
Zasady wjazdu i pobytu obywateli UA 
(i innych cudzoziemców, 

ob. państw trzecich)                                      

ogólne i w związku z konfliktem zbrojnym
Jacek Białas

01.03.2022, godz. 11:30



Wjazd do PL z UA – dzień dzisiejszy 01.03.2022

• rząd – wszyscy zostaną wpuszczeni, nie trzeba się martwić o dalszą legalizację 
(ua.gov.pl)

• zniesione ograniczenia wjazdowe COVID (nie potrzeba testu ani kwarantanny)

• wjeżdżają także obywatele innych państw, nie tylko UA

• nie ma konieczności składania wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej ani o 
azyl

• ma być specjalna ustawa dająca tymczasowo legalny pobyt i możliwość wykonywania 
pracy dla osób, które wyjechały w związku z konfliktem zbrojnym



podstawy wjazdu – dzień dzisiejszy 01.03.2022

• paszport biometryczny - ruch bezwizowy (90 dni w ciągu 180 dni)

• paszport + wizy (krajowa D, Schengen C)

• paszport + karta pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy, stały, rezydenta 
długoterminowego UE itd.)

• specjalne zezwolenie SG – na okres 15 dni (art. 32 uoc)

• wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej



dalsza legalizacja pobytu – spec ustawa

Wstępne informacje:

- przedłużenie legalnego pobytu z mocy prawa, ob. UA i osób tam na 
stałe zamieszkujących, na czas określony w ustawie (kilkanaście 
miesięcy)

- możliwość wykonywania pracy

CZEKAMY NA TĘ USTAWĘ I REKOMENDUJEMY LEGALIZACJĘ NA JEJ 
PODSTAWIE



dalsza legalizacja pobytu - „klasyczne” metody 
ustawa o cudzoziemach

• zezwolenie na pobyt czasowy 

(zasadniczo – formularz, do wojewody, wniosek podczas legalnego 
pobytu, posiadanie źródła dochodu, miejsca zamieszkania, 
ubezpieczenia zdrowotnego, opłata, cele: praca, studia, rodzina, 
działalność gospodarcza) – długotrwała skomplikowana procedura, 
urzędy wojewódzkie już przeładowane (Dział V, art. 98 i następne uoc)

• przedłużenie wizy krajowej (art. 82 uoc)



Dalsza legalizacja pobytu - ochrona międzynarodowa                         
(ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony)

• deklaracja chęci ubiegania się o ochronę – dowolna forma, bez 
terminu, do właściwej terytorialnie placówki SG (na granicy, na 
terytorium RP)

• potem wniosek na formularzu

• należy oddać dokument podróży do depozytu

• nie można opuszczać terytorium RP

• można podjąć legalną pracę po 6 miesiącach postępowania

• nie można złożyć wniosku o pobyt czasowy

• po decyzji negatywnej / cofnięciu wniosku – może być problem z 
legalizacją pobytu



Dalsza legalizacja pobytu - ochrona międzynarodowa                       
(ustawa o udzielaniu cudzoziemcom ochrony)

• zakwaterowanie, wyżywienie, pomoc medyczna w ośrodku dla 
cudzoziemców

• Nie mylić z azylem (art. 90 ustawy o udzielaniu ochrony)

• Nie rekomenduję – specustawa prawdopodobnie będzie 
korzystniejsza

• być może będzie wprowadzona tzw. ochrona czasowa (dyrektywa 
2001/55), art. 106 i następne ustawy o udzielaniu ochrony



Możliwość podróżowania po UE
• wiza (krajowa PL / Schengen), karta pobytu, ruch bezwizowy – 90 dni w ciągu 180 dni

• specjalne zezwolenie od SG, art. 32 uoc – wjazd i pobyt tylko w PL

• postępowanie ochrona międzynarodowa – wjazd i pobyt tylko w PL

+ zezwolenia z innych państw

• wiza krajowa wydana przez konsulat innego państwa

• deklaracje z innych państw o przyjmowaniu ob. UA

Kodeks graniczny Schengen / konwencja wykonawcza do układu z Schengen



Potencjalne problemy
• problemy z małoletnimi bez opieki , łączenia rodzin

• zatrzymania na granicy podstawie tzw. czerwonej noty Interpolu / zakazu wjazdu

• obywatele nie-UA nie mieszkający tam wcześniej na stałe – czy będą objęci ochroną ze specustawy

• nadużycia pracownicze, problemy bytowe – jeśli sytuacja się przedłuży i dużo osób przyjedzie

• nostryfikacja dyplomów / uprawnień zawodowych

• prawo jazdy UA

• małżeństwo / rozwód

• przestępstwa z nienawiści???



Do poczytania
• specustawa (wkrótce)

• ustawa z 13 grudnia 2013 o cudzoziemcach (zasady wjazdu, dalsza „klasyczna” legalizacja pobytu)

• rozporządzenie PE i Rady 2016/399 kodeks graniczny Schengen (zasady wjazdu i pobytu krótkoterminowego)

• Konwencja wykonawcza do układu z Schengen (podróże po UE)

• ustawa z 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony

• ua.gov.pl – rząd info nt obecnej sytuacji, też prawnej

• https://www.hfhr.pl/help-ua/ ulotka HFPC, KIRP, GG

• Ubieganie się o ochronę międzynarodową https://www.gov.pl/web/udsc/uchodzcy

• „klasyczne” zezwolenia na pobyt https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2

• Baza wzorów dokumentów podróży wydawanych przez państwa UE PRADO https://www.consilium.europa.eu/prado/en/prado-start-page.html

https://www.hfhr.pl/help-ua/
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zezwolenia-na-pobyt2
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