
Przekraczając granicę z Polską pamiętaj:
Jeżeli posiadasz paszport biometryczny lub masz wizę polską lub wizę Shengen -> możesz przebywać na 
terenie RP przez 90 dni bez dodatkowych zezwoleń oraz innych dodatkowych podstaw, nie musisz rejestro-
wać się jako uchodźca.

Nie rejestruj się jako uchodźca jeżeli chcesz w najbliższym czasie podjąć prace na terenie RP. Procedura 
trwa długo, a tym przez min 6 miesięcy nie będziesz mógł podjąć legalnie pracy. Status uchodźcy rekomendo-
wany jest jedynie jeżeli wiesz, ze nie będziesz mógł pracować w najbliższym czasie min. z uwagi na chorobę 
twoją lub Twoich bliskich, którymi musisz się opiekować.

Jeżeli nie masz paszportu biometrycznego możesz przekroczyć granicę min na podstawie decyzji komen-
danta, otrzymasz tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca. Na tej podstawie możesz przeby-
wać w Polsce do 15 dni. W tym czasie musisz zalegalizować swój pobyt. W takiej sytuacji najlepiej zasięgnąć 
porady prawnej.

Jeżeli przekroczyłeś granicę w ramach ruchu bezwizowego, nie potrzebujesz specjalnego zezwolenia 
na pracę na terytorium Polski. 
Poniżej podano niektóre podstawy wykonywania pracy bez dodatkowego zezwolenia na pracę: możesz 
wykonywać pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez zezwolenia na pracę lub zezwolenia 
na pobyt czasowy i pracę, min. jeżeli:
• przebywasz w RP w ramach ruchu bezwizowego; 
• posiadasz status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej lub czekasz ponad 6 miesięcy na decyzję po 
złożeniu wniosku o nadanie statusu uchodźcy (nie rekomendowana podstawa z uwagi na to, że trzeba 
czekać 6 miesięcy);
• posiadasz wizę humanitarną;
• posiadasz zgodę na pobyt tolerowany lub korzystasz z ochrony czasowej w Rzeczypospolitej Polskiej;
• posiadasz ważną Kartę Polaka;
• posiadasz wizę zezwalającą na pracę; 
• posiadasz zezwalający na pracę dokument pobytowy innego państwa obszaru Schengen;
• jesteś małżonkiem obywatela polskiego.

Jeżeli przekroczyłeś granice po 24 lutego 2022 przysługuje ci bezpłatna opieka medyczna.

Dzieci obywateli Ukrainy (bez względu na obywatelstwo dziecka) są bezpłatnie przyjmowane do szkół 
powszechnych.

Obywatele Ukrainy będący studentami lub doktorantami Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się 
o zwolnienie od opłat za mieszkanie w domach studenta (akademikach), jak również ubiegać się 
o zwolnienie od opłat za studia ze względów humanitarnych.

Jeżeli nie jesteś pewien swojej sytuacji prawnej zasięgnij bezpłatnej porady prawnej min. 
Infoliniia Urzędu do Spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75.
Lubelska Izba Radców Prawnych całodobowy numer telefonu pod który można wysyłać sms z prośbą 
o pomoc prawną+48 518 777 025, mail: ua@oirp.lublin.pl
ORA Warszawa: +48 22 350 66 16
OIRP w Rzeszowie dwa punkty pomocy prawnej dla obywateli Ukrainy – w Przemyślu przy ul. Lwowskiej 
52 i w Rzeszowie przy ul. Hoffmanowej 8.

Ważne dla cudzoziemców 
przyjeżdzających z Ukrainy
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