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Projekt specustawy określa m. in. szczególne zasady legalizacji 

pobytu obywateli Ukrainy, którzy wjechali na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej bezpośrednio z terytorium Ukrainy 

w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 

terytorium tego państwa, zasady powierzenia pracy 

obywatelom Ukrainy oraz szczególne zasady przedłużania 

okresów legalnego pobytu obywateli Ukrainy.
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Założenia specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym

Legalizacja pobytu

Pobyt obywatela Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski 

bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi w okresie 

od 24 lutego 2022 r. i deklaruje zamiar pozostania na terytorium 

Polski, będzie uznawany za legalny przez okres 18 miesięcy licząc

od dnia 24 lutego 2022 r.

Rejestracja pobytu w Polsce

Pobyt obywatela Ukrainy na terytorium RP będzie podlegał rejestracji 

albo podczas kontroli granicznej przez komendanta placówki Straży 

Granicznej albo na podstawie wniosku, który obywatel Ukrainy 

powinien złożyć w gminie nie później niż 60 dni od dnia wjazdu

na terytorium RP. 

Rejestr obywateli Ukrainy będzie prowadził Komendant Główny 
Straży Granicznej. 
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Legalizacja pracy

Legalizacja zatrudnienia będzie uproszczona.
Obywatele Ukrainy, których pobyt będzie
uznawany za legalny, będą mogli legalnie
pracować, jeśli pracodawca powiadomi powiatowy
Urząd Pracy w terminie 7 dni od dnia podjęcia
pracy przez cudzoziemca. Powiadomienia będą
dokonywane online przez portal: praca.gov.pl.

Zezwolenie na pobyt czasowy
Obywatele Ukrainy, których pobyt na terytorium
Polski jest lub był uznawany za legalny, mogą
złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy,
jednorazowo na okres 3 lat, licząc od dnia wydania
decyzji.

Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt
czasowy, obywatel Ukrainy powinien złożyć nie
wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia
wjazdu, a nie później niż w okresie 18 miesięcy
od dnia 24 lutego 2022 r.

Obywatel Ukrainy, któremu zostanie udzielone 
zezwolenie na pobyt czasowy, będzie uprawniony 
do wykonywania pracy na terytorium RP bez 
konieczności posiadania zezwolenia na pracę.

Przedłużenie ważności 
dokumentów
Do dnia 31 grudnia 2022 r. zostanie przedłużony
okres ważności kart pobytu, polskich dokumentów
tożsamości obywatela Ukrainy, dokumentów
„zgoda na pobyt tolerowany” wydanych
obywatelom Ukrainy jeśli ostatni dzień ważności
przypadał w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.

Do 31 grudnia 2022r. przedłużeniu podlegać także
będzie okres legalnego pobytu na podstawie wizy
Schengen lub w ramach ruchu bezwizowego, jeśli
ostatni dzień dopuszczalnego pobytu przypadał
od 24 lutego 2022 r., a pobyt ten rozpoczął się
przed tym dniem.

Koszt uzyskania przychodu
Jako koszty uzyskania przychodów będą
kwalifikowane koszty darowizn przekazanych
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31
grudnia 2022 r. na cele związane
z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na
terytorium Ukrainy, wymienionym w projekcie
specustawy podmiotom, w tym: (i) organizacjom
pożytku publicznego, (ii) jednostkom samorządu
terytorialnego, (iii) Rządowej Agencji Rezerw
Strategicznych, (iv) placówkom medycznym.

Świadczenia dla obywateli Ukrainy
Obywatele Ukrainy uzyskają szereg uprawnień,
w szczególności:

• możliwość zarejestrowania jako osoba bezrobotna 
albo poszukująca pracy;

• świadczenia rodzinne, wychowawcze, „na dobry 
start”, rodzinny kapitał opiekuńczy, dofinansowanie 
do opłat w żłobku, klubie dziecięcym lub
u dziennego opiekuna;

• świadczenia pieniężne i niepieniężne z pomocy 
społecznej;

• jednorazowe świadczenia pieniężne na utrzymanie
(500 zł dla osoby samotnie gospodarującej
lub 300 zł na osobę w rodzinie);

• bezpłatną pomoc psychologiczną;

• pomoc żywnościową w ramach Europejskiego 
Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym;

• opiekę medyczną;

• zwolnienie z opłat za studia; stypendium socjalne;

• możliwość kształcenia dzieci, udziału w zajęciach 
dydaktycznych.

Zwolnienie darowizn z podatku
Zwolnione od podatku od spadków i darowizn będą 
darowizny dokonane w okresie od dnia 24 lutego 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. dla obywateli 
Ukrainy, którzy w tym okresie przybyli na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium Ukrainy,
na skutek toczących się tam działań wojennych.

Zwolnienie pomocy humanitarnej
z podatku

Zwolniona będzie od podatku dochodowego pomoc 
humanitarna otrzymana w okresie od dnia 24 lutego 
2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przez podatników 
będących obywatelami Ukrainy, którzy w tym okresie 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy, na skutek toczących się tam 
działań wojennych.

Wejście w życie

Ustawa wejdzie w życie z dniem ogłoszenia, z mocą
od dnia 24 lutego 2022 r. 


