziemcach). 

 

• z uwagi na fakt, iż jeszcze przed rozpoczęciem inwazji Rosji na Ukrainę, w Polsce legalnie 

przebywało i pracowało wielu Ukraińców, których członkowie rodzin dotąd pozostawali w 

Ukrainie, właśnie ww. środki mogą okazać się jedną z najszybszych metod legalizacji pobytu 

dla Ukraińców uciekających do Polski – niezależnie od środków ochrony międzynarodowej. 

  

• możliwość legalizacji pobytu dla członka rodziny lub w celu łączenia z rodziną dotyczy również 

takiej sytuacji, kiedy cudzoziemiec przebywający już legalnie na terytorium Polski, posiada 

status uchodźcy lub została przyznana mu ochrona uzupełniająca. W kontekście 

prawdopodobnego ogromnego wzrostu liczby wydawanych decyzji w sprawach o udzielenie 

ochrony międzynarodowej, możliwość legalizacji pobytu tą drogą może okazać się najlepszym 

rozwiązaniem 

Ustawowe przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną reguluje art. 

159 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach: 

• w pkt. 1 jako podstawowa przesłanka udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy wskazany jest 

fakt przybywania na terytorium Polski w celu połączenia się z rodziną oraz fakt pozostawania 

członkiem rodziny cudzoziemca zamieszkującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

podstawie tytułów pobytowych wymienionych w lit a) – i). 

 

• najistotniejsze znaczenie zdają się tu mieć podstawy legalnego pobytu wskazane w lit a) – e), 

tj. odpowiednio: 

 

⎯ zezwolenie na pobyt stały; 

⎯ zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE; 

⎯ status uchodźcy; 

⎯ ochrona uzupełniającej; 

⎯ pobyt na terytorium Polski co najmniej przez okres 2 lat na podstawie kolejnych 

zezwoleń na pobyt czasowy, w tym bezpośrednio przed złożeniem wniosku o 

udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny - na podstawie zezwolenia 

udzielonego na okres pobytu nie krótszy niż 1 rok.  

 

• Kolejne przesłanki udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną 

zostały wskazane w art. 159 ust. 1 pkt. 2 i pkt 3. Ustawy o cudzoziemcach. Są to następujące 

przesłanki: 



 

⎯ posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 

r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub 

potwierdzenie pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

⎯ posiadanie źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie 

kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na jego utrzymaniu; ma 

zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania.  

Wszystkie wyżej wymienione, a określone w art. 159 ust 1. pkt. 1) – 3) Ustawy o cudzoziemcach 

przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną muszą być 

spełnione łącznie. 

• Niezwykle istotna, zwłaszcza w obecnej sytuacji, jest regulacja zawarta w art. 159 ust. 2 ustawy 

o cudzoziemcach. Zgodnie z treścią ww. przepisu nie jest konieczne spełnienie przesłanek 

wskazanych w art. 159 ust. 1 pkt 2) i 3) (tj. posiadania ubezpieczenia i stabilnego źródła 

dochodu) w przypadku ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy w celu połączenia się z 

rodziną przez członka rodziny cudzoziemca, któremu nadano status uchodźcy lub udzielono 

ochrony uzupełniającej, gdy wniosek o udzielenie mu tego zezwolenia został złożony przed 

upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej. 

 

• Wskazać należy oczywiście, kogo ustawa o cudzoziemcach uznaje za członka rodziny, któremu 

może zostać udzielone zezwolenie na pobyt czasowy w przypadku spełniania wyżej 

omówionych warunków. Kwestię tę reguluje wyczerpująco art. 159 ust. 3, ust. 3a oraz ust 4. 

ustawy o cudzoziemcach, w których to przepisach można odnaleźć katalog podmiotów 

uznawanych za członka rodziny; 

 

• Z punktu widzenia potrzeb niniejszego opracowania szczególną uwagę zwrócić należy na treść 

art. 159 ust. 4, z którego wynika, że za członka rodziny cudzoziemca, któremu nadano status 

uchodźcy lub udzielono ochrony uzupełniającej, uważa się także jego wstępnego w linii 

prostej lub osobę pełnoletnią odpowiedzialną za małoletniego zgodnie z prawem 

obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli cudzoziemiec:  

 

⎯ jest osobą małoletnią przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki 

lub; 

⎯ w dniu złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej był osobą małoletnią 

przebywającą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki albo pozostawioną 

następnie bez opieki, która później osiągnęła pełnoletność, a wniosek o udzielenie 

zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną został złożony przed 

upływem 6 miesięcy od dnia uzyskania statusu uchodźcy lub udzielenia ochrony 

uzupełniającej. 

 

• Zezwolenia na pobyt czasowy dla członka rodziny cudzoziemca legalnie przebywającego na 

terytorium RP udziela się natomiast na warunkach określonych w art. 161 ust. 1 – 3 Ustawy o 

cudzoziemcach, przy czym z punktu widzenia omawianego zagadnienia najistotniejsze 

znaczenie będzie miała regulacja zawarta w art. 161 ust. 1; 

 



• zgodnie z treścią art. 161 ust. 1. Ustawy o cudzoziemcach zezwolenia na pobyt czasowy udziela 

się w przypadku, gdy cudzoziemiec spełnia wymogi, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 2) i 

3) (posiada ubezpieczenie i stabilne źródło dochodu, a ponadto: 

 

⎯ pozostaje w uznawanym przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej związku małżeńskim z 

cudzoziemcem zamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

⎯ jest pełnoletnim dzieckiem cudzoziemca przebywającego legalnie na terytorium Polski 

podstawie:  

 

a. jednej z przesłanek, o których mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. a-g i ha-i, oraz 

przebywa na tym terytorium;  

b. zezwolenia, o którym mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. h  

 

⎯ przebywa na tym terytorium lub terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej co najmniej od 5 lat na podstawie zezwoleń na pobyt czasowy w celu 

połączenia się z rodziną. 

 

• organem właściwym w sprawach wydawania zezwoleń na pobyt czasowy jest 

wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, zaś samo zezwolenie 

jest wydawane w drodze decyzji; 

• organem II instancji jest Szef Urzędu ds. Cudzoziemców 

• wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemiec może złożyć 

najpóźniej w ostatnim dniu legalnego pobytu na terytorium RP 

 

Podstawa prawna:  art. 104, art. 105, art. 159, art. 161 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o 
cudzoziemcach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2354 z późn. Zm) 

 

 

VI. Legalizacja pobytu cudzoziemców – dane kontaktowe  

Pomorski Urząd 
Wojewódzki w Gdańsku  

  

Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku  

ul. Okopowa 21/27  

80-810 Gdańsk  

Oddział ds. Legalizacji Pobytu Cudzoziemców   

e-mail: cudzoziemcy.pobyt@gdansk.uw.gov.pl  

tel.: 58 307 73 34  

tel.: 58 301 15 33  



Oddział Zamiejscowy w Słupsku Wydziału Spraw Obywatelskich i 
Cudzoziemców  

informacja ogólna:  59 84 68 475 - Dyżur telefoniczny dot. spraw 
cudzoziemców pełniony jest w środę w godz. 8:00 - 12:00  

paszporty.slupsk@gdansk.uw.gov.pl  

  

Wielkopolski Urząd 
Wojewódzki w Poznaniu  

  

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu  
Wydział Spraw Cudzoziemców  
pl. Wolności 17  
61-739 Poznań  

Infolinia jest dostępna wyłącznie w sprawach dotyczących obywateli 
Ukrainy. Konsultanci udzielają informacji na temat pomocy dla 
obywateli Ukrainy po przekroczeniu polskiej granicy oraz dalszego 
pobytu w kraju.  

infolinia 61 850 87 77; poniedziałek – piątek 8.00 - 20.00  

e-mail: cudzoziemcy@poznan.uw.gov.pl  

  

Zachodniopomorski Urząd 
Wojewódzki w Szczecinie  

Wydział Spraw Cudzoziemców  

ul. Wały Chrobrego 4,   

70-502 Szczecin  

telefon: 91 4303-500  

  

Informacje o pomocy dla obywateli Ukrainy po przekroczeniu granicy 
polskiej dostępne są pod numerem infolinii Urzędu ds. 
Cudzoziemców: +48 47 721 75 75  

Wojewoda zachodniopomorski uruchomił dodatkowy numer infolinii o 
pomocy dla uchodźców z Ukrainy, którzy przekraczają polską granicę.   

Pod całodobowym numerem tel. +48 91 430 30 33 udzielane są 
informacje o zasadach wjazdu obywateli Ukrainy na terytorium Polski 
oraz lokalizacji punktów recepcyjnych.  

Warmińsko-Mazurski Urząd 
Wojewódzki w Olsztynie  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

Sekretariat  

tel. (89) 5232362, 5237312  



email: sekrso@uw.olsztyn.pl  

Lubuski Urząd Wojewódzki  Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

ul. Jagiellończyka 8, 66-400 Gorzów Wielkopolski  

tel.: +48 95 7851 500  

fax. +48 95 7851 504  

obywatelskie.cudzoziemcy@lubuskie.uw.gov.pl  

Kujawsko-Pomorski Urząd 
Wojewódzki w Bydgoszczy  

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Spraw 
Obywatelskich i Paszportów  

ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz  

  

Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców  

Kierownik  

Katarzyna Albrychiewicz  

ul. Konarskiego 1-3, pok. 51F, V piętro, budynek B  

tel. 52 349-7348  

e-mail: cudzoziemiec@bydgoszcz.uw.gov.pl  

  

Oddział Zezwoleń na Pracę oraz Rejestracji Zaproszeń i Obywateli UE  

ul. Konarskiego 1-3  

tel. 52 349-7281  

e-mail: kplaszaj@bydgoszcz.uw.gov.pl  

  

  

Oddział Zamiejscowy w Toruniu, ul. Moniuszki 15-21  

tel. 56 611 51 45  



e-mail: wsoc_torun@bydgoszcz.uw.gov.pl  

  

Oddział Zamiejscowy we Włocławku ul. Brzeska 8  

tel. 54 231-45-17  

e-mail: wsocdw@bydgoszcz.uw.gov.pl  

  

Dolnośląski Urząd 
Wojewódzki we 
Wrocławiu   

Dolnośląski Urząd Wojewódzki  

we Wrocławiu  

pl. Powstańców Warszawy 1  

50-153 Wrocław  

  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

tel.:  71 340 66 55  

faks:  71 340 66 85  

e-mail: soc@duw.pl  

  

Infolinia dla cudzoziemców (czynna w godzinach 8:30 – 15:30)  

realizowana w ramach projektu nr 10/10-2019/OG-FAMI  

tel: 71 701 11 00  

adres e-mail: infoopt@duw.pl  

  

Opolski Urząd Wojewódzki  Opolski Urząd Wojewódzki  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

ul. Piastowska 14, 45-082 Opole   

Telefony:  



• w sprawie legalizacji pobytu cudzoziemców – 0800033010,  77/ 
4524543;  

• w sprawie informacji o odbiorze kart pobytu  – 77/ 4524546, 77/ 
4524691;  

• w sprawie wydawania zezwoleń na pracę -  77/ 4524560, 77/ 
4524584, 77/ 4524544;  

• w sprawie obywatelstwa – 77/ 4524319, 77/ 4524332.  

  

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki w Warszawie  

Wydział Spraw Cudzoziemców  

00-624 Warszawa,  

ul. Marszałkowska 3/5  

  

INFORMACJA TELEFONICZNA UDZIELANA PRZEZ KONSULTANTÓW  

Telefony:  

(22) 695 66 69 – w sprawach legalizacji pobytu oraz wymiany karty 
pobytu;  

(22) 695 67 73 – w sprawach legalizacji pobytu oraz wymiany karty 
pobytu;  

  

Śląski Urząd Wojewódzki w 
Katowicach   

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

Sekretariat wydziału  

ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice (pokój 327)  

wsoim@katowice.uw.gov.pl  

32 20 77 326  

Łódzki Urząd Wojewódzki  Wydział Spraw Obywatelskich  

i Cudzoziemców  

ul. Piotrkowska 103, 90-425 Łódź  

tel.: (+48) 42 664-17-04  

fax: (+48) 42 664-17-03  



infolinia: (+48) 42 664-17-00  

infolinia w sprawach cudzoziemców: (+48) 42 664-17-97  

e-mail: SO@lodz.uw.gov.pl  

Małopolski Urząd 
Wojewódzki w Krakowie  

WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW  

ul. Przy Rondzie 6, Kraków  

adres do korespondencji: ul. Przy Rondzie 6, 31-547 Kraków  

VIII piętro, pok. 801  

tel. 12 39 21 854  

fax 12 39 21 354  

e-mail: sc@malopolska.uw.gov.pl  

INFOLINIA  

(informacja w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz zezwoleń 
na pracę cudzoziemców)  

od poniedziałku do piątku  

8:00 – 16:00  

tel. 12 210 20 20  

info.opt@malopolska.uw.gov.pl  

Świętokrzyski Urząd 
Wojewódzki w Kielcach   

Oddział ds. Cudzoziemców  

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce  

bud. C, V piętro  

tel.: +48 (41) 342 16 68  

fax: +48 (41) 342 14 66  

  

Podkarpacki Urząd 
Wojewódzki w Rzeszowie   

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH I CUDZOZIEMCÓW  

tel.: 17 867-19-15  

fax: 17 867-19-50  

e-mail: o@rzeszow.uw.gov.pl  



nr pokoju: 328 (sekretariat)  

Lubelski Urząd Wojewódzki 
w Lublinie  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  

   

Sekretariat  

ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin  

tel. 81 74-24-732  

faks 81 74-24-432  

e-mail: wsoc@lublin.uw.gov.pl  

pok. 258  

  

Oddział ds. Obsługi Cudzoziemców  

tel. 81 53-29-201  

wew. 605  

ul. Czechowska 15  

www.wsoic.lublin.uw.gov.pl  

   

  

Podlaski Urząd Wojewódzki 
w Białymstoku  

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku  

ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok  

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców   

pok. 108  
tel.+48 857439584  
faks +48 857439444  
e-mail: hlukaszewicz@bialystok.uw.gov.pl  

  

  

  

 



Status uchodźcy – podstawowe dane kontaktowe  

Urząd do Spraw 
Cudzoziemców  

ul. Taborowa 33  

02-699 Warszawa  

  

Informacje telefoniczne dotyczące spraw cudzoziemców prowadzonych 
w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców można uzyskać wyłącznie pod 
numerem: 47 721 75 75.  

Infolinie dla cudzoziemców  

Straż Graniczna: (22) 500 40 00  

  

Ministerstwo Spraw Zagranicznych: (22) 523 88 80  

  

Osoba, która chce złożyć wniosek do Szefa Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców o udzielnie ochrony międzynarodowej (wnioskodawca) 
musi zgłosić się do właściwego organu Straży Granicznej. Wniosek 
adresuje się do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem 
komendanta oddziału Straży Granicznej lub komendanta placówki Straży 
Granicznej.  

  

  

Instytucje pozarządowe działające na rzecz uchodźców, udzielające pomocy migrantom – dane 
kontaktowe  

Międzynarodowa Organizacja ds. 
Migracji (IOM)   

  

IOM POLSKA  

Wiejska 12, 00-490 Warszawa  

22 62 38 154  

Fax: 22 62 82 415  

UNHCR Polska  Przedstawicielstwo UNHCR w Polsce  

ul. Przemysłowa 30  

00-450 Warszawa  

tel.: +48 22 628 6930  

e-mail: polwa@unhcr.org  

  



Fundacja Instytut na rzecz Państwa 
Prawa  

  

Fundacja Instytut na rzecz Państwa Prawa  

ul. Chopina 14/70, 20-023  Lublin  

tel: +48 81 743 68 00  

  

Fundacja Inna Przestrzeń  
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32  
00-029 Warszawa  

Fundacja Inna Przestrzeń  
ul. Nowy Świat 23/25 lok. 32  
00-029 Warszawa  

Kontakt:  
tel.: +48 (0) 22 299 04 29  
E-mail: inna@innaprzestrzen.pl   
Skype: inna.przestrzen   

WARSZAWSKA INFOLINIA DLA OBYWATELI UKRAINY  

tel. 505 700 701  

od poniedziałku do niedzieli w godzinach 08:00-20:00.  

  

Fundacja Dialog  Fundacja Dialog  

ul. Ks. Adama Abramowicza 1  
15-872 Białystok  

  

Dane kontaktowe:  

Fundacja Dialog Biuro  

+48 85 742 40 41  

+48 664 765 111  

  

Noclegownia im. Św. Marii Magdaleny w Białymstoku  

ul. Kolejowa 26a  

15-701 Białystok  

Dane kontaktowe:  

+ 48 85 742 40 90  

http://panstwoprawa.org/o-nas/%22%20/o%20%22Fundacja%20Instytut%20na%20rzecz%20Państwa%20Prawa
http://panstwoprawa.org/o-nas/%22%20/o%20%22Fundacja%20Instytut%20na%20rzecz%20Państwa%20Prawa


  

Fundacja dla Wolności  

  

Fundacja dla Wolności  

ul. Ordynacka 9  
00-364 Warszawa  
info@fundacjadlawolnosci.org  

tel.:+48 502 070 701  

Fundacja Emic – Masz prawo 
wiedzieć  

Toruń Biuro Fundacji Emic  

Klonowica 40/1,  
87-100 Toruń  

507 412 653  

emic@emic.com.pl  

  

Bydgoszcz Biuro Fundacji Emic  

ul. Gdańska 128  
85-066 Bydgoszcz  

501 186 730  

przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl; 
natalia.konwerska@emic.com.pl  

  

Bydgoszcz w siedzibie Kujawsko Pomorskiego Urzędu 
Wojewódzkiego  

ul. Konarskiego 1-3, budynek C, I piętro pokój 136  
85-066 Bydgoszcz  

52 349 76 91  

punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl  

  

Centrum Pomocy Prawnej im. 
Haliny Nieć  

Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć  
ul. Krowoderska 11/7  

31-141 Kraków  

biuro@pomocprawna.org  

tel:507%20412%20653
mailto:emic@emic.com.pl?subject=Kontakt%20ze%20strony%20www
tel:501%20186%20730
mailto:przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl;%20natalia.konwerska@emic.com.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%20www
mailto:przemyslaw.wyciechowski@emic.com.pl;%20natalia.konwerska@emic.com.pl?subject=Wiadomo%C5%9B%C4%87%20ze%20strony%20www
tel:52%20349%2076%2091
mailto:punkt_fami@bydgoszcz.uw.gov.pl?subject=Kontakt%20ze%20strony%20WWW


porady@pomocprawna.org  

+48 693 390 502  

+48 12 633 72 23  

PILNE SPRAWY +48 693 390 502  

  

Helsińska Fundacja Praw Człowieka  Helsińska Fundacja Praw Człowieka   

ul. Wiejska 16  

00-490 Warszawa  

nr telefonu: (48) 22 556 44 40  

  

Dyżury prawne dla cudzoziemców zostały zawieszone z powodu 
remontu biura HFPC.   

Kontakt z prawnikami w sprawach dotyczących cudzoziemców 
na terenie Polski możliwy jest pod adresem e-mail 
refugees@hfhr.pl  

  

Stowarzyszenie Interwencji 
Prawnej   

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej  

ul. Siedmiogrodzka 5/51  
01-204 Warszawa  
  
tel.: (+48) 22 621 51 65  
  
email: biuro@interwencjaprawna.pl  

Informacje i porady prawne: biuro@interwencjaprawna.pl.  

Konsultacje: +48 792 568 561  

Polskie Forum Migracyjne  Biuro Fundacji:  

Fundacja Polskie Forum Migracyjne  

ul. Szpitalna 5/14 (klatka na przeciwko bramy)  

00-031 Warszawa  

Dane kontaktowe:  



e-mail: info@forummigracyjne.org   

tel. 22 110 00 85  

  

Fundacja Polska Gościnność  kontakt@polskagoscinnosc.org  

W nagłych przypadkach kontakt poprzez wiadomość prywatną 
na facebookowym profilu Chlebem i Solą  

  

FUNDACJA „MULTIOCALENIE”  

  

Fundacja „MultiOcalenie”  
ul. Wilcza 35/41 lok. 29, 00-678 Warszawa  
tel. 226350898  
info@multiocalenie.org.pl  
http://www.multiocalenie.org.pl  

  

Fundacja OCALENIE  Centrum Pomocy  
Cudzoziemcom w Warszawie  

+48 22 828 04 50  
Krucza 6/14a  
00-537 Warszawa  

  
Aby umówić się na konsultację on-line lub na wizytę w biurze 
należy napisać: cpc@cpc.org.pl.   

  

Adres w Warszawie  

Poniedziałek – Piątek  
9:00 – 17:00  
ul. Krucza 6/14a  
00-537 Warszawa  
Fax: +48 22 828 50 54  
E-mail: biuro@ocalenie.org.pl  
  

Adres w Łomży  

Poniedziałek – Piątek  
8:00 – 16:00  
ul. Sadowa 8  
18-400 Łomża  
E-mail: biuro@ocalenie.org.pl  
  



Adres w Łodzi  

poniedziałek, wtorek: 15:00 – 19:00  
środa, czwartek, piątek: 8:00 – 12:00  
soboty: 29 I, 26 II, 26 III i 2 IV: 10.00 – 14.00  
ul. Narutowicza 8/10  
90-135 Łódź  
E-mail: cw@cw.lodz.pl  
Web: https://cw.lodz.pl  

  

Jezuickie Centrum Społeczne W 
Akcji  

Jezuickie Centrum Społeczne “W Akcji”  

ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa  
(wejście od strony ul. Boboli)  

Email: kontakt@wakcji.org  

Telefon: 797 907 588  

  

Stowarzyszenie na rzecz Integracji 
Społeczeństwa Wielokulturowego 
NOMADA  

SPECIALNY ADRES E-MAIL DLA OBYWATELI UKRAINY  
help@nomada.info.pl  
+48 791 576 459  

  

  

Caritas Polska   

  

ul. Okopowa 55, 01-043 Warszawa  
+48 22 3348500, +48 22 3348585  

Plus wiele placówek w całej Polsce – mapa na stronie 
internetowej   

migranci@caritas.org.pl  

  
  

  

Polski Czerwony Krzyż  Szereg biur w całej Polsce oraz oddziałów rejonowych. 
Przykładowe dane kontaktowe:  

Wrocław  

ul. Bujwida 34, 50-345 Wrocław  

tel./fax (71) 328 02 54 (Sekretariat),  

wroclaw@pck.pl  
www.pck.wroclaw.pl  

https://cw.lodz.pl/


  

Warszawa   

ul. Szańcowa 25, 01-458 Warszawa  

tel. 22 506-51-91  

https://mazowieckie.pck.pl/  
warszawa@pck.org.pl  

  

  

  

  

  

 

 


