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Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje
dotyczące sytuacji obywateli Ukrainy?
• Informacje dla obywateli Ukrainy (PL/EN/UKR):
https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
• Pomoc Ukrainie - potrzebuję pomocy/chcę pomóc (PL/UKR):
https://pomagamukrainie.gov.pl/
• Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo
obywatelskie i nieodpłatna mediacja: https://np.ms.gov.pl/
• Strona Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
https://www.gov.pl/web/udsc/urzad-do-sprawcudzoziemcow

Kto może uzyskać ochronę na terytorium
Polski?

Ochrona międzynarodowa może zostać udzielona każdej
osobie nieposiadającej obywatelstwa polskiego.
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Jaką ochronę mogę uzyskać na terytorium
Polski?
Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemcowi udziela
się ochrony przez:
1.
2.
3.
4.

nadanie statusu uchodźcy;
udzielenie ochrony uzupełniającej;
udzielenie azylu;
udzielenie ochrony czasowej.

Czy mogę wjechać do Polski bez dokumentu
uprawniającego mnie do tego?

Jeżeli osoba nie posiada żadnych dokumentów
potwierdzających jej tożsamość, komendant placówki
Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta
Głównego Straży Granicznej, może zezwolić
cudzoziemcowi
na
wjazd
na
terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy
niż 15 dni.

3

Jak przebiega procedura otrzymania ochrony
międzynarodowej?
Jakie organy podejmują decyzję w tym
przedmiocie?
Zgodnie z komunikatem z dnia 27 lutego 2022 r., zamieszczonym
na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców, osoby
uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym na chwilę obecną
nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych, jak również
podejmować dodatkowych formalności w zakresie legalizacji
pobytu na terytorium Polski.
Zgodnie z Ustawą, Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców:
1. nadaje albo odmawia nadania statusu uchodźcy;
2. udziela ochrony uzupełniającej albo odmawia jej udzielenia;
3. pozbawia statusu uchodźcy albo ochrony uzupełniającej.
Cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców
za pośrednictwem komendanta oddziału Straży Granicznej
albo komendanta placówki Straży Granicznej.
Cudzoziemiec, który składa wniosek o udzielenie ochrony
międzynarodowej, może złożyć także wniosek w imieniu osób
towarzyszących mu i zależnych od niego pod względem
ekonomicznym, zdrowotnym lub z uwagi na wiek.
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Wnioskodawca składa wniosek
międzynarodowej osobiście.

o

udzielenie

ochrony

W sytuacji gdy z przyczyn leżących po stronie organu Straży
Granicznej nie jest możliwe przyjęcie wniosku o udzielenie
ochrony międzynarodowej, organ Straży Granicznej informuje
cudzoziemca w języku dla niego zrozumiałym o terminie i miejscu
przyjęcia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej
oraz sporządza protokół z tej czynności.
Osoby z niepełnosprawnościami, w podeszłym wieku, w ciąży,
samotnie wychowujący dziecko lub przebywający w szpitalu,
którzy nie mają możliwości udać się osobiście do organu Straży
Granicznej, mogą złożyć pisemną deklarację o zamiarze złożenia
wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, wysyłając
ją drogą pocztową lub przy użyciu poczty elektronicznej.
Decyzja dotycząca udzielenia ochrony międzynarodowej powinna
zostać wydana w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku
o udzielenie ochrony międzynarodowej na formularzu.
Jeżeli z wnioskami o udzielenie ochrony międzynarodowej
występuje w krótkim odstępie czasu duża liczba cudzoziemców,
termin ten może wydłużyć się do 15 miesięcy.
Tłumaczenie dokumentów, które stanowią dowód w sprawie,
zostanie, w razie potrzeby, zapewnione przez organ, przed którym
prowadzone jest postępowanie.
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Szczegółowe informacje dotyczące opisanych procedur dostępne
są na stronie internetowej Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Co zrobić, jeśli ochrona międzynarodowa nie
zostanie mi udzielona?
Od decyzji innej niż decyzja przyznająca ochronę międzynarodową
każdemu zainteresowanemu przysługuje procedura odwoławcza.
Na gruncie ustawy (art. 69e) istnieje możliwość ubiegania się
o nieodpłatną pomoc prawną, która obejmuję m.in. sporządzenie
odwołania od decyzji, jak również zastępstwo profesjonalnego
prawnika w postępowaniu odwoławczym.
Cudzoziemiec będzie musiał udzielić prawnikowi z nieodpłatnej
pomocy prawnej pisemnego pełnomocnictwa i złożyć pisemne
oświadczenie zawierające deklarację, że w sprawie udzielenia
ochrony międzynarodowej albo pozbawienia go statusu uchodźcy
lub ochrony uzupełniającej nie ustanowił adwokata ani radcy
prawnego.
Nieodpłatna pomoc prawna zostanie mu udzielona przez
profesjonalnego prawnika tj. adwokat lub radca prawny albo
osobę pracującą w organizacji pozarządowej, która posiada
uprawnienia do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Pod poniższymi linkami znajdują się listy prawników
profesjonalistów udzielających nieodpłatnej pomocy prawnej
cudzoziemcom:
• lista organizacji pozarządowych udzielających nieodpłatnej
pomocy prawnej;
• lista radców prawnych;
• lista adwokatów.

Czy mogę przekroczyć granicę ze zwierzęciem?

TAK.
Zwierzęta takie jak psy, koty i fretki powinny być
oznakowane mikrochipem oraz posiadać szczepienie
przeciwko
wściekliźnie.
Pozostałe
zwierzęta
(np. chomiki, króliki, płazy, gady itd.) można wwozić
bez ograniczeń, jednak decyzję w tym zakresie podczas
przekraczania
granicy
podejmie
Krajowa
Administracja Skarbowa. Jeżeli twoje zwierzę
nie spełnia
jednego
lub
więcej
wymagań
przewozowych, koniecznym będzie wypełnienie
stosownego oświadczenia.
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Czy przysługuje mi pomoc medyczna?
TAK.
Jeżeli posiadasz zaświadczenie wystawione przez polską Straż
Graniczną lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie
podróży potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP
po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., to możesz
skorzystać z bezpłatnej pomocy medycznej w poradni lekarza
rodzinnego, w poradni specjalistycznej oraz w szpitalu.

Ochrona międzynarodowa w czasie pandemii –
czy czeka mnie w Polsce kwarantanna?

Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie,
zostaniesz wpuszczony do Polski bez obowiązku
odbycia kwarantanny.

8

Czy mogę skorzystać z pomocy socjalnej
w Polsce?
TAK.
Cudzoziemiec, po spełnieniu określonych ustawami wymogów,
może skorzystać z pomocy społecznej w Polsce, jak również
z pomocy integracyjnej na okres do 12 miesięcy w ramach
indywidualnego programu integracji oraz pomocy żywnościowej.
Szczegółowe informacje zostały przedstawione na stronach
Urzędu do Spraw Cudzoziemców pod adresami:
• pomoc społeczna dla cudzoziemców;
• rodzaje przyznawanej pomocy.

Gdzie jeszcze mogę szukać pomocy?
Przebywający w Polsce uchodźcy mogą skorzystać także
z nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji. Usługi te są całkowicie
bezpłatne oraz mogą być świadczone stacjonarnie w punktach
nieodpłatnej pomocy lub zdalnie (telefonicznie albo przy użyciu
aplikacji do porozumiewania się przez Internet).
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Darmową pomoc uzyskasz w punktach nieodpłatnej pomocy
prawnej, poradnictwa obywatelskiego i mediacji w całym kraju.
Punkty
znajdują
się
w
każdym
powiecie.
O lokalizacji punktów dowiesz się starostwie powiatowym,
urzędzie miasta i gminy lub na stronie https://np.ms.gov.pl/.
W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej prawnik wytłumaczy
jakie masz prawa i obowiązki oraz pokaże sposób rozwiązania
Twojego problemu prawnego. W razie potrzeby, jeśli sprawa
jeszcze nie trafiła do sądu, sporządzi potrzebne pisma.
Uchodźca może zwrócić się o pomoc w zakresie podjęcia
zatrudnienia, procedur związanych z przyznawaniem świadczeń
socjalnych czy też lokalem mieszkalnym.
Doradca obywatelski pomoże natomiast ustalić plan działania
i kolejne etapy załatwiania spraw urzędowych w Polsce. Krok
po kroku pomoże wykonać ustalony plan działania oraz określi
obowiązujące prawa i obowiązki.
Jeżeli wejdziesz z kimś w konflikt, punkty nieodpłatnej pomocy
prawnej zapewnią dostęp do wykwalifikowanego mediatora,
który będzie pośredniczył w wypracowaniu porozumienia.
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Jak można się zapisać na poradę?
• telefonicznie: każdy powiat prowadzi specjalny numer
telefonu do zapisów i udzielania informacji; numer telefonu
jest dostępny na stronach internetowych powiatów;
• lub elektronicznie: na podany przez powiat adres e-mail
lub na stronie https://np.ms.gov.pl/;
• lub osobiście: w starostwie powiatowym.

Co musisz przygotować?
Dokument tożsamości: taki jak dowód osobisty, paszport, lub inny
dokument potwierdzający tożsamość (również zaświadczenie
wystawione przez polską Straż Graniczną lub odcisk stempla
Straży Granicznej RP w dokumencie podróży potwierdzające
legalny pobyt na terytorium RP po przekroczeniu granicy
po 24 lutego 2022 r.), a także dokumenty dotyczące Twojego
problemu: jeśli w ogóle takie posiadasz.
System oferuje także pomoc dla osób z niepełnosprawnościami
np. poprzez pomoc tłumacza migowego lub umówienie porady
poza punktem pomocy.
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