Pomoc obywatelom Ukrainy

Legalny pobyt w Polsce
Jak przedłużyć pobyt?

Wniosek o udzielenie
zezwolenia na pobyt czasowy
będziesz mógł złożyć:
nie wcześniej niż po upływie 9 miesięcy
od dnia wjazdu do Polski
i nie później niż w okresie 18 miesięcy
od 24.02.2022 r.
wniosek złożony przed upływem 9 miesięcy
od dnia wjazdu nie będzie rozpatrywany.

Jeżeli wniosek złożysz we właściwym terminie,
otrzymasz zezwolenie na pobyt czasowy
na 3 lata z pełnym dostępem do rynku pracy.

Infolinia: +48 61 850 87 77
Wydział Spraw Cudzoziemców
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
w Poznaniu
pl. Wolności 17, 61-739 Poznań

Pomoc obywatelom Ukrainy

Legalny pobyt w Polsce
Twój pobyt w Polsce jest legalny
przez 18 miesięcy od 24.02.2022 r.
Kogo dotyczy?

obywateli Ukrainy,*
małżonków obywateli Ukrainy,
posiadających inne obywatelstwo*
przybywających do Polski bezpośrednio
z Ukrainy od 24.02.2022 r.
i chcących w Polsce pozostać
*Uprawnienie tracisz, jeżeli wyjedziesz z Polski na okres
dłuższy niż miesiąc

obywateli Ukrainy
posiadających Kartę Polaka
i członków ich najbliższej rodziny

opuszczających Ukrainę od 24.02.2022 r.,
a następnie przybywających
legalnie do Polski i chcących w Polsce pozostać

dzieci urodzonych w Polsce przez matki,
które są osobami, o których mowa powyżej

migrant.poznan.uw.gov.pl
ua.gov.pl
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Co powinieneś zrobić?

Jakie masz uprawnienia?

Legalny pobyt w Polsce

Nie musisz składać żadnych wniosków
o zalegalizowanie pobytu,
ani wniosku o status uchodźcy.
Twój legalny pobyt wynika z przepisów ustawy.

Jeżeli chcesz zostać w Polsce, później będziesz
mógł złożyć wniosek o nadanie PESEL
w dowolnym urzędzie gminy.
Ochrona przysługuje od dnia przybycia do
Polski, nie od dnia złożenia wniosku o nadanie PESEL.

Legalny pobyt w Polsce

Dostęp do rynku pracy
Możesz pracować bez dodatkowych zezwoleń,
jeżeli pracodawca powiadomi powiatowy urząd
pracy w terminie 14 dni
od dnia podjęcia pracy.
Pracodawca zawiadomienie wysyła
elektronicznie na praca.gov.pl.

Działalność gospodarcza
Możesz prowadzić działalność jak polscy
obywatele.
Jedynym warunkiem jest posiadanie
numeru PESEL.

Dostęp do świadczeń, opieki medycznej,
edukacji i innych usług publicznych
- sprawdź na stronie ua.gov.pl

Szczególne regulacje nie dotyczą:

posiadaczy zezwoleń na pobyt czasowy, stały, rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, statusu uchodźcy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany,
osób, które złożyły w Polsce wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej, chyba że taki wniosek zostanie wycofany,
osób, które zadeklarowały zamiar złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, chyba że taki wniosek został wycofany,
obywateli innych państw, przybywających z Ukrainy w związku z konﬂiktem zbrojnym.

