
Problemy prawne Ukrainek i Ukraińców w Polsce - Q&A 
 
 
Niniejsze opracowanie stanowi zestawienie odpowiedzi na pytania klientek i klientów z 
Ukrainy, które najczęściej pojawiały się podczas konsultacji prawnych w Fundacji Polki Mogą 
Wszystko od czerwca do września 2022 roku.  
 
Mamy nadzieje, że niniejsze zestawienie będzie pomocne w rozwiązywaniu Państwa 
problemów prawnych.  
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Pobyt w Polsce 
 

Co stanie się, kiedy minie już 18 miesięcy, w trakcie których obywatele Ukrainy mogą 
legalnie przebywać w Polsce?  
 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy mówi, że obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do 

Polski 24 lutego lub później, będzie przysługiwało prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt 

czasowy. Żeby dostać to zezwolenie, trzeba będzie złożyć wniosek.  

 

Zezwolenie na pobyt czasowy udzielane będzie jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia 

wydania decyzji.  

 

Urząd nie będzie mógł odmówić przyznania zezwolenia, poza dwoma przypadkami 

określonymi w ustawie. Pierwszym – kiedy uzna, że wymagają tego względy obronności lub 

bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Drugim – kiedy 

obywatel Ukrainy wpisany jest do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej jest niepożądany.  

 

Obywatele Ukrainy często pytają, czy wymagane będzie przedstawienie umowy o pracę albo 

na przykład umowy najmu. Ustawa nie stawia takich warunków. Po złożeniu wniosku 

przyznanie zezwolenia powinno nastąpić automatycznie.  

 

Obywatele Ukrainy mogą składać wnioski dopiero po upływie 9 miesięcy od dnia wjazdu do 

Polski. Wcześniej pozostaną one bez rozpoznania. Trzeba jednak pilnować także terminu 

końcowego – bo wniosek musi zostać złożony nie później niż 18 miesięcy od dnia 24 lutego 

2022 r. Wniosek trzeba więc złożyć nie później niż 9 miesięcy od 24 lutego 2022 i nie później 

niż 18 miesięcy od 24 lutego 2022 r.  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Czy, żeby zostać w Polsce po upływie 18 miesięcy od 24 lutego, będę potrzebować umowy 
o pracę? 
 

Nie. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy mówi, że obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali 

do Polski w związku z wojną, będzie przysługiwało prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt 

czasowy. Nie ma żadnych dodatkowych wymogów. Żeby dostać zezwolenie trzeba tylko złożyć 

wniosek.  



 

Trzeba jednak pilnować terminu – wniosek trzeba złożyć nie wcześniej niż 9 miesięcy od 24 

lutego 2022 i nie później niż 18 miesięcy 2022 r.  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Co stanie się, kiedy minie już 18 miesięcy, w trakcie których obywatele Ukrainy mogą 
legalnie przebywać w Polsce?  
 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy mówi, że obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do 

Polski 24 lutego lub później, będzie przysługiwało prawo do uzyskania zezwolenia na pobyt 

czasowy. Żeby dostać to zezwolenie, trzeba będzie złożyć wniosek.  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Wjechałem do Polski 1 sierpnia 2022 roku. Czy mam prawo legalnie przebywać w Polsce 
przez 18 miesięcy od momentu przekroczenia granicy, czy ten termin liczy się od 24 lutego 
2022? 
 

Ten termin liczy się od 24 lutego 2022. Według ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, jeżeli 

obywatel Ukrainy, przybył legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 

24 lutego 2022 r. 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. 

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 



 

Wjechałam do Polski tydzień temu. Czy muszę wystąpić o wizę, aby przebywać legalnie 
w Polsce?  
 

Według ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, jeżeli obywatel Ukrainy, przybył legalnie na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. 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. Nie trzeba występować o 

wizę.  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Nie wiedziałam, jakie prawa przysługują mi w Polsce i złożyłam na granicy polsko-
ukraińskiej wniosek o przyznanie mi statusu uchodźcy. Teraz chciałabym go wycofać. Czy 
mogę? 
 

Tak, według ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy, taki wniosek można wycofać. Z chwilą 

wycofania wniosku o przyznanie ochrony międzynarodowej, obywatel Ukrainy zostaje objęty 

przepisami Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. To oznacza, że jego pobyt uznaje się za 

legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r. i przysługują mu uprawnienia 

wynikające z tej ustawy.  

 

Przekroczyłam granicę ukraińsko-polską, ale nie ma stempla w paszporcie. Co mam 
zrobić? 

W takiej sytuacji należy po prostu złożyć wniosek o przyznanie numeru PESEL w urzędzie gminy 

(w Warszawie zamiast urzędów gmin są urzędy dzielnic).  

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

 



Wyjechałam z Polski do Ukrainy ponad miesiąc temu, teraz chciałabym wrócić. Czy to 
możliwe? 

Przepisy stanowią, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnień wynikających z Ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy, ale osoby, które straciły status UKR, mogą go odzyskać, jeżeli przybędą 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Inaczej pisząc – jeżeli Straż Graniczna 

uzna, że nasz wjazd ma związek z działaniami zbrojnymi w Ukrainie i zostaniemy wpuszczeni, 

to odzyskujemy uprawnienia wynikające z Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.  

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Wyjechałam z Polski do Niemiec ponad miesiąc temu, zarejestrowałam się, teraz 
chciałabym jednak wrócić do Polski. Czy to możliwe? 

Obecnie przepisy stanowią, że osoby, które straciły status UKR, mogą go odzyskać, jeżeli 

przybędą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa. Nie ma tutaj mowy o przyjeździe z 

innego kraju Unii Europejskiej, należy więc przyjąć, że statut UKR możemy odzyskać tylko 

wtedy, jeżeli przyjedziemy z Ukrainy. Przepisy nie dają jasnej odpowiedzi na pytanie, jaka jest 

sytuacja osób, które przybyły do Polski z terenu Ukrainy, ale nie bezpośrednio. 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Czy do tego, aby pozostać w Polsce po upływie 18 miesięcy, potrzebuję umowy o pracę? 

Nie. Przepisy mówią, że obywatelowi Ukrainy, który wjechał do Polski po 23 lutego, udziela 

się, na jego wniosek, zezwolenia na pobyt czasowy. Nie jest potrzebne spełnienie żadnych 

dodatkowych warunków.  

Zezwolenia na pobyt czasowy, się jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania decyzji. 



Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy można złożyć nie wcześniej niż po upływie 

9 miesięcy od dnia wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy od dnia 24 lutego 2022 r. 

Obywatel Ukrainy, któremu udzielone zostanie zezwolenia na pobyt czasowy, będzie 

uprawniony do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności 

posiadania zezwolenia na pracę. 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Przyjechałam do Polski 25 lutego. Czy mogę pojechać na jakiś czas do Ukrainy i wrócić?  

Tak. Od lipca jest to możliwe przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego Diia.pl Jest to 

dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy. Potwierdza on legalny pobyt w 

Polsce. Dzięki niemu możliwe jest podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także 

przekraczanie jej granic zewnętrznych.  

Diia.pl – w okresie swojej ważności – wraz z ważnym dokumentem podróży (paszportem) 

uprawniają do: 

Aby korzystać z Diia.pl trzeba mieć numer PESEL i aktywowany profil zaufany.  

Następnie należy pobrać aplikację mobilną mObywatel i dodać do niego Diia.pl.  

Dokładniejszą instrukcję w języku ukraińskim można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua 

Instrukcja video:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_tit

le 

Niezbędne do przekroczenia granicy będzie również okazanie ważnego paszportu.  

Warto także pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na 

okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnień wynikających z Ustawy o pomocy 

obywatelom Ukrainy. Wprawdzie osoby, które straciły status UKR, mogą go odzyskać, jeżeli 

przybędą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy w związku z działaniami 

wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_title


Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Wjechałam do Polski w marcu 2022 roku. Chciałabym pojechać na urlop do Francji. Czy 
mogę to zrobić? 

Tak. Od lipca jest to możliwe przy wykorzystaniu dokumentu elektronicznego Diia.pl Jest to 

dokument elektroniczny dostępny dla uchodźców z Ukrainy. Potwierdza on legalny pobyt w 

Polsce. Dzięki niemu możliwe jest podróżowanie w ramach Unii Europejskiej, a także 

przekraczanie jej granic zewnętrznych.  

Dokument elektroniczny w serwisie diia.pl wraz z ważnym dokumentem podróży uprawniają 

ich posiadaczy do pobytu krótkoterminowego na terytorium innych państw grupy Schengen  - 

tj. 90 dni w każdym okresie 180 dni wstecz. 

Aby korzystać z Diia.pl trzeba mieć numer PESEL i aktywowany profil zaufany.  

Następnie należy pobrać aplikację mobilną mObywatel i dodać do niego Diia.pl.  

Dokładniejszą instrukcję w języku ukraińskim można znaleźć na stronie: 

https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/ua 

Instrukcja video:  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_tit

le 

Niezbędne do przekroczenia granicy będzie również okazanie ważnego paszportu.  

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=49&v=FGNECp8mmMU&feature=emb_title


Posiadam tylko wewnętrzny paszport ukraiński. Czy, jeżeli zainstaluję aplikację Diia, to 
mogę podróżować po Unii Europejskiej? 

Co do zasady niestety nie, niezbędne do przekroczenia granicy będzie posiadanie ważnego 

paszportu. Warto jednak zapytać w konsultacje kraju, do którego się chcemy się udać, bo mógł 

on wprowadzić swoje własne zasady (jeżeli podróżujemy samochodem dotyczy to także 

krajów tranzytowych).  

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Chciałabym na jakiś czas wysłać dziecko do taty do Ukrainy. Czy małoletni może 
samodzielnie przekroczyć granicę polsko-ukraińską? 

Zgodnie z informacjami ze strony polskiej Straży Granicznej: 

„TAK. Osoby małoletnie, będące obywatelami kraju trzeciego przekraczające granicę 
podlegają takiej samej odprawie wjazdowej i wyjazdowej, jak osoby dorosłe. 

Straż Graniczna zwraca szczególną uwagę na małoletnich, niezależnie od tego, czy podróżują 
pod opieką, czy samotnie. 

W przypadku małoletnich podróżujących pod opieką Straż Graniczna sprawdza, czy osoby 
towarzyszące małoletniemu sprawują nad nimi opiekę rodzicielską, w szczególności, jeżeli 
małoletnim towarzyszy tylko jedna osoba dorosła i istnieją poważne podstawy do podejrzeń, 
że mogli oni zostać bezprawnie zabrani spod opieki osoby sprawującej (osób sprawujących) 
nad nimi prawną opiekę rodzicielską. W tym ostatnim przypadku Straż Graniczna podejmuje 
dalsze czynności w celu sprawdzenia, czy podane informacje nie są niespójne lub sprzeczne. 
W przypadku małoletniego posiadającego własny paszport oraz ważną wizę lub kartę pobytu, 
podróżującego samodzielnie wskazane jest posiadanie przy sobie oprócz ww. dokumentów 
również pełnomocnictwa rodzica/rodziców (potwierdzonego notarialne), wraz z ich danymi 
teleadresowymi wyrażających zgodę na odbycie przez małoletniego samodzielnej podróży. 

Przed planowaną podróżą małoletniego niezbędne jest również skontaktowanie się z 
przewoźnikiem, z którym dziecko ma ew. podróżować, gdyż w tym zakresie przewoźnicy 
lądowi/lotniczy posiadają własne szczegółowe regulacje”.  



 

Przyjechałam do Polski po 24 lutego 2022. Ponieważ jednak obywatele Ukrainy ze 
statusem UKR przez jakiś czas mieli problem z podróżowaniem do Ukrainy i wracaniem do 
Polski wystąpiłam o wizę i ją otrzymałam. Czy to pozbawia mnie uprawnień wynikających 
z ustawy specjalnej? Czy mogę zainstalować aplikację Diia.pl? 
 

Przepisy stanowią, że uzyskanie polskiej wizy krajowej nie pozbawia nabytych wcześniej 
uprawnień wynikających ze specustawy. Zainstalowanie aplikacji Diia powinno być możliwe.  
 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Co to jest numer PESEL? 
 
Numer PESEL to unikalny dla każdego mieszkańca Polski numer identyfikacyjny. Dzięki niemu 
możemy skorzystać z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założyć firmę w Polsce. 
Wniosek o PESEL składamy w urzędzie gminy (w Warszawie w Urzędzie Dzielnicy). W urzędach 
pobierzemy formularz wniosku.  
 
Razem z numerem PESEL można uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu 
spraw urzędowych przez Internet. Jeżeli chcemy uzyskać profil zaufany, musimy we wniosku 
zaznaczyć taką opcję.  
 
Więcej na ten temat znajdziesz tutaj:  
https://www.gov.pl/web/gov/otrymay-nomer-PESEL-ta-dovirenyy-profil-posluha-dlya-
hromadyan-Ukrayiny-u-zvyazku-zi-zbroynym-konfliktom-na-terytoriyi-tsiyeyi-krayiny 
 
Film instruktarzowy w języku ukraińskim:  
https://www.youtube.com/embed/gIvdLugsRwo 
 

Co to jest profil zaufany? 
 
Profil zaufany to bezpłatna metoda potwierdzania tożsamości obywatela w systemach 
podmiotów publicznych. 
 
Można za jego pomocą zalogować się do takiego systemu, a w razie takiej potrzeby złożyć 
podpis elektroniczny (podpis zaufany), który wobec podmiotów publicznych jest równie 
skuteczny jak podpis własnoręczny. 
 
Dzięki profilowi zaufanemu można np. się zalogować do konta pacjenta, złożyć wniosek o 500 
plus, założyć działalność gospodarczą, sprawdzić swoje dane w ZUS.  
 
Do założenia profilu zaufanego potrzebny jest numer PESEL i polski numer telefonu.  

https://www.youtube.com/embed/gIvdLugsRwo


 
Profil zaufany zakładany w na stronie http://www.pz.gov.pl/. Następnie należy potwierdzić 
założenie profilu osobiście w jednym z punktów potwierdzających. Punkt można znaleźć tutaj:  
 
https://pz.gov.pl/pz/confirmationPointAddressesList 
 
Profil zaufany możemy założyć jednocześnie z załatwianiem kwestii związanych z numerem 
PESEL (zaznaczając we wniosku, że chcemy założyć profil), ale możemy także założyć go 
później. 

Transport 
 

Czy ukraińskie prawo jazdy jest ważne w Polsce? 
 

Co do zasady, obcokrajowiec przebywający na terenie Polski, ma prawo jeździć z zagranicznym 

prawem jazdy tylko przez 6 miesięcy. Potem należy wymienić zagraniczne prawo jazdy na 

polskie. 

 

Dla osób z Ukrainy, które przyjechały do Polski w dniu 24 lutego lub później, polski 

ustawodawca wprowadził wyjątek. Obywatele Ukrainy, który wjechali do Polski 24 lutego lub 

później i posiadają prawo jazdy wydane przez organy administracji Ukrainy, nie muszą go 

wymieniać do 31 grudnia 2022.  

 

Takie prawo jazdy jest ważne do 31 grudnia, nawet wtedy, jeżeli jego termin ważności upłynął.  

 

Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, że potem trzeba będzie prawo jazdy wymienić, 

ale warto śledzić uregulowania prawne. W związku ze zmieniającą się sytuacją ukraińskich 

uchodźców, czasami ulegają one zmianie.  

 

Prawo jazdy wymienia się w urzędzie gminy, zgodnie z adresem zamieszkania. W Warszawie 

prawo jazdy wymieniamy w urzędzie dzielnicy.  

 

Podstawa prawna:  

 

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 

nr 5 poz. 40) 

 

Ustawa z dnia 23 marca 2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i 

gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz.U. 2022 

poz. 684) 

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) 



 

Czy obywatelka Ukrainy może zrobić prawo jazdy w Polsce?  
 

Tak, ale nie od razu po przybyciu do Polski.  

 

Przepisy stanowią, że o prawo jazdy może starać się osoba, której miejsce zamieszkania 

znajduje się w Rzeczpospolitej Polskiej.  

 

Przepisy stanowią, że o prawo jazdy może ubiegać się osoba, która:   

 

a) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej przez 185 dni w każdym 

roku kalendarzowym ze względu na swoje więzi osobiste i zawodowe albo z zamiarem stałego 

pobytu wyłącznie ze względu na swoje więzi osobiste,  

 

b) przebywa regularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi 

osobiste, a jednocześnie, że ze względu na swoje więzi zawodowe kolejno przebywa w co 

najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej,  

 

c) przebywa nieregularnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ze względu na swoje więzi 

osobiste, ponieważ przebywa w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej w celu 

wypełniania zadania o określonym czasie trwania, albo przebywa na terytorium innego 

państwa ze względu na podjęte w tym państwie studia lub naukę w szkole.  

 

Osoba zainteresowana zdobyciem prawa jazdy, uprzedzona o odpowiedzialności karnej za 

zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, składa w tej sprawie oświadczenie.   

 

W sprawie tego, jak to interpretować pojawiają się niestety w urzędach różne interpretacje, 

chociaż większość obywateli Ukrainy spełnia już obecnie w naszej opinii warunki 

przedstawione w punkcie a).  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania 

uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004 nr 24 poz. 215) 

 

 

Czy, żeby zostać taksówkarzem w Polsce, trzeba mieć polskie prawo jazdy? 
 

Nie, z przepisów nie wynika taki obowiązek. Można mieć prawo jazdy innego kraju. 

 



Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2004 r. w sprawie wydawania 

uprawnień do kierowania pojazdami (Dz.U. 2004 nr 24 poz. 215) 

 

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 sierpnia 

2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem 

przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji 

zawodowych (Dz.U. 2013 poz. 916) 

 

 

Czy można jeździć po Polsce samochodem na ukraińskich numerach rejestracyjnych? Czy 
trzeba zmienić tablice rejestracyjne na polskie? 
 

Z przepisów nie wynika obowiązek przerejestrowania samochodu, którym obywatel Ukrainy 

przyjechał do Polski.  

 

Przepisy stanowią, że pojazd zarejestrowany za granicą dopuszcza się do ruchu, jeżeli 

odpowiada wymaganym warunkom technicznym i jest zaopatrzony w tablice rejestracyjne z 

numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich. 

Samochody z Ukrainy mają takie tablice. To znaczy, że samochody z rejestracją ukraińską mogą 

się poruszać po naszym kraju.  

 

Obowiązek przerejestrowania dotyczy natomiast pojazdów kupionych za granicą i 

sprowadzonych – takie samochody trzeba zarejestrować w ciągu 30 dni od ich sprowadzenia. 

 

Podstawa prawna: 

 

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 

nr 5 poz. 40) 

 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.3)  

 

 

Czy wjeżdżając samochodem do Polski, muszę mieć ubezpieczenie samochodu? 
 

Tak. Każdy samochód poruszający się po drogach w Polsce, musi mieć obowiązkowe 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – tak zwane OC.  

 



Żeby jeździć samochodem po Polsce trzeba mieć Zieloną Kartę – która jest potwierdzeniem, 

że posiada się zakupioną w swoim kraju polisę OC.  

 

Jeżeli nie mamy Zielonej Karty, musimy zdobyć tzw. ubezpieczenie graniczne (tak zwane OC 

graniczne).  

 

OC graniczne można kupić w punktach na przejściach granicznych, osobiście u agentów 

ubezpieczeniowych albo przez infolinie towarzystw ubezpieczeniowych.  

 

Ubezpieczenie wystawiane jest na czas od 30 do 365 dni.  

 

Oferty firm ubezpieczeniowych są różne i mogą się zmieniać, dlatego za każdym razem warto 

sprawdzić na stronach kilku towarzystw, która oferta jest najkorzystniejsza. Niektóre firmy 

ubezpieczeniowe oferują ubezpieczenie graniczne obywatelom Ukrainy za darmo na pewien 

czas. 

 

Jeżeli ubezpieczenie wykupione na Ukrainie wygasło w trakcie pobytu w Polsce i Zielona Karta 

jest już nie ważna, to także należy wykupić ubezpieczenie graniczne.  

 

Fakt posiadania ubezpieczenia może kontrolować policja oraz służby graniczne. Za brak 

ubezpieczenia grożą kary. Posiadanie ubezpieczenia może być skontrolowane także przy 

wyjeździe z kraju.  

 

Więcej o obowiązku ubezpieczenia w ulotce Polskiej Izby Ubezpieczeń: 

 

https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/ 

 

 

https://piu.org.pl/oc-graniczne-lub-zielona-karta-dla-obywateli-ukrainy/


 

 

 

 

 

 



 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 

124 poz. 1152) 

 

Moi rodzice wyjeżdżając z Polski do Ukrainy zostali ukarani wysoką karą za brak 
ubezpieczenia pojazdu w Polsce. Chciałabym wiedzieć, czy to jest zgodne z prawem. Ile 
wynosi kara za brak ubezpieczenia? Czy kara jest taka sama dla obywateli Ukrainy i dla 
Polaków? 
 

W przypadku samochodów osobowych kara za brak OC przez okres do 3 dni wynosi 1200 zł, 

kara za brak OC od 3 do 14 dni wynosi 3010 zł, a kara za brak OC powyżej 14 dni wynosi 6020 

zł.  

 

Nie ma różnicy pomiędzy obywatelami polskimi i ukraińskimi.  

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. 2003 nr 

124 poz. 1152) 

 

Czy mogę jeździć po Polsce samochodem, który pożyczyłam od sąsiadów w Ukrainie? Jakie 
dokumenty muszę posiadać? 
 

Co do zasady, każda osoba kierująca pojazdem – niezależnie od tego, czy jest obywatelem 

Polski, czy obywatelem innego kraju, musi mieć przy sobie dowód rejestracyjny.  

 

Jeżeli nie jesteśmy właścicielem samochodu, powinniśmy mieć jakiś inny dokument, który 

potwierdza, że mamy prawo kierować pojazdem – np. pisemne upoważnienie od właściciela, 

albo umowę użyczenia samochodu.  

 

Dla obywateli Ukrainy, którzy wjechali do Polski po 24 lutego, wprowadzono w polskim prawie 

wyjątek. Do 31 grudnia 2022, w stosunku do tych osób, nie stosuje się zasady o konieczności 

posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego lub innego dokumentu. Inaczej pisząc - 

obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutym przyjechali do Polski, są zwolnieni z posiadania przy 

sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu potwierdzającego prawo do używania 



pojazdu aż do 31 grudnia 2022 roku. Czyli czasowo mogą jeździć po Polsce bez dokumentów 

samochodu.  

Po 31 grudnia trzeba będzie taki dokument przedstawić.  

 

Nie oznacza to oczywiście, że policja już obecnie nie może sprawdzać w rejestrach, czy ktoś 

nie zgłosił kradzieży takiego samochodu, lub czy samochód nie jest przez kogoś poszukiwany.  

 

Podstawa prawna: 

 

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 

nr 5 poz. 40) 

 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.3)  

 

Ustawa z dnia 23.03.2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki 

morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. 2022 r., poz 684) 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)  

 

Czy mogę wjechać z Ukrainy do Polski samochodem przyjaciółki? 
 

Jeżeli chodzi o prawo polskie, to w związku z wojną w Ukrainie, wprowadziło ono przepis, który 

stanowi, że osoby uciekające przed wojną - które przekroczyły granicę Rzeczypospolitej 

Polskiej z Ukrainą od dnia 24 lutego 2022, nie muszą posiadać dokumentu, który potwierdza 

ich uprawnienie do używania nieswojego samochodu do 31 grudnia 2022 roku. 

 

Polska straż graniczna powinna wpuścić taki samochód do Polski, a Policja nie powinna 

domagać się dowodu rejestracyjnego pojazdu oraz dokumentu potwierdzającego prawo do 

używania pojazdu aż do 31 grudnia 2022 roku.  

 

Nie oznacza to, że obie te służby nie mogą sprawdzać w rejestrach, czy ktoś nie zgłosił 

kradzieży takiego samochodu, oraz czy samochód nie jest przez kogoś poszukiwany.  

 

Jeżeli chodzi o to, jak traktują tą kwestie obecnie ukraińskie służby graniczne i policja – należy 

uzyskać odpowiedź od tych służb.   

 

 

 

 

 

 

 



Podstawa prawna: 

 

Konwencja o ruchu drogowym, sporządzona w Wiedniu dnia 8 listopada 1968 r. (Dz.U. 1988 

nr 5 poz. 40) 

 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450)  

Ustawa z dnia 23.03.2022 r. o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki 

morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy (Dz. U. 2022 r., poz. 684) 

 

 

Czy mogę pojechać do innego kraju autem sąsiadów z Ukrainy? 
 

Te kwestie reguluje prawo kraju, w którym będziemy poruszać się samochodem.  

 

W większości krajów policja wymaga od kierowcy, który porusza się cudzym samochodem, 

posiadania dokumentów, które mu na to pozwalają. W niektórych krajach potrzebne jest 

pisemne upoważnienie sporządzone przez właściciela samochodu poświadczone notarialnie. 

Czasami musi być ono także sporządzone w języku kraju, w którym chcemy jeździć 

samochodem. Każdy kraj ma w tym zakresie swoje przepisy. Dlatego trzeba za każdym razem 

sprawdzić, jakie regulacje prawne obowiązują w państwie, do którego się udajemy. Można to 

sprawdzić kontaktując się z ambasadą tego kraju.  

 

Wiele informacji na temat instytucji, które pomagają obywatelom Ukrainy w różnych krajach, 

można odnaleźć tutaj:  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-

solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk 

 

Czy, żeby zostać taksówkarzem w Polsce, trzeba uzyskać jakieś specjalne pozwolenie, albo 
licencję? 
 

Jeżeli chcemy samodzielnie prowadzić działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu 

taksówki, to tak, musimy wystąpić o licencję. Pełna nazwa licencji to „licencja na wykonywanie 

krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką”. Licencję uzyskuje się 

na przewozy na terenie konkretnej gminy lub kilku (jeżeli gminy te zawarły odpowiednie 

porozumienie). Warunki uzyskiwania licencji opisane są tutaj (język polski):  

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/475 

 

(Jeżeli nie mówisz po polsku, użyj przeglądarki internetowej typu Chrome – posiada 

wbudowany translator.) 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://www.biznes.gov.pl/pl/opisy-procedur/-/proc/475


 

W przypadku osób, które nie zamierzają zakładać działalności gospodarczej, możliwe jest 

„skorzystanie” z licencji partnera – firmy, która prowadzi działalność gospodarczą w tym 

zakresie i ma licencję. W takiej sytuacji dopuszczalne jest uzyskanie wyciągu z licencji partnera. 

Na podstawie jego licencji, możemy prowadzić taksówkę legalnie.  

 

Co trzeba zrobić, żeby zostać kierowcą firmy typu Uber? 
 

Procedura dosyć dobrze opisana jest na stronie firmy Uber (język angielski):  

 

https://www.uber.com/pl/en/drive/requirements/get-a-license/#taxconnector 

 

(Jeżeli nie mówisz po angielsku, użyj przeglądarki internetowej typu Chrome – posiada 

wbudowany translator.) 

Opieka nad dziećmi  
 

Przyjechałam do Polski z niepełnoletnią siostrą. Czy muszę coś zrobić, żeby legalnie się 
nią opiekować? 
 

W takiej sytuacji należy złożyć wniosek o ustanowienie dla dziecka opiekuna tymczasowego. 

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy stanowi, że dla dziecka pozbawionego opieki, które 

przybyło do Polski po 23.02.2022r, może zostać ustanowiony opiekun tymczasowy.  

 

Opiekuna tymczasowego ustanawia sąd. Wniosek w tej sprawie należy złożyć do Sądu 

Rejonowego, Wydziału Rodzinnego i Nieletnich właściwego ze względu na miejsce pobytu 

małoletniego. 

 

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

wniosku.  

 

Opiekun tymczasowy powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród krewnych, 

powinowatych lub innych osób dających rękojmię należytego wykonywania obowiązków 

opiekuna.  

 

Ustanawiając opiekuna tymczasowego, sąd kieruje się dobrem dziecka, więc może ustanowić 

opiekunem osobę obcą, jeżeli uzna, że najbliżsi krewni nie dają gwarancji, że o nie zadbają.   

 

W sytuacji ustanowienia opiekuna tymczasowego, rodzic nie traci władzy rodzicielskiej. Można 

ustanowić opiekuna dla dziecka, którego rodzice mają pełnię władzy rodzicielskiej, tylko nie są 

obecni na miejscu.  

https://www.uber.com/pl/en/drive/requirements/get-a-license/#taxconnector


 

W sprawie o ustanowienie opiekuna tymczasowego, sąd orzeka 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. 

 

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.  

 

Wzory wniosków w języku polskim i ukraińskim można znaleźć tutaj: 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--

w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej 

Wniosek należy wypełnić w języku polskim, który jest językiem urzędowym przed sądem.  

 

Osoba niewładająca językiem polskim ma prawo do bezpłatnego korzystania z pomocy 

tłumacza. W takiej sytuacji należy zwrócić się do sądu o przyznanie tłumacza: 

- we wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego, 

- w toku sprawy o ustanowienie opiekuna tymczasowego. 

 

Od wniosku o ustanowienie opiekuna tymczasowego nie pobiera się żadnych opłat. 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

 

Chciałabym pojechać do Ukrainy i pozostawić dzieci pod opieką babci w Polsce. Czy mogę 
pozostawić tutaj dziecko tak po prostu? 
 

W Polsce dziecko nie może pozostawać bez formalnego opiekuna. Pozostawienie dziecka bez 

takiej opieki, może skutkować interwencją różnych instytucji – szkoły, ośrodka pomocy 

społecznej, które zawiadomią sąd rodzinny.  

 

Ingerencja sądu rodzinnego może zakończyć się nie tylko ustanowieniem opiekuna 

tymczasowego, ale także ingerencją we władzę rodzicielską – taką jak ograniczenie władzy 

rodzicielskiej, albo pozbawienie władzy rodzicielskiej, jeżeli sąd uzna, że wymaga tego dobro 

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej
https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularze-dotyczace-opiekuna-tymczasowego--w-wersjach-jezykowych-polskiej-i-ukrainskiej


dziecka. Jeżeli sąd uzna to za potrzebne, dziecko może zostać umieszczone w pieczy 

zastępczej.  

 

Jeżeli chodzi o przejściową sytuację, niektórzy prawnicy doradzają czasami pozostawienie 

upoważnienia do opieki z podpisem notarialnie poświadczonym. Jeżeli nie ma innego wyjścia, 

lepiej pozostawić takie upoważnienie niż faktycznego opiekuna bez żadnego dokumentu. Nie 

nadaje on jednak pełnego prawa do reprezentacji dziecka, a w wielu sytuacjach różne polskie 

instytucje mogą uznać taki dokument za niewystarczający.  

 

Czy mogę złożyć sama wniosek o ustanowienie mnie opiekunem tymczasowym dla 
kuzynki, czy mogą to zrobić tylko instytucje publiczne?  
 

Wniosek o ustanowienie opiekuna tymczasowego może złożyć kandydatka na opiekunkę 

tymczasową.  

 

Może go złożyć także straż graniczna, policja, pracownik socjalny oraz inne osoby – w zasadzie 

każdy.  

 

Postępowanie o ustanowienie opiekuna tymczasowego może być wszczęte „z urzędu” – to 

znaczy za każdym razem, kiedy sąd dowie się, że jest potrzebne wyznaczenie opiekuna, może 

wszcząć takie postępowanie.  

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Szkoła 
 

Jakie dokumenty trzeba mieć, żeby dziecko zostało przyjęte do szkoły? Czy trzeba mieć 
akt urodzenia? 
 

Żeby zapisać dziecko do szkoły, trzeba się zgłosić z wnioskiem do dyrektora szkoły. Trzeba 

dołączyć dokumenty dotyczące dotychczasowej edukacji – świadectwa, zaświadczenia. Jeżeli 

ich nie ma – składamy tylko oświadczenie o sumie ukończonych lat nauki ze wskazaniem 

szkoły, do której dziecko uczęszczało. 

 

Szkoła musi przyjąć dziecko także w trakcie roku szkolnego.  

 



Jeżeli szkoła nie chce przyjąć dziecka, można pójść z taką sprawą do organu, który prowadzi 

szkołę – czyli do urzędu gminy.  

 

Informacje dla rodziców (także po ukraińsku):  

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-

z-ukrainy 

 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/szkola-dla-was
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy


 
 

Czy dziecko musi chodzić do polskiej szkoły? 
 

W Polsce jest obowiązek szkolny. Prawo oświatowe stanowi, że nauka w Polsce obowiązkowa 

jest do ukończenia 18. roku życia.  



 

Dzieci, które nie są obywatelami polskimi, podlegające obowiązkowi szkolnemu na warunkach 

dotyczących obywateli polskich.  

 

W przypadku ukraińskich uczniów ministerstwo zdecydowało, że dzieci mogą pójść do polskiej 

szkoły, albo mogą uczyć się w ukraińskiej szkole, jeżeli prowadzi ona nauczanie zdalne. Decyzja 

należy do rodzica.  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. 2022 

poz. 645):  

 

§ 15. Dzieci i uczniowie będący obywatelami Ukrainy, o których mowa w § 1, którzy pobierają 

naukę w przedszkolu lub szkole funkcjonujących w ukraińskim systemie oświaty z 

wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie podlegają obowiązkowemu 

rocznemu przygotowaniu przedszkolnemu, obowiązkowi szkolnemu albo obowiązkowi nauki, 

o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.  

 

Rodzic lub osoba sprawująca opiekę nad dzieckiem lub uczniem składa do gminy właściwej ze 

względu na miejsce pobytu dziecka lub ucznia oświadczenie o kontynuacji przez dziecko lub 

ucznia kształcenia w ukraińskim systemie oświaty.  

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1283 ze zm.).  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 

2022 r. poz. 645).  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 

obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 



 

Co to są oddziały przygotowawcze? 
 

Dla uczniów przybywających z zagranicy, którzy nie znają języka polskiego lub znają go na 

poziomie niewystarczającym do nauki w szkołach, mogą być organizowane oddziały 

przygotowawcze. Nie we wszystkich szkołach są oddziały przygotowawcze.  

 

W założeniu oddziały przygotowawcze to takie klasy, w których uczą się wyłącznie dzieci 

ukraińskie, a ich celem jest przygotowanie ich do pójścia do polskiej szkoły. Więcej czasu 

poświęcane jest na naukę języka polskiego.  

 

Ulotka przygotowana przez władze miasta Wrocław na temat oddziałów przygotowawczych:  

https://www.wroclaw.pl/files/wiadomosci/klasy_ua.pdf 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia 

osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które 

pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 1283 ze zm.).  

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji 

kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 

2022 r. poz. 645).  

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 

obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1711). 

 

Ukończyłam w Ukrainie biotechnologię na poziomie licencjata. Czy mogę kontynuować 
naukę na studiach magisterskich? Czy muszę nostryfikować swój dyplom? 
 

Żeby kontynuować naukę nie trzeba nostryfikować dyplomu. Niektóre uczelnie wymagają 

natomiast tłumaczenia dyplomu przez tłumacza przysięgłego.  

 

https://www.wroclaw.pl/files/wiadomosci/klasy_ua.pdf


Na większość uczelni nie trzeba zdawać egzaminu, przeprowadzana jest rozmowa 

rekrutacyjna. Problemem w podjęciu studiów II stopnia może być nieznajomość języka 

polskiego. Niektóre uczelnie sprawdzają to podczas rozmów, niektóre wymagają zdania 

egzaminu z języka polskiego.  

 

Tu znajdziemy różne uczelnie i terminy rekrutacji:  

https://www.otouczelnie.pl/artykul/594/Biotechnologia 

Świadczenia 
 

Komu przysługuje jednorazowe świadczenie w kwocie 300 zł? 
 

Jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł to rodzaj pierwszego wsparcia dla osób, które 

wyjechały z Ukrainy 24 lutego lub później. Jednorazowe świadczenie 300 zł przysługuje na 

każdą osobę w rodzinie.  

 

Żeby uzyskać to świadczenie, należy złożyć wniosek w miejscu wskazanym przez organy gminy 

– najczęściej będzie to ośrodek pomocy społecznej.  

 

Żeby złożyć wniosek trzeba mieć PESEL.  

 

Wzór wniosku udostępniony przez Urząd M.st. Warszawy:  

 

 https://warszawa19115.pl/documents/20184//3427988//PS-09-

02+Wniosek+o+%C5%9Bwiadczenie+jednorazowe+300+z%C5%82 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Czy uchodźcy z Ukrainy przysługuje miejsce w Domu Pomocy Społecznej? 
 

Jeżeli taka osoba przyjechała do Polski po 23 lutego w związku z wojną w Ukrainie – tak. DPS 

jest formą pomocy niepieniężnej z pomocy społecznej.  

Świadczenia z pomocy społecznej przysługują obywatelom Ukrainy, którzy przyjechali do 

Polski po 23 lutego, na takiej samej zasadzie, jak obywatelom Polski.  

 

https://warszawa19115.pl/documents/20184/3427988/PS-09-02+Wniosek+o+%C5%9Bwiadczenie+jednorazowe+300+z%C5%82
https://warszawa19115.pl/documents/20184/3427988/PS-09-02+Wniosek+o+%C5%9Bwiadczenie+jednorazowe+300+z%C5%82


Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Co to jest 500 plus? 
 

Program "Rodzina 500+" wszedł w życie w dniu 1 kwietnia 2016 roku. W ramach programu na 

każde dziecko przysługuje świadczenie w wysokości 500 zł miesięcznie.  

 

500 plus przysługuje:  

 

 Obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, którzy po 23 lutego 2022 r. 

przybyli wraz z dzieckiem z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, 

 Obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, który po 23 lutego 2022 r. 

przybył z Ukrainy do Polski w związku z działaniami wojennymi, a dziecko urodziło się 

w Polsce, 

 Obywatelowi Ukrainy albo małżonkowi obywatela Ukrainy, którzy zamieszkali w Polsce 

przed 24 lutego 2022 r., ale dziecko przybyło z Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. 

w związku z działaniami wojennymi, 

 Obywatelowi innego państwa (także Polski), który na podstawie orzeczenia polskiego 

sądu sprawuje opiekę nad dzieckiem, które jest obywatelem Ukrainy i przybyło z 

Ukrainy do Polski po 23 lutego 2022 r. w związku z działaniami wojennymi. 

 

500+ przysługuje na dziecko do ukończenia przez nie 18 lat.  

 

Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

(ZUS).  

 

Obecnie wnioski o 500 plus można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet.  

 

Wnioski składamy za poprzez jedną z trzech platform elektronicznych – do wyboru:  

 

 portalu PUE ZUS 

 portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia 

 bankowości elektronicznej.  

 

Pomoc w sprawie złożenia wniosku znajdziemy w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.  

 

Informacje na temat 500 plus znajdziemy w portalu ZUS: 



 

https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-

wyjasnienia-komorek-merytorycznych 

 

Informacje po ukraińsku znajdziemy tutaj:  

 

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-

dla-gromadan-ukraini 

 

Obecnie możliwe jest złożenie wniosku o 500 plus w języku ukraińskim.  

 

W ZUS działa infolinia - pod nr tel. 22 444 02 05. Od 8.00-18.00 konsultanci infolinii udzielają 

informacji w języku ukraińskim i polskim.  

 

Pytania dotyczące świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem 

na adres UA@zus.pl 

 

Aby złożyć wniosek do ZUS, potrzebny jest 

 

 numer PESEL osoby składającej wniosek i dziecka, 

 adres e-mail, 

 polski numeru telefonu, 

 numer konta w Polsce. 

 

Wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na 

wskazane we wniosku konto bankowe. 

 

Ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 

3 miesięcy. Ten termin jest terminem maksymalnym.  

 

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego prowadzone jest 

przez ZUS w formie elektronicznej. Wszystkie informacje na temat wniosku i jego obsługi 

znajdzie na platformie PUE ZUS (trzeba założyć konto):  

 

https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi 

 

500 plus przysługuje od miesiąca, w którym złoży się wniosek do końca okresu 

świadczeniowego. Potem trzeba złożyć nowy wniosek.  

 

Obecny okres świadczeniowy będzie trwać od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r.  

 

https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych
https://www.zus.pl/-/500-dla-obywateli-ukrainy?redirect=%2Fbaza-wiedzy%2Fbiezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/informacia-dla-gromadan-ukraini
mailto:UA@zus.pl
https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi


Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2407) 

 

Czy jeżeli pojadę do Ukrainy, to mam prawo do 500 plus? Czy trzeba zgłosić do ZUS wyjazd 
z Polski? 
 

Tak. Ukraińcy powinni zgłosić w ZUS wyjazd z Polski. Osoby, którym ZUS wypłaci pieniądze, 

pomimo utraty przez te osoby prawa do ich otrzymywania, będą musiały je zwrócić z 

odsetkami.  

 

Obywatelowi Ukrainy, którego pobyt w Polsce jest legalny na podstawie „specustawy”, 

przysługuje prawo do świadczenia wychowawczego (500+), jeżeli zamieszkuje z dziećmi na 

terytorium Polski.  

 

Jeśli jednak obywatel Ukrainy wyjedzie z Polski, nie przysługuje mu już prawo do świadczeń 

wymienionych w „specustawie”, w tym do świadczeń 500.  

 

Informacje na temat tego, jak poinformować ZUS o wyjeździe z Polski, znajdują się tutaj:  

 

https://bit.ly/3bapkBH 

 

Krótkotrwały wyjazd nie jest przesłanką do utraty 500 plus. Ustawa mówi, że prawo do 

korzystania z dobrodziejstw ustawy tracimy po miesiącu nieobecności.  

 

Jeśli świadczenia będą dalej wypłacane, pomimo iż obywatel Ukrainy utracił do nich prawo, 

ZUS może żądać ich zwrotu wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.  

 

Środki wypłacone w ramach świadczeń 500+, do których nie jest się uprawnionym, najlepiej 

od razu zwrócić do ZUS.  

 

Wpłacone środki należy zwrócić do ZUS na konto bankowe: 82 1020 5604 0000 0102 8996 

3017. Jeżeli przelew jest wykonywany z zagranicznego rachunku bankowego, np. z 

ukraińskiego, przed numerem rachunku należy dodać PL (czyli PL 82 1020 5604 0000 0102 

8996 3017). Dodatkowo w danych płatności należy podać kod BIC (SWIFT): BPKOPLPW 

W celu wpłaty należy wskazać swoje imię i nazwisko, numer sprawy w ZUS oraz dopisek: 500. 

 

https://bit.ly/3bapkBH
https://bit.ly/3bapkBH
https://bit.ly/3bapkBH


Link do komunikatu ZUS po ukraińsku znajdziemy tutaj:  

 

https://bit.ly/3QDtFh9 

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2407) 

 

Jak wyrejestrować się z 500 plus, jeżeli nie ma się dostępu do Internetu? Nie ma mnie 
już w Polsce. 
 

Informacje na temat tego, jak poinformować ZUS o wyjeździe z Polski, znajdują się tutaj:  

 

https://bit.ly/3bapkBH 

 

Należy to zrobić w formie elektronicznej. Informacje na temat tego, jak odzyskać hasło, 

znajdziemy w ZUS.  

 

Dla obywateli Ukrainy działa infolinia - pod nr tel. 22 444 02 05 od 8.00-18.00 konsultanci 

infolinii udzielają informacji w języku ukraińskim.  

 

Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z ZUS i dostępu do Internetu – można wysłać list, ale 

wyłącznie w zupełnie wyjątkowej sytuacji.  

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583). 

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2407) 

 

Moja mama przebywa w Polsce. Niestety nie upoważniła nikogo do odbioru swojej 
emerytury w Ukrainie. Emeryturę odbierała osobiście na poczcie. Próbujemy ustalić w 
Ukrainie, jakie upoważnienie jest potrzebne do odbioru, ale nikt nie umie nam 
odpowiedzieć – urzędnicy informują, że nie wiedzą, jakiego rodzaju upoważnienie 
możemy zdobyć w Polsce. Co można zrobić? 
 

https://bit.ly/3QDtFh9
https://bit.ly/3bapkBH


O tym, jakie wymagania powinno spełnić to upoważnienie, decyduje organ ukraiński. To, co 

możemy zasugerować, to sporządzenie upoważnienia z podpisem notarialnie poświadczonym.  

Można sporządzić upoważnienie w języku polskim i ukraińskim – na jednej stronie oba 

upoważnienia i udanie do polskiego notariusza po notarialne poświadczenie podpisu takiego 

upoważnienia. Jeżeli nie posługujemy się językiem polskim, może być potrzebna obecność 

tłumacza przysięgłego. O to, kto ma zapewnić tłumaczenie, warto zapytać notariusza, u którego 

zamierzamy dokonać czynności.  

 

Przykładowa treść oświadczenia:  

 

Ja niżej podpisana ……..  legitymująca się paszportem o numerze …………, …………, urodzona w 

dniu ……… w miejscowości …………., imię ojca ……… imię matki …….., upoważniam ………, numer 

dowodu ………, urodzoną ………. roku, do odbioru mojej emerytury z poczty lub od listonosza. 

 

Na przyszłość może warto rozważyć „przeniesienie” emerytury do polskiego Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych, tak aby to on wypłacał mamie emeryturę.  

 

Wszystkie informacje można uzyskać dzwoniąc na infolinię ZUS. Infolinia jest dostępna w dni 

robocze - od poniedziałku do piątku - w godzinach od 8:00 do 18:00 pod numerem 22 444 02 

55. Pytania dotyczące świadczeń dla obywateli Ukrainy można też przesyłać mailem na adres 

UA@zus.pl. 

Opieka zdrowotna 
 

Do jakiej pomocy medycznej mają prawo uchodźcy? 
 

Obywatele Ukrainy, którzy wjechali do Polski legalnie, w dniu 24 lutego lub później, w związku 

z działaniami wojennymi w Ukrainie mają prawo do opieki medycznej w Polsce na zasadach i 

w zakresie, w jakim przysługuje ona objętym ubezpieczeniem zdrowotnym obywatelom 

polskim.  

 

Wyłączone jest tylko leczenie uzdrowiskowe i rehabilitacja uzdrowiskowa.  

 

W razie pytań dotyczących leczenia, kontaktować można się z bezpłatnym numerem infolinii 

Narodowego Funduszu Zdrowie - można wybrać rozmowę w języku ukraińskim:  

+48 800 190 590 

 

Informacje po ukraińsku: 

 

https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini 

 

https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini


https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy 

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 

środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285) 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583)  

 

Wczoraj poszłam z dzieckiem do poradni rodzinnej. W przychodni powiedziano mi, że jako 
obywatelka Ukrainy, nie mogę wybrać sobie lekarza rodzinnego. Czy to prawda? 
 

Niestety, jeżeli chodzi o zapisanie się do lekarza „rodzinnego” to w przypadku obywateli 

ukraińskich obowiązują inne procedury niż w przypadku obywateli polskich. Obywatele polscy 

uprawnieni są do złożenia deklaracji, w której wybierają placówkę medyczną oraz swojego 

lekarza rodzinnego. 

 

 Obywatele Ukrainy mają prawo do złożenia deklaracji wyboru lekarza rodzinnego na stałe, 

tylko wtedy, jeżeli pracują w Polsce na podstawie umowy o pracę, albo umowy zlecenia. 

 

Obywatele Ukrainy, którzy nie mają umowy o pracę, ani umowy zlecenia, mogą także 

korzystać z pomocy lekarza rodzinnego w przychodni, ale są według polskiego prawa uważani 

za osoby poszukujące opieki medycznej poza miejscem zamieszkania. Oznacza to, że nie 

wybierają lekarza na stałe, tylko za każdym razem są zapisywani jednorazowo.  

 

W takiej sytuacji należy zgłosić się do wybranej poradni i zapytać o najbliższy termin wizyty. 

Najlepiej zrobić to telefonicznie, by upewnić się, że są wolne miejsca.  

 

Polski Towarzystwo Medycyny Rodzinnej (PTMR) ma na swojej stronie wyszukiwarkę poradni 

z personelem mówiącym po ukraińsku:  

https://medicalhelp.pl/ 

 

Więcej informacji można znaleźć tutaj: 

 

https://pacjent.gov.pl/tag/pacienti-z-ukraini 

 

Żeby uzyskać więcej informacji, można skorzystać z infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia – 

można wybrać połączenie w języku ukraińskim: 800 190 590 

 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/pomoc-medyczna-dla-ukrainy
https://medicalhelp.pl/


Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. 2017 poz. 

2217) 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

Aborcja 
 

Czy mogę legalnie dokonać aborcji w Polsce? 
 

Polskie prawo stanowi, że aborcja jest dozwolona tylko w kilku przypadkach. Aborcja jest 

możliwa w polskim szpitalu, gdy ciąża zagraża życiu lub zdrowiu kobiety. W takiej sytuacji nie 

ma ograniczeń czasowych, aborcja jest przez cały czas ciąży. Aborcja jest możliwa także wtedy, 

kiedy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego, czyli 

np. gwałtu. W takiej sytuacji ciążę można przerwać do 12. tygodnia jej trwania.  

 

Niestety bardzo trudno jest wykonać aborcję na podstawie tej ostatniej przesłanki, takie 

trudności pojawiają się także w przypadku pierwszej. W takiej sytuacji doradzamy kontakt z 

którąś z organizacji pozarządowych działających w tym obszarze.  

 

Trzeba zaznaczyć, że w polskim prawie kara za przerwanie ciąży nie grozi kobiecie, która 

usunęła ciążę, tylko a) osobie, która usunęła tą ciążę, b) takiej, która udziela kobiecie ciężarnej 

pomocy w przerwaniu ciąży oraz c) osobie, która ją do tego nakłania. 

 

Tutaj więcej po polsku (polecamy użycie automatycznego tłumaczenia dostępnego w każdej 

przeglądarce internetowej, albo kontakt z organizacją):  

 

https://federa.org.pl/aborcja-poradnik/ 

 

Generalnie w przypadku rozważania kwestii związanych z przerwaniem ciąży zdecydowanie 

polecamy kontakt z organizacjami pozarządowymi, które zajmują się tym obszarem. Można w 

nich skorzystać z porad za darmo.  

 

Informacji w tej sprawie udzielają między innymi:  

 

 Nieformalny ruch Aborcyjny Dream Team:  

 

kontakt@aborcyjnydreamteam.pl. 

 

https://federa.org.pl/aborcja-poradnik/


https://www.instagram.com/aborcyjnydream/ 

 

https://www.facebook.com/aborcyjnydreamteam/ 

 

 Fundacja na rzecz kobiet i planowania rodziny „Federa” 

 

 https://federa.org.pl/ 

 

 Kobiety w Sieci:  

 

administracja@maszwybor.net 

 

maszwybor.net 

 

 Fundacja przeciwko kulturze gwałtu:  

 

https://www.fpkg.org.pl/ 

 

 Women on Web:  

 

https://www.womenonweb.org/pl/ 

 

 Aborcja bez granic  

 

tel. 22 29 22 597 

 

NIEMCY: Ciocia Basia – ciocia.basia@riseup.net, tel. 22 39 70 500 

AUSTRIA: Ciocia Wienia – ciocia-wienia@riseup.net 

HOLANDIA: Abortion Network Amsterdam – anamsterdam@riseup.net 

CZECHY: Ciocia Czesia – ciocia_czesia@protonmail.com 

SZWECJA: ReproAdvice – se.sisterhood@gmail.com 

 

Ulotka o zdrowiu reprodukcyjnym po ukraińsku: https://federa.org.pl/ukrainki-w-polsce/ 

https://www.instagram.com/aborcyjnydream/
https://www.facebook.com/aborcyjnydreamteam/
https://federa.org.pl/
http://maszwybor.net/
https://www.fpkg.org.pl/
https://www.womenonweb.org/pl/
mailto:se.sisterhood@gmail.com
https://federa.org.pl/ukrainki-w-polsce/


 

Niepełnosprawność 
 

Mam orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Ukrainy. Chciałbym wiedzieć, czy to 
orzeczenie będzie respektowane w Polsce. A, jeżeli nie, to jak wystąpić o orzeczenie w 
Polsce. 
 

Uchodźcy, którzy chcą korzystać z uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym, 

muszą uzyskać polskie orzeczenie potwierdzające taki status.  

 

Polska nie ma podpisanej umowy z Ukrainą, która pozwalałaby na wzajemne uznawanie 

dokumentów o niepełnosprawności. Uchodźcy, którzy chcą korzystać z uprawnień 

przysługujących osobom niepełnosprawnym, muszą uzyskać polskie orzeczenie.  

 

Wniosek o orzeczenie o niepełnosprawności obywatele Ukrainy mogą składać na takiej samej 

zasadzie jak obywatele polscy.  

 

Należy złożyć wniosek w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności w 

miejscu zamieszkania.  

 

Do wniosku dołącza się dokumentację medyczną, w tym zaświadczenie lekarskie, wydane nie 

wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku.  

 

Dołącza się także inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności 

lub jej stopnia. Może to być np. historia leczenia, karty informacyjne z hospitalizacji, 

konsultacje specjalistyczne, opinie psychologiczne. Dokumenty muszą być przetłumaczone na 

język polski.  

 

Żeby wystąpić w wnioskiem trzeba mieć numer PESEL.  

 

Informacje na temat składania wniosku o status niepełnosprawności:  

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci 

 

W Polsce istnieją organizacje pozarządowe, które udzielają wsparcia i informacji osobom z 

niepełnosprawnościami. Ich listę można znaleźć tutaj:  

https://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje 

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku 

prowadzi telefon z informacją o aktualnych możliwościach wsparcia, z jakiego mogą skorzystać 

uchodźcy z niepełnosprawnościami z Ukrainy. Numer telefonu: to 503 703 974. 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci
https://niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje


 

Informacja o różnych rodzajach wsparcia - ogólnopolska tablica wsparcia oferowanego 

uchodźcom z niepełnosprawnościami koordynowana przez Polskie Forum Osób z 

Niepełnosprawnościami (PFON):  

 

https://pfon.org/aktualnosci/pfon-pomaga-w-organizowaniu-pomocy-dla-uchodzcow-z-

niepelnosprawnosciami/ 

 

Polskie orzeczenie o niepełnosprawności nie jest potrzebne do skorzystania z dofinansowania 

zakupu niektórych wyrobów medycznych. Polski rząd uruchomił program – „Pomoc 

obywatelom Ukrainy z niepełnosprawnością”, który jest dostępny dla obywateli Ukrainy, 

którzy mają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z Ukrainy. Pomoc finansowa udzielana 

jest w formie świadczenia na sfinansowanie wymaganego udziału własnego w zakupie lub 

naprawie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Wyroby medyczne to np. protezy, 

aparaty i ortezy ortopedyczne, wózki inwalidzkie, laski, kule, balkoniki, obuwie ortopedyczne, 

zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych, pieluchomajtki, cewniki, sprzęt stomijny. 

 

Więcej informacji (na dole strony informacje po ukraińsku): 

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-

real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-

ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/ 

 

https://wcpr.pl/aktualnosci/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-UA 

 

https://pfon.org/aktualnosci/pfon-pomaga-w-organizowaniu-pomocy-dla-uchodzcow-z-niepelnosprawnosciami/
https://pfon.org/aktualnosci/pfon-pomaga-w-organizowaniu-pomocy-dla-uchodzcow-z-niepelnosprawnosciami/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/
https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia/komunikaty/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne/
https://wcpr.pl/aktualnosci/pomoc-obywatelom-ukrainy-z-niepelnosprawnoscia-UA


 

 

 

 



 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w 

sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 

poz. 1328) 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu wyrobów 

medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U. 2017 poz. 1061) 

 

 

Czy osoba z ukraińskim orzeczeniem o niepełnosprawności, może parkować na kopercie? 
 

Niestety nie. Ukraińska karta parkingowa nie uprawnia do postoju na miejscach dla osób z 

niepełnosprawnościami, tzn. „kopertach”. Ukraińskie orzeczenie o niepełnosprawności nie 

jest uznawane w Polsce.  

 

Aby móc korzystać z „koperty”, obywatele Ukrainy muszą złożyć wniosek do zespołu ds. 

orzekania o niepełnosprawności o wydanie polskiego orzeczenia o niepełnosprawności.  

 

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie wydane nie wcześniej niż 30 dni przed 

jego złożeniem, dokumentację medyczną (np. wyniki badań, karty leczenia szpitalnego) oraz 

inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności i jej stopnia. Dopiero 

potem mogą wystąpić o kartę parkingową. Wniosek składa się także w tym samym zespole.  

 

Aby uzyskać kartę parkingową należy przedstawić oryginał prawomocnego orzeczenia, które 

potwierdza niepełnosprawność, wniosek o wydanie karty parkingowej, dowód opłaty za 

wydanie karty parkingowej (21 zł płatne w kasie urzędu lub na konto bankowe) oraz aktualne 

zdjęcie osoby, dla której ma być karta.  

 

Wydanie karty parkingowej trwa do 30 dni kalendarzowych od złożenia wniosku. Karta 

wydawana jest na okres nie dłuższy niż 5 lat. 

 

Więcej informacji znajduje się na stronach: 

 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa 

 

https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-karte-parkingowa


https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-

people/index_pl.htm 

 

Podstawa prawna:  

 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 

osób niepełnosprawnych (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776) 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w 

sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. 2003 nr 139 

poz. 1328) 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450, z późn. zm.3) 
 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 
690) 

 

Czy osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności prowadząca działalność gospodarczą 
może zapłacić niższe składki ZUS niż osoba bez orzeczenia o niepełnosprawności?  
 

Osoby z niepełnosprawnością płacą składki tak samo, jak wszyscy inni przedsiębiorcy, ale mogą 

się ubiegać o ich refundację. Wniosek o refundację składek składa się do PEFRON.  

 

Wniosek o refundację składek na ubezpieczenia społeczne mogą składać osoby, które 

prowadzą działalność gospodarczą w Polsce (są zarejestrowane w REGON, CEIDG/KRS).  

 

Aby móc ubiegać się o refundację składek na ubezpieczenia społeczne osoba z 

niepełnosprawnością, powinna: 

 

 posiadać orzeczenie o niepełnosprawności,  

 terminowo opłacać składki,  

 nie posiadać zaległości wobec Funduszu przekraczających ogółem kwotę 100 zł. 

 

O pomoc w wypełnieniu dokumentów warto poprosić kogoś, kto mówi w języku polskim.  

 

Szczegółowe informacje w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne można 

znaleźć na witrynie PFRON (www.pfron.org.pl) w zakładce Osoby niepełnosprawne/ 

Dofinansowanie działalności gospodarczej/Refundacja składek ZUS (informacje w języku 

polskim).  

 

https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_pl.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/parking-card-disabilities-people/index_pl.htm


Fundusz zachęca do korzystania z broszury oraz filmów instruktażowych (zawierających 

szczegółowe wyjaśnienia w sprawie wypełniania dokumentów: Wn-U-G i INF-O-PdM) 

udostępnionych na witrynie PFRON w zakładce Osoby niepełnosprawne/Dofinansowanie 

działalności gospodarczej/Refundacja składek ZUS/Formularze dotyczące refundacji składek 

ZUS.  

 

W przypadku pytań bądź wątpliwości w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia 

społeczne można skontaktować się z właściwym terytorialnie Oddziałem PFRON lub z infolinią 

Departamentu ds. Rynku Pracy pod numerem telefonu: 22 581 84 10. Zapytania można 

kierować także na adres: sod@pfron.org.pl. 

 

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-

gospodarczej/ 

 

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,26,refundacja-skladek-dzialalnosc-

gospodarcza#:~:text=Osoba%20niepe%C5%82nosprawna%20wykonuj%C4%85ca%20dzia%C

5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85,jest%20kwota%20okre%C5%9Blona%20

w%20art. 

Mieszkania, umowa najmu, umowa użyczenia  
 

Szukam mieszkania do wynajęcia. Właściciele mieszkań proponują mi najem okazjonalny. 
Proszę o wyjaśnienie, co to jest.  
 

Instytucja najmu okazjonalnego została wprowadzona do polskiego systemu prawnego 

stosunkowo niedawno. Polskie prawo głęboko chroni najemców, co powoduje, że wielu 

właścicieli mieszkań bało się udostępniać swoje nieruchomości z obawy, że potem trudno 

będzie im zobligować lokatorów do wyprowadzenia się, nawet jeżeli nie przestrzegają 

porządku domowego, lub nie płacą. W przypadku „zwyczajnego najmu, właściciel może 

wypowiedzieć umowę tylko w szczególnych, określonych prawem sytuacjach, a 

wyegzekwowanie tego, żeby najemca się wyprowadził wymaga sądowego postępowania (tzw. 

eksmisji). Z tego powodu stworzono najem okazjonalny.  

 

Umowa najmu okazjonalnego nie jest instytucją stworzoną dla obywateli Ukrainy, z takiej 

formy często korzystają właściciele mieszkań wynajmujący mieszkania także obywatelom 

polskim.  

 

Najem okazjonalny to taki szczególny rodzaj najmu, który różni od zwykłego najmu to, że 

właścicielowi łatwiej jest „odzyskać” lokal. Umowę najmu okazjonalnego właściciel mieszkania 

może wypowiedzieć, nawet jeżeli nie mają miejsca żadne szczególne okoliczności. 

 

https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
https://www.pfron.org.pl/osoby-niepelnosprawne/dofinansowanie-dzialalnosci-gospodarczej/
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,26,refundacja-skladek-dzialalnosc-gospodarcza#:~:text=Osoba%20niepe%C5%82nosprawna%20wykonuj%C4%85ca%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85,jest%20kwota%20okre%C5%9Blona%20w%20art
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,26,refundacja-skladek-dzialalnosc-gospodarcza#:~:text=Osoba%20niepe%C5%82nosprawna%20wykonuj%C4%85ca%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85,jest%20kwota%20okre%C5%9Blona%20w%20art
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,26,refundacja-skladek-dzialalnosc-gospodarcza#:~:text=Osoba%20niepe%C5%82nosprawna%20wykonuj%C4%85ca%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85,jest%20kwota%20okre%C5%9Blona%20w%20art
https://niepelnosprawni.gov.pl/a,26,refundacja-skladek-dzialalnosc-gospodarcza#:~:text=Osoba%20niepe%C5%82nosprawna%20wykonuj%C4%85ca%20dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87%20gospodarcz%C4%85,jest%20kwota%20okre%C5%9Blona%20w%20art


 

W przypadku umowy najmu okazjonalnego:  

• najemca składa oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji, zobowiązuje się do 

opróżnienia i wydania lokalu w terminie wskazanym w żądaniu opróżnienia lokalu, 

• najemca musi wskazać inny lokal, w którym będzie mógł zamieszkać w sytuacji, gdyby 

doszło do egzekucji, 

• najemca musi dołączyć oświadczenie właściciela tego innego lokalu (posiadającego 

odpowiedni tytuł prawny do niego), w którym właściciel wyraża zgodę na zamieszkanie w 

takiej sytuacji. 

 

W przypadku najmu okazjonalnego, jeżeli najemca nie chce się wyprowadzić, właściciel może 

wnieść do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktu notarialnego, co jest o wiele prostsze niż 

postępowanie o eksmisję, które jest konieczne w przypadku „zwykłego” najmu. 

 

Z obywatelami Ukrainy, którzy przyjechali do Polski w terminie 24 lutego lub później, można 

zawrzeć umowę najmu okazjonalnego na trochę innych warunkach, niż w przypadku 

pozostałych osób. Nie jest w tym przypadku wymagane wskazanie przez najemcę innego 

lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku wyegzekwowania od niego obowiązku 

opróżnienia i wydania lokalu zajmowanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego. Nie 

jest wymagane także złożenie 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. Wymagane jest natomiast złożenie oświadczenia o 

poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego. 

 

Sama umowa najmu okazjonalnego nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego, 

wystarczy zwykła forma pisemna. Natomiast załącznik do umowy, czyli oświadczenie o 

dobrowolnym poddaniu się egzekucji przez najemcę, musi mieć formę aktu notarialnego. W 

praktyce najlepiej obie czynności zsynchronizować i np. podpisać wszystko u notariusza, żeby 

uniknąć sytuacji, w której podpisana jest umowa, a najemca nie dostarczył notarialnego 

oświadczenia. 

 

Właściciel musi zgłosić umowę do urzędu skarbowego. W przypadku najmu okazjonalnego, 

konsekwencją niezgłoszenia, jest między innymi to, że ta umowa nie będzie traktowana jako 

umowa najmu okazjonalnego. 

 

W przypadku innych umów najmu – też musimy zgłosić się do urzędu skarbowego – ale w innej 

formie i terminie. Nie musimy zgłaszać umowy, ale musimy zgłosić przychód. 

 

Umowa najmu okazjonalnego musi być zawarta na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. 

 



Najem okazjonalny dotyczyć może tylko lokalu mieszkalnego. Nie można więc podpisać 

umowy najmu okazjonalnego na lokal użytkowy. 

 

Nie może podpisać takiej umowy osoba, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie 

wynajmowania lokali. 
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) 

 

  Ile kolejnych umów najmu okazjonalnego można zawrzeć z jednym najemcą? 
 

Ustawa nie wprowadza ograniczeń. Jeżeli jednak te osoby się zmieniają – warto pamiętać o 

wspomnianych wyżej przepisach o działalności gospodarczej. Jeżeli mieszkanie wynajmowane 

jest różnym osobom na krótki okres - może być to uznane za działalność gospodarczą. W takiej 

sytuacji w ogóle nie można zawierać umów najmu okazjonalnego – mogą je zawierać tylko 

osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w tym zakresie. 
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) 

 

Jak wypowiedzieć umowę najmu okazjonalnego? 
 

Jeżeli najemca dobrowolnie nie opróżnił lokalu, właściciel doręcza najemcy żądanie 

opróżnienia lokalu. Musi być ono sporządzone na piśmie opatrzonym urzędowo 

poświadczonym podpisem właściciela (podpis poświadczyć możemy u notariusza). 

 

Żądanie opróżnienia lokalu musi zawierać dane wynajmującego i najemcy, wskazanie umowy 

najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego. 

 

Wskazuje się tam też termin - nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w 

którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal. 

 



Jeżeli najemca nie wyprowadzi się we wskazanym terminie, właściciel składa do sądu wniosek 

o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu. 
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) 

 

Co ma zrobić właściciel, jeżeli pomimo upływu terminu obowiązywania umowy, najemca 
się nie wyprowadził – w przypadku najmu okazjonalnego? 

  
Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu składa się do sądu rejonowego. 

Do wniosku załączyć należy akt notarialny oraz opłatę (informację uzyskamy w sekretariacie 

sądu). Sąd nadaje klauzulę wykonalności na posiedzeniu niejawnym – bez udziału stron, co w 

praktyce oznacza, że w odpowiedzi na złożony wniosek, sąd przesyła po prostu wypis aktu 

zaopatrzony w klauzulę wykonalności. Zgodnie z prawem sąd powinien nadać klauzulę 

wykonalności niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni. 

 

Po uzyskaniu klauzuli wykonalności można rozpocząć działania zmierzające do 

wyegzekwowania roszczenia, np. skierować sprawę do egzekucji komorniczej. 
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gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) 

 

Jak zgłosić najem okresowy do urzędu skarbowego? 
 

Zgłoszenie najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego, można dokonać adresując dokument 

do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania właściciela- nie 

obowiązuje żaden konkretny wzór druku. 

 

Można napisać na przykład: „Zgłoszenie zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu”. 

Niniejszym, jako wynajmujący, zgłaszam zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu 

mieszkalnego położonego w: ..... przy ul. ... zawartej z Panem/Panią/Państwem:  

 



.....Rozpoczęcie najmu od dnia: ................ Umowę dołączamy do oświadczenia. 

 

Urzędy skarbowe wprowadziły swoje formularze dla ułatwienia życia podatnikom – warto 

poszukać na stronie urzędu. 
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) 

 

Chcemy zawrzeć umowę najmu lokalu. Właściciel uzależnia wynajęcie nam mieszkania od 
wpłacenia wysokiej kaucji. Prosimy o dokładne wyjaśnienie, co to jest kaucja oraz czy 
może być ustalona w dowolnej wysokości.  

Zawarcie umowy najmu może być uzależnione od wpłacenia przez najemcę kaucji 

zabezpieczającej pokrycie należności z tytułu najmu lokalu, przysługującej wynajmującemu w 

dniu opuszczenia lokalu.  

Ustawa mówi o „należnościach wynajmującego z tytułu najmu lokalu”. Czytając w sposób 

prosty można by spodziewać się, że z kaucji można potrącić tylko należności czynszowe. W 

praktyce interpretuje się to dość szeroko – jako nie tylko jako zaległy czynsz, ale także 

nieopłacone media, oraz jako roszczenia o naprawienie szkody z powodu uszkodzenia 

mieszkania.  

Kaucja może być ustalona zarówno w przypadku „zwykłego” najmu, jak i okazjonalnego.  

Informacja o wysokości kaucji powinna znaleźć się w umowie. Warto zawrzeć tam także 

informacje o sposobie zwrotu kaucji – czy ma ona być zwrócona na rachunek bankowy (oraz 

jaki), czy w gotówce. 

Przepisy mówią tylko, że maksymalna kaucja, jakiej można żądać, to dwunastokrotność 

miesięcznego czynszu. W przypadku najmu okazjonalnego ta kwota jest niższa - kaucja może 

stanowić maksymalnie sześciokrotność czynszu.  

Jeżeli wszystko jest w porządku, kaucja musi zostać zwrócona w ciągu miesiąca od dnia 

opróżnienia lokalu.  
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Czy właściciel ma prawo zachować kaucję, jeżeli mieszkanie uległo zużyciu w wyniku 
zwyczajnego, codziennego użytkowania i upływu czasu? 

To, na ile mieszkanie uległo zużyciu w wyniku „zwyczajnego” używania, a na ile zostało 

zniszczone w większym stopniu, jest najczęstszym punktem spornym – w kontekście zwrotu 

kaucji. Jeżeli mieszkanie uległo tylko zwyczajnemu zużyciu, to kaucja powinna być zwrócona.  

Jeżeli właściciel nie chce zwrócić kaucji, należy wysłać mu wezwanie. Jeżeli pomimo tego, nie 

zwróci kaucji, można skierować sprawę do sądu. W takim przypadku ważne będą dowody – w 

jakim stanie było mieszkanie przed, w jakim po i na co strony się umówiły. 

Żeby zabezpieczyć się przed taką sytuacją, warto przy przez podpisaniem umowy najmy 

sporządzić protokół zdawczo – odbiorczy, który będzie załącznikiem do umowy. Może tam 

znaleźć się spis sprzętów znajdujących się w lokalu. Można zrobić zdjęcia, w których widać 

będzie, w jakim stanie był lokal, kiedy się wprowadzaliśmy. Jeżeli stan mieszkania będzie 

udokumentowany, łatwiej będzie prowadzić rozmowy z właścicielem na temat zwrotu kaucji. 

W razie sprawy w sądzie, ważne będą dowody, dlatego tak ważne są protokoły zdawczo – 

odbiorcze, czy zdjęcia „przed” i „po”. 
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Przez pół roku wynajmowaliśmy mieszkanie, właścicielka nie chce nam teraz zwrócić 
kaucji.  

Jeżeli wszystko jest w porządku, kaucja musi zostać zwrócona w ciągu miesiąca od dnia 

opróżnienia lokalu. 

W takiej sytuacji należy wysłać do właściciela pismo z oficjalnym wezwaniem do oddania tych 

środków, wskazać termin oraz numer rachunku. Jeśli to nie przyniesie efektu, można 

skierować sprawę do sądu.  
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Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 

gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733) 

 

Właściciel mieszkania twierdzi, że ponieważ nastąpił w Polsce wzrost cen, powinniśmy 
teraz płacić wyższy czynsz. Czy wynajmujący może ponieść czynsz w trakcie trwania 
umowy? 
 

Wynajmujący lokal nie może podnieść czynszu tak po prostu. Powinien w tym celu 

wypowiedzieć dotychczasową wysokość czynszu najpóźniej na koniec miesiąca 

kalendarzowego, z zachowaniem terminu wypowiedzenia czynszu. Termin wypowiedzenia 

wysokości czynszu wynosi 3 miesiące. Chyba, że strony w umowie ustaliły okres dłuższy. Czyli 

jeżeli wypowiemy czynsz w maju (bez względu na to, kiedy) to termin biegnie od 1 czerwca i 

upłynie z ostatnim dniem sierpnia. 

 

Wypowiedzenie wysokości czynszu musi być dokonane na piśmie.  

 

Wyjątkiem jest tutaj umowa najmu okazjonalnego – w tym przypadku właściciel może 

podwyższać czynsz wyłącznie zgodnie z warunkami określonymi w umowie. 
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Świadczenie 40 plus  
 

Komu należy się świadczenie tzw. „40 plus”? 

W odpowiedzi na eskalację konfliktu w Ukrainie, polski rząd wprowadził świadczenie, które 

przysługuje osobom, które goszczą osoby z Ukrainy u siebie w domu lub w mieszkaniu.  

Polskie przepisy stanowią, że każdemu podmiotowi, który zapewni na własny koszt, 

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy wjechali do Polski 24 lutego albo 

później, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu.  

Aby uzyskać to świadczenie trzeba spełnić kilka warunków. Podstawowy warunek to 

zapewnienie jednocześnie mieszkania i wyżywienia. Nie kwalifikują się więc do uzyskania 

świadczenia osoby, które mieszkanie udostępniają obywatelom Ukrainy odpłatnie, albo nawet 

częściowo odpłatnie. Nie kwalifikują się także do jego uzyskania osoby, które nie zapewniają 

osobom z Ukrainy wyżywienia.  

Świadczenie nie jest także udzielane bezterminowo. Może być przyznane na 120 dni od 

momentu, kiedy obywatel Ukrainy przekroczył granicę. Zwracamy uwagę na to, że tutaj termin 

płynie od momentu przekroczenia granicy, a nie pobytu w danym mieszkaniu.  

Gmina może przedłużyć okres wypłaty świadczenia na okres dłuższy niż 120 dni w przypadku 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelowi Ukrainy, który: 

 posiada orzeczenie o niepełnosprawności  

 ukończył 60 rok życia (kobiety) albo 65 rok życia (mężczyźni); 

 jest kobietą w ciąży lub osobą wychowującą dziecko do 12 miesiąca życia; 

 samotnie sprawuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej opiekę nad trojgiem i 

więcej dzieci; 

 jest małoletnim bez opieki osób dorosłych - może być ustanowiony opiekun 

tymczasowy.  

W pierwszym przypadku świadczenie przysługuje za osobę z niepełnosprawnością, za osobę 

sprawującą nad nią opiekę i za każde małoletnie dziecko tych osób.  



W kolejnym przypadku - przysługuje za kobietę w ciąży i za każde jej małoletnie dziecko lub za 

opiekuna wychowującego dziecko do 12 miesiąca życia i za wszystkie jego małoletnie dzieci.  

W trzecim przypadku - przysługuje za opiekuna i za każde małoletnie dziecko.  

W ostatnim przypadku - przysługuje za małoletniego, za opiekuna tymczasowego 

ustanowionego dla małoletniego oraz za wszystkie małoletnie dzieci opiekuna tymczasowego. 

W tej chwili świadczenie to wynosi 40 złotych na każdą przyjętą osobę za dzień.  

O świadczenie występuje się „wstecznie” – czyli najpierw osoba goszcząca osoby z Ukrainy 

musi ponieść wydatki, a potem dopiero możliwe jest wystąpienie o refundację kosztów.  

Wniosek można złożyć przez internet albo w urzędzie gminy (w Warszawie wniosek składamy 

do urzędu dzielnicy).  

Przez internet - za pośrednictwem platformy ePUAP. Wniosek należy opatrzyć 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

Osobiście – w urzędzie dzielnicy właściwej ze względu na miejsce pobytu osób przyjętych na 

zakwaterowanie. 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 

przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336) 

 

Czy świadczenie „40 plus” przysługuje osobie, która wynajęła mieszkanie obywatelom 
Ukrainy?  

Nie, świadczenie przysługuje wyłącznie osobie, która zapewni, na własny koszt, 

zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Jeżeli pobierane są od nich opłaty za 

mieszkanie, to świadczenie nie przysługuje. 
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zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 

przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336) 

 

Czy świadczenie „40 plus” przysługuje osobie, która podpisała umowę użyczenia 
mieszkania obywatelom Ukrainy?  

Jeżeli tego osoby za nic nie płacą, to tak. Świadczenie przysługuje osobie, która zapewni, na 

własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy. Jeżeli jednak uchodźcy płacą 

za cokolwiek, świadczenie nie będzie przysługiwało.  
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zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 

przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336) 

 

Czy właściciel mieszkania musi jakieś minimum warunków, żeby mógł dostać świadczenie 
„40 plus”? Czy to jest gdzieś określone.  

Nie. Rozporządzenie stanowi tylko, że świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki 

zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi. Nie określono, jakie warunki 

zagrażają życiu lub zdrowiu.  

Rozporządzenie stanowi, że gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od 

weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia, oraz że weryfikacji dokonują 

upoważnieni pracownicy. Jak wskazano wyżej - brakuje ustalonej praktyki działania i 

wytycznych w tym zakresie. 



Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 

przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336) 

 

Mieszkamy w mieszkaniu w Poznaniu, zawarliśmy umowę najmu. Wczoraj dowiedzieliśmy 
się, że osoba, u której mieszkamy pobierała na nas świadczenie „40 plus”.  Czy umowa 
najmu jest w tej sytuacji nieważna?  

Niestety nie. Właścicielka mieszkania pobierała świadczenie niezgodnie z prawem, ale to nie 

znaczy, że umowa najmu nie jest ważna. Są to dwie oddzielne kwestie. O tym, że świadczenie 

było niezgodnie z prawem pobierane, mogą Państwo zawiadomić urząd gminy. W sprawie 

czynszu za najem można negocjować w właścicielką informując ją, że wiedzą Państwo, że 

jednoczesne pobieranie „refundacji”” oraz pieniędzy od Państwa nie jest legalne.  

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 czerwca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu 

zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków 

przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty (Dz.U. 2022 poz. 1336) 

Działalność gospodarcza 
 

Przyjechałam do Polski 24 lutego 2022 roku. W Ukrainie prowadziłam firmę. Czy mogę 
prowadzić działalność gospodarczą w Polsce? 
 

Tak, ustawa stanowi, że obywatele Ukrainy, którzy przyjechali do Polski 24 lutego lub później, 

mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej na takich samych zasadach jak obywatele polscy.  



 

Uprawnienie do prowadzenia działalności przysługuje pod warunkiem uzyskania przez 

obywatela Ukrainy numeru PESEL. 

 

Ważne informacje na temat prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w języku 

ukraińskim, można znaleźć tutaj: 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031478 

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031507 

 

 

Podstawa prawna: 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Umowa zlecenia 
 

Podpisałam umowę zlecenia na prace budowlane. Teraz chciałabym wyjechać do Ukrainy 
wcześniej niż umówiłam się ze zleceniodawcą. Jak rozwiązać umowę zlecenia? 
 

Przepisy stanowią, że przyjmujący zlecenie może je wypowiedzieć, ale gdy zlecenie jest 

odpłatne, a wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, przyjmujący zlecenie jest 

odpowiedzialny za szkodę, jeżeli taka powstała.  

 

Można więc przyjąć, że zgodnie z polskim prawem umowę zlecenia można wypowiedzieć z 

„ważnych powodów”.  

 

To, co jest tym ważnym powodem, nie jest dokładnie w prawie zdefiniowane. W standardowej 

sytuacji, ważnym powodem byłaby np. choroba osoby wykonującej zlecenie. Obecnie – 

działania zbrojne w Ukrainie, interpretacja przepisów dopiero „uczy się” odpowiadać na tą 

sytuację. Nadal jednak wypowiadając umowę, trzeba wskazać ważny powód.  

 

Żeby wypowiedzieć umowę, należy sporządzić wypowiedzenie. Wypowiedzenie umowy 

zlecenia powinno być przekazane w takiej formie, w jakiej została zawarta umowa – czyli w 

większości przypadków na piśmie.  

 

W wypowiedzeniu należy wskazać ważny powód, który jest powodem wypowiedzenia umowy.  

 

https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031478
https://www.biznes.gov.pl/pl/portal/031507


Oczywiście najlepiej zawsze najpierw spróbować porozumieć się ze zleceniodawcą, co do 

warunków rozwiązania umowy.  

 

Pracowałam na umowie zlecenia dla znajomego z Ukrainy, który ma firmę w Polsce. 
Zleceniodawca nie chce mi zapłacić. Słyszałam, że zleceniodawca powinien wystawić 
rachunek, a on twierdzi, że ja powinnam to zrobić.  
 

Do umowy zlecenia wystawia się rachunek. Z formalnego punktu widzenia, rachunek wystawia 

zleceniobiorca i przedstawia go zleceniodawcy. W praktyce jednak rachunek przygotowywany 

jest najczęściej nie przez zleceniobiorcę, lecz przez zleceniodawcę. On przedkłada go do 

podpisu drugiej stronie. 

 

Powstaje jednak pytanie, co zrobić, jeżeli zleceniodawca nie chce w ogóle wystawić rachunku.  

 

W takiej sytuacji można zastosować dwa rozwiązania.  

 

Pierwsze rozwiązanie – można przygotować rachunek i przedstawić go zleceniodawcy. 

Rachunek do umowy zlecenia zwykle zawiera wyliczenie kwot, które należy zapłacić, ale także 

informacje o podarkach i składkach ubezpieczeniowych. Jeżeli nie umiemy tego zrobić, można 

przygotować prostą wersję rachunku zawierającą informacje o kwotach brutto i przekazać go 

zleceniodawcy.  

 

Musi się tam znajdować obliczenie – wskazanie, ile godzin przepracowano, za jaką stawkę, 

jaka jest kwota łączna. Muszą być tam dane zleceniobiorcy oraz numer rachunku, na który 

mają zostać przelane pieniądze. Warto też wskazać termin płatności – np. tydzień.   

 

Takie działanie może skłonić zleceniodawcę do zapłaty. Nie będzie on także mógł się bronić 

twierdząc, że chciał nam zapłacić, ale np. nie przedstawiliśmy rachunku. 

 

Drugie rozwiązane – można skierować do zleceniodawcy przedsądowe wezwanie do zapłaty. 

Muszą być na nim dane zleceniobiorcy, zleceniodawcy, kwota, która powinna zostać 

wypłacona oraz numer rachunku, na który mają zostać przelane pieniądze. Trzeba także 

koniecznie wskazać termin płatności.  

 

Przedsądowe wezwanie do zapłaty należy skierować do zleceniodawcy także wtedy, kiedy 

zleceniodawca, pomimo przedstawionego rachunku, nie chce wypłacić wynagrodzenia.   

 

Jeżeli zleceniodawca dalej nie zapłaci, pozostaje już tylko skierowanie sprawy do sądu.  

 

 

 



 

 

………………………… 
Miejscowość i data 

 

………………………… 

………………………… 
………………………… 
Imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe) 

………………………………………. 

………………………………………. 

………………………………………. 
Imię, nazwisko, nazwa firmy, adres, dane kontaktowe) 

 

 

 

WYPOWIEDZENIE UMOWY ZLECENIA 

 

Niniejszym wypowiadam umowę zlecenia zawartą w …………………………………..  

dnia …………………………… między …………………………………………………….  

    

a ………………………………………………………………………………………………..  

 

dotyczącą …………………………………………………………….................................. 

 

Przyczyną wypowiedzenia wyżej wspomnianej umowy zlecenia jest:  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Uwaga – konieczne jest wskazanie ważnych przyczyn wypowiedzenia umowy! 

 

 

 

………………………………………… 
(podpis strony wypowiadającej)  

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

………………..………………… 

(miejscowość, data) 

………………..………………… 

………………..………………… 

………………..………………… 

(zleceniobiorca, adres, dane kontaktowe) 

………………..………………… 

………………..………………… 

………………..………………… 

(zleceniodawca, adres) 

 

 

 

PRZEDSĄDOWE WEZWANIE DO ZAPŁATY  

 

Niniejszym wzywam do zapłaty wynagrodzenia w wysokości ………..…………… zł, wynikającego z 

umowy zlecenia zawartej w dniu ……….. pomiędzy mną, a zlecającym.  

Należność proszę uregulować w do dnia ……………. Kwotę należy uiścić na mój rachunek 

bankowy o numerze: ……………………………………………….. 

W przypadku braku zaksięgowania płatności w określonym terminie sprawa zostanie 

przekazana do sądu, co będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami po stronie zleceniodawcy.  

 

 

…………………….. 
(podpis) 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

………………………, dn. ………………… 

                                                                                              (miejscowość, data) 

 

 

 

 

RACHUNEK DO UMOWY ZLECENIA 

 

z dnia................................ 

  

 

Zleceniobiorca: …............................................................................................................................ 

     (dane zleceniobiorcy) 

…..................................................................................................................................................... 

 

Dla …............................................................................................................................................... 

     (dane zleceniodawcy) 

za .................................................................................................................................................... 

     (wpisujemy informacje z umowy zlecenia) 

 

 

ROZLICZENIE 

 

Kwota brutto: …......................................................... 
 

Liczba przepracowanych godzin: …………………………… 

                                                                                
Kwota do wypłaty: ….................................................. 

                                                                   
 

 

 

…................................                                                                                 …................................ 

(podpis zleceniobiorcy)                                                                         (podpis zleceniodawcy)                                         

  



Czy można zmienić umowę zlecenia w trakcie wykonywania umowy? 
 

Umowa zlecenia może być zmieniona w trakcie trwania umowy za porozumieniem stron –

można sporządzić aneks albo rozwiązana i zawarta ponownie z innymi ustaleniami.  

 

Kiedy zleceniodawca może wypowiedzieć umowę? 
 

Analogicznie, jak w przypadku zleceniobiorcy – z ważnych powodów. Przepisy stanowią, że 

dający zlecenie może je wypowiedzieć, powinien jednak zwrócić przyjmującemu zlecenie 

wydatki, które ten poczynił w celu należytego wykonania zlecenia; w razie odpłatnego zlecenia 

obowiązany jest uiścić przyjmującemu zlecenie część wynagrodzenia odpowiadającą jego 

dotychczasowym czynnościom, a jeżeli wypowiedzenie nastąpiło bez ważnego powodu, 

powinien także naprawić szkodę, jeżeli taka powstała.  

 

Znajomy proponuje mi zawarcie umowy zlecenia, chce jednak, żeby było tam napisane, 
że umowa nie może zostać wypowiedziana. Tłumaczy, że Ukraińcy często wyjeżdżają do 
swojego kraju i chce się przed tym zabezpieczyć.  
 

Taki zapis nie jest zgodny z prawem. Strony zawsze mają prawo do wypowiedzenia umowy z 

ważnych powodów.  

 

Nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia – jeżeli taki ważny powód 

zaistnieje.  

 

Jeżeli jednak zleceniobiorca wypowie umowę bez takiego powodu, zleceniodawca może 

skierować wniosek do sądu o naprawienie szkody – jeżeli taka powstała na skutek złożenia 

wypowiedzenia.  

 

Podstawa prawna:  

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93) 

 

Chcę zatrudnić osobę z Ukrainy na umowę zlecenia. Słyszałem, że tą umowę trzeba gdzieś 
zarejestrować. Wiem, że muszę ją standardowo zarejestrować w ZUS, ale czy gdzieś 
jeszcze? 
 

Tak, podmiot powierzający pracę obywatelowi Ukrainy musi zarejestrować ten fakt w 

serwisie praca.gov.pl niezależnie od formy zatrudnienia.  



Bank  

Czy obywatel Ukrainy może założyć rachunek bankowy?  

 

Tak.  

 

Jeżeli chodzi o dokumenty to także wymagania są różne w różnych bankach. Przydaje się 

numer PESEL i polski numer telefonu. Wiele banków ma już ukraińskie wersje stron 

internetowych. Niektóre prowadzą infolinię w języku ukraińskim.  Warto przejrzeć oferty 

różnych banków, bo opłaty bankowe często znacznie się różnią. 

 

Pracuję zdalnie jako freelanserka dla różnych podmiotów. Słyszałam, że po pół roku muszę 

płacić podatek w Polsce i w Ukrainie. Czy to prawda? 

 

Zgodnie z ustawą o PIT, jeżeli osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania na terytorium Polski, 

podlega obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu 

na miejsce położenia źródeł przychodów (art. 3 ust. 1a ustawy o PIT).  Za osobę mającą miejsce 

zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która ma w Polsce centrum 

interesów osobistych lub gospodarczych lub przebywa w RPO dłużej niż 183 dni w roku 

podatkowym 

 

Oznacza to, że po 183 dniach zamieszkania w Polsce, cudzoziemiec uzyskuje status rezydenta 

podatkowego i jest objęty bezwzględnym obowiązkiem podatkowym w Polsce. 

 

Ministerstwo Finansów podkreśla, że warunek przebywania w Polsce dłużej niż 183 dni w roku 

kalendarzowym nie oznacza, że musi to być pobyt nieprzerwany. Obliczanie długości pobytu 

na terytorium Polski jest dokonywane przez stosowanie metody opartej na „dniach fizycznej 

obecności”. W przypadku dłuższego okresowego, ale nieciągłego pobytu w Polsce (np. okresu 

3-letniego), należy ustalić czy ilość dni pobytu przekroczyła 183 dni w którymkolwiek roku 

kalendarzowym (podatkowym).  

  

Po upływie tego terminu osoba przebywająca w danym kraju jest objęta bezwzględnym 

obowiązkiem podatkowym w Polsce. Od tego momenty płaci się podatek w Polsce, a nie płaci 

w Ukrainie. Tak wynika z międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, 

w tym także z konwencji zawartej w 1993 r. między Polską a Ukrainą. Podatek będzie się płacić 

co miesiąc. 

 

Osoby, które chciałyby od razu płacić podatki w Polsce, także mogą to zrobić. Ustawa o 

pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z którą od 24 lutego do 31 grudnia 2022 r. możliwe jest 

ustalanie ośrodka interesów życiowych obywatela Ukrainy na podstawie pisemnego 



oświadczenia. Jeżeli obywatel Ukrainy złoży takie oświadczenie, zostaje uznany za polskiego 

rezydenta podatkowego. Może to nastąpić przed upływem 185 dni.  

 

W ostatnim czasie w związku z tymi uregulowaniami, pojawił się pewien problem prawny – 

mianowicie osoba, która przyjechała z Ukrainy przymusowo i tylko na pewien czas, może 

zostać uznana za rezydenta podatkowego zarówno w Ukrainie, jak i w Polsce. Zwłaszcza, gdy 

pracuje zdalnie dla ukraińskiego pracodawcy. W tej sprawie polski Rzecznik Praw 

Obywatelskich zwrócił się, do Ministerstwa Finansów z prośbą o wyjaśniania.  

 

W odpowiedzi otrzymał stanowisko Ministerstwa Finansów. Ministerstwo zwraca uwagę, że 

w przypadku, gdy obywatel Ukrainy spełnia co najmniej jedną z przesłanek wymienionych w 

art. 3 ust. 1a ustawy o PIT, i może zostać uznany za polskiego rezydenta podatkowego, a 

jednocześnie utrzymał status rezydenta podatkowego w Ukrainie, konflikt podwójnej 

rezydencji podatkowej należy rozstrzygnąć w oparciu o reguły kolizyjne zawarte w art. 4 ust. 

2 umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy Polską a 

Ukrainą. 

 

Wówczas o rezydencji podatkowej decydują przesłanki takie jak m.in: stałe miejsce 

zamieszkania i ośrodek interesów życiowych. „Umożliwia to zatem przypisanie rezydencji 

podatkowej obywatela Ukrainy do państwa, w którym zostało utrzymane jego stałe miejsce 

zamieszkania lub ośrodek interesów życiowych.” Na tej podstawie można przyjąć, że w 

pewnych sytuacjach po 185 dniach nie powstanie obowiązek podatkowy w Polsce.  

 

W razie wątpliwości, w konkretnej sprawie, aby uniknąć problemów, warto skorzystać z 

konsultacji prawnej.  

 

Więcej informacji można także uzyskać w urzędzie skarbowym.  

 

Podstawa prawna: 

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania 

podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie 

podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1994 r. nr 63, poz. 269) 

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 

80 poz. 350) 

 

 



Organizacje pozarządowe 
 

Czy obywatel Ukrainy może założyć Fundację w Polsce? Czy taka organizacja może 
prowadzić działalność gospodarczą?  
 

Tak, obywatel Ukrainy może założyć fundację w Polsce. Żeby to zrobić, trzeba umówić się z 
notariuszem i poprosić go o stworzenie aktu notarialnego powołania fundacji, następnie 
napisać statut fundacji oraz zarejestrować fundację w rejestrze sądowym. Fundacja może 
prowadzić działalność gospodarczą.  
 

1) Akt notarialny 

 

Żeby założyć fundację w Polsce, trzeba przede wszystkim umówić się z notariuszem i poprosić 

go o sporządzenie aktu notarialnego powołania fundacji.  

 

Żeby notariusz sporządził akt notarialny musi mieć informacje na temat tego: 

a) kto jest fundatorem (fundatorów może być dwóch albo jeden), 

b) w jakim mieście będzie siedziba Fundacji,  

c) jakie są cele działania Fundacji – krótko w punktach,  

d) jaki będzie fundusz założycielski – może być to np. 1000 złotych,  

e) czy Fundacja będzie prowadzić działalność gospodarczą.  

 

Akt notarialny sporządza notariusz, potem fundatorzy podpisują go w obecności notariusza.  

 

Jeżeli fundator nie mówi po polsku, to do powołania fundacji konieczna będzie jeszcze 

obecność tłumacza przysięgłego. Należy z notariuszem skonsultować, czy to on odpowiada za 

umówienie tłumacza, czy to my musimy stawić się u notariusza razem z tłumaczem.  

 

Bazę notariuszy można naleźć tutaj:  

https://znajdznotariusza.rejestry-notarialne.pl/ 

https://notariusze.waw.pl/baza-notariuszy/ 

 

2) Statut fundacji  

 

https://znajdznotariusza.rejestry-notarialne.pl/
https://notariusze.waw.pl/baza-notariuszy/


Osoba, która chce powołać Fundację musi także opracować statut. Opracowując statut, warto 

skorzystać z pomocy osoby, która posługuje się językiem polskim. Napisanie go nie jest 

skomplikowane, w internecie jest wiele instrukcji i poradników na ten temat, można pomóc 

sobie statutami fundacji już zarejestrowanych, ale osobie, która w ogóle nie mówi w języku, 

może być trudno zrobić to samodzielnie. Ostatecznie musimy także dysponować wersją 

statutu w języku polskim.  

 
3) KRS 

Po podpisaniu aktu notarialnego musimy złożyć wniosek rejestracyjny do KRS – Krajowego 

Rejestru Sądowego. Rejestrując fundację, która prowadzić będzie działalność gospodarczą, 

wniosek musimy złożyć elektronicznie przez Portal Rejestrów Sądowych:   

 
https://prs.ms.gov.pl/ 
 
Wypełnienie wniosku może być trochę skomplikowane – w tym przypadku także warto 
skorzystać z pomocy kogoś, kto mówi po Polsku.  
 
Dobrym źródlem informacji o organizacjach pozarządowych, jest w Polsce portal ngo.pl. 
 
Szczególnie warto zwrócić uwagę na dział „poradnik", w którym znajdziemy wiele informacji 
na temat formalnych aspektów działania organizacji pozarządowych w Polsce:  
 
https://poradnik.ngo.pl/ 
 
Poradnik prowadzony jest niestety w języku polskim, ale czasami dobre tłumaczenie 
zapewniają wyszukiwarki internetowe – np. translator wbudowany w Chrome.  
 
Organizacja, która prowadzi portal, ma także poradnię dla organizacji pozarządowych. Można 
się umówić na konsultację, zadzwonić albo wysłać maila. Wszystkie dane kontaktowe 
znajdziemy tu:  
 
http://szpitalna.ngo.pl/2-uncategorised/8-kontakt-z-informatorium 
 
W tym miejscu znaleźć można infografiki na temat zakładania organizacji pozarządowych w 

języku polskim:  

 

https://publicystyka.ngo.pl/zakladanie-ngo-w-polsce-infografiki-w-jezyku-ukrainskim-

angielskim-i-rosyjskim 

 

Na koniec warto zaznaczyć, że w Polsce oprócz fundacji, istnieją także stowarzyszenia. O 

różnicach pomiędzy fundacjami a stowarzyszeniami, można przeczytać tutaj:  

https://prs.ms.gov.pl/


 

https://fakty.ngo.pl/faq/czym-sie-rozni-stowarzyszenie-od-fundacji 

 

https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-

zwykle-czy-

fundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%

9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fund

acj%C4%99. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) 

 

 

W Ukrainie prowadziłam Fundację, chciałabym otworzyć jej oddział w Polsce. Co muszę zrobić? 
 

Fundacje mające siedzibę za granicą, muszą złożyć wniosek o wydanie zezwolenia na 

prowadzenie działalności w Polsce do właściwego Ministerstwa.  

 

To, które ministerstwo jest właściwe, zależy od celów działania fundacji. Czyli np. jeżeli 

fundacja zajmuje się zdrowiem, to właściwe jest Ministerstwo Zdrowia, jeżeli pomocą 

społeczną, to Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.  

 

Wniosek można złożyć na dwa sposoby: 

- pocztą, 

- osobiście w kancelarii Ministerstwa.  

 

 

Kto może założyć przedstawicielstwo organizacji?  

 

Każdy, kto prowadzi fundację zagraniczną, pod warunkiem, że przedstawicielstwo jego 

fundacji będzie służyć realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Polski celów społecznie 

lub gospodarczo użytecznych, w szczególności: 

 

ochrony zdrowia, 

rozwoju gospodarki i nauki, 

oświaty i wychowania, 

kultury i sztuki, 

opieki i pomocy społecznej, 

ochrony środowiska oraz opieki nad zabytkami. 

 

https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fundacj%C4%99
https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fundacj%C4%99
https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fundacj%C4%99
https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fundacj%C4%99
https://poradnik.ngo.pl/jak-rozpoczac-dzialalnosc-spoleczna-stowarzyszenie-rejestrowe-zwykle-czy-fundacja#:~:text=Do%20za%C5%82o%C5%BCenia%20stowarzyszenia%20nie%20jest,Je%C5%9Bli%20masz%20pieni%C4%85dze%20%E2%80%93%20za%C5%82%C3%B3%C5%BC%20fundacj%C4%99


Niestety nie można założyć w Polsce przedstawicielstwa stowarzyszenia.  

 

Co należy przygotować? 

 

Należy przygotować:  

 

1) Wniosek Fundacji o zezwolenie na podjęcie działalności, zawierający następujące dane: 

 

• oficjalna nazwa fundacji, 

• adres fundacji, 

• cele statutowe fundacji, 

• skład zarządu fundacji wraz z informacją kto może wydawać oświadczenia woli w 

imieniu fundacji (wraz z dokumentem potwierdzającym powyższe dane), 

• kto będzie reprezentował przedstawicielstwo fundacji w Polsce (wraz z adresem do 

korespondencji), 

• planowana nazwa przedstawicielstwa w Polsce, 

• adres przedstawicielstwa w Polsce (wraz z tytułem do lokalu), 

• główne cele przedstawicielstwa w Polsce, 

• zakres działania przedstawicielstwa w Polsce, 

• źródła finansowania przedstawicielstwa w Polsce, 

• informacja czy fundacja planuje prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski. 

 

2) Oświadczenie zarządu Fundacji o: 

 

• zamiarze utworzenia w Polsce swojego przedstawicielstwa, 

• określenie celów,  

• ustanowieniu pełnomocnika do reprezentowania fundacji przed organami 

administracji w Polsce (wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty sądowej od 

pełnomocnictwa), 

• zobowiązaniu się do przestrzegania przepisów prawa polskiego, 

• zobowiązaniu się do corocznego składania sprawozdania z działalności w Polsce.  

 

(Oświadczenie musi być przetłumaczone na polski przez tłumacza przysięgłego) 

 

3) Kopię dokumentu potwierdzającego rejestrację fundacji w kraju macierzystym (lub 

informacja, że w danym kraju fundacje nie podlegają obowiązkowi rejestracji) wraz z kopią 

tekstu statutu Fundacji.  

 

(Statut fundacji zagranicznej i jego tłumaczenie przysięgłe na język polski oraz zaświadczenie 

(wyciąg) z rejestru fundacji zagranicznej i jego tłumaczenie przysięgłe na polski (jeżeli fundacja 

zagraniczna podlega obowiązkowi wpisu do rejestru).  



 

4) Sprawozdanie z działalności Fundacji w roku poprzedzającym wniosek. 

 

5) Potwierdzenie dokonania opłat skarbowych od wniosku o zezwolenie oraz od 

ustanowienia pełnomocnika. 

 

Wszystkie wyżej wskazane dokumenty powinny zostać dostarczone w oryginale (lub w formie 

uwierzytelnionej kopii) oraz jeżeli są sporządzone w języku obcym to także w formie 

przetłumaczonej na język polski i poświadczonej przez tłumacza przysięgłego lub przez 

właściwą, ze względu na siedzibę zagranicznej fundacji, polską misję dyplomatyczną lub urząd 

konsularny. 

 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Zgodnie z załącznikiem 

do ww. ustawy opłaty skarbowe z tytułu wydania powyższego zezwolenia wynoszą: 

Zezwolenie na utworzenie przez fundację zagraniczną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

przedstawicielstwa - 855 zł. 

 

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego 

odpisu, wypisu lub kopii - od każdego stosunku pełnomocnictwa (prokury) - 17 zł. 

 

Do wniosku należy dołączyć oryginał dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej. 

 

Zadaniem urzędu jest przeanalizowanie wniosku zagranicznej fundacji pod kątem właściwości, 

ze względu na zakres działania urzędu oraz cele utworzenia przedstawicielstwa. W następnej 

kolejności badane jest spełnienie wymogów formalnych, wskazanych w niniejszej informacji. 

W razie wystąpienia braków lub niejasności organ występuje z prośbą o stosowne 

uzupełnienie lub wyjaśnienia. Jeżeli dokumenty są kompletne, minister wydaje zezwolenie, o 

czym organ informuje podmiot składający wniosek, za pośrednictwem wskazanego 

pełnomocnika. 

 

Wniosek jest rozpatrywany do 30 dni. Jeśli sprawa będzie szczególnie skomplikowana –do 2 

miesięcy. Informacje dostaje się listem z decyzją o udzieleniu zgody na otwarcie 

przedstawicielstwa albo z jej odmową. 

 

Jeśli wniosek będzie niekompletny – przesyłany jest list z prośbą o jego uzupełnienie. 

Jeśli otrzyma się decyzję negatywną, ma się 14 dni, by złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie 

sprawy do tego samego ministerstwa. 

 

Podstawa prawna: 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1984 Nr 21 poz. 97) 



Przepisy prawne w innych państwach 
 

Słyszałam, że istnieje specjalna Dyrektywa w Unii Europejskiej, która pozwala Ukraińcom 
na pobyt na terenie Unii. Co to takiego? 
 

W dniu 4 marca 2022 Rada Unii Europejskiej zdecydowała o wdrożeniu mechanizmu ochrony 

tymczasowej dla osób uciekających z Ukrainy z powodu wojny. Przyjęta została „Decyzja 

Wykonawcza Rady Europy stwierdzająca istnienie masowego napływu wysiedleńców z 

Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 2001 r. i skutkująca 

wprowadzeniem tymczasowej ochrony.” 

 

Decyzja ma zastosowanie do osób uciekających z Ukrainy, począwszy od 24 lutego 2022 r. w 

następstwie inwazji wojskowej rozpoczętej przez rosyjskie siły zbrojne w tym dniu: 

 

a) obywateli Ukrainy zamieszkujących w Ukrainie; 

b) obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców przebywających legalnie w Ukrainie, 

których bezpieczny i trwałych powrót do ich państwa lub regionu pochodzenia jest 

niemożliwy. 

Wymóg niemożliwości bezpiecznego i trwałego powrotu do swojego państwa lub regionu 

pochodzenia nie ma zastosowania do obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców, którzy 

legalnie przebywają w Ukrainie w ramach pobytu długoterminowego; 
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c) członków rodziny osób, o których mowa w lit. a) i b), niezależnie od tego, czy członek rodziny 

mógłby bezpiecznie i trwale powrócić do swojego państwa lub regionu pochodzenia. 

 

Przewidziano, że osoby uciekające przed wojną objęte zostają ochroną tymczasową w Unii 

Europejskiej na co najmniej rok – do 4 marca 2023.  

 

Ochrona tymczasowa przysługuje na terenie całej Unii Europejskiej, ale trzeba wybrać kraj, w 

którym chce się mieszkać.  

 

Na podstawie tej ogólnej regulacji kraje Unii Europejskiej wprowadzają swoje ustawy, które 

bardziej szczegółowo regulują wszystkie kwestie. W Polsce jest to „Ustawa z dnia 12 marca 

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

państwa”.  

 

Więcej informacji (język polski):  

 

https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/temporary-protection-displaced-

persons/#:~:text=Wojskowa%20agresja%20Rosji%20na%20Ukrain%C4%99,zosta%C5%82a%

20przyj%C4%99ta%20w%202001%20r. 

https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/temporary-protection-displaced-persons/#:~:text=Wojskowa%20agresja%20Rosji%20na%20Ukrain%C4%99,zosta%C5%82a%20przyj%C4%99ta%20w%202001%20r
https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/temporary-protection-displaced-persons/#:~:text=Wojskowa%20agresja%20Rosji%20na%20Ukrain%C4%99,zosta%C5%82a%20przyj%C4%99ta%20w%202001%20r
https://www.consilium.europa.eu/pl/infographics/temporary-protection-displaced-persons/#:~:text=Wojskowa%20agresja%20Rosji%20na%20Ukrain%C4%99,zosta%C5%82a%20przyj%C4%99ta%20w%202001%20r


https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2022-126i-1,69550816.html 

 

 

Podstawa prawna:  

 

Dyrektywa Rady Europy 2001/55/we z dnia 20 lipca 2001 r. w sprawie minimalnych 

standardów przyznawania tymczasowej ochrony na wypadek masowego napływu 

wysiedleńców oraz środków wspierających równowagę ̨ wysiłków między Państwami 

Członkowskimi związanych z przyjęcie takich osób wraz z jego następstwami  

L 212/12  

 

Decyzja Wykonawcza Rady Europy stwierdzająca istnienie masowego napływu 

wysiedleńców z Ukrainy w rozumieniu art. 5 dyrektywy Rady 2001/55/WE z dnia 20 lipca 

2001 r. i skutkująca wprowadzeniem tymczasowej ochrony. 

 

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 

zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2022 poz. 583) 

 

Gdzie znajdę informacje na temat tego, jakie prawa przysługują mi w innych krajach Unii 
Europejskiej? 
 

Informacje na temat tego, jakie prawa przysługują obywatelom Ukrainy w innych krajach, 

można uzyskać w ambasadach i konsulatach tych krajów w Polsce.  

 

Warto także poszukać w Internecie organizacji pozarządowych – fundacji i stowarzyszeń, 

działających w tych krajach, które pomagają migrantom i migrantkom. Często świadczą one 

nieodpłatne porady prawne.  

 

Wiele informacji – także o instytucjach, które działają w różnych krajach Unii Europejskiej 

można znaleźć tutaj (język ukraiński):  

 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-

solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk 

https://www.prawo.pl/akty/dz-u-ue-c-2022-126i-1,69550816.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_uk

