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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na pismo z 7 marca 2022 r. (sygn. BPS/043-37-1549/22) dotyczące oświadczenia Pana
Senatora Jana Marii Jackowskiego, złożonego podczas 37. posiedzenia Senatu RP 4 marca 2022 r.,
w sprawie planowanych przez rząd zmian w prawie w związku z wojną na Ukrainie oraz napływem
uchodźców do Polski1, przede wszystkim należy podkreślić, że Rząd Rzeczypospolitej Polskiej prowadzi
wielosektorowe działania, które od dnia wybuchu konfliktu zbrojnego w Ukrainie, tj. od 24 lutego 2022 r.
umożliwiają udzielenie pomocy każdemu cudzoziemcowi, który się o nią zwróci. Rozpoczęły się one
z inicjatywy Kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z kilkutygodniowym
wyprzedzeniem.
Zagadnienia dotyczące udzielania pomocy uchodźcom uciekającym z objętego wojną terytorium
Ukrainy, w tym także te związane z jej finansowaniem, oraz zasady legalizacji ich pobytu w Polsce
regulują przepisy ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem
zbrojnym na terytorium tego państwa2 zwanej dalej „ustawą pomocową”.
Na podstawie regulacji wprowadzonych do polskiego systemu prawa uchodźcy z Ukrainy mogą
ubiegać się o dostęp do usług publicznych, m.in.:
 numeru PESEL,
 uznania pobytu za legalny przez okres 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.,
 przedłużenia do dnia 31 grudnia 2022 r. ważności okresu pobytu na podstawie wizy krajowej i
okresu ważności wiz oraz zezwoleń na pobyt czasowy w sytuacji, kiedy ostatni dzień legalnego
pobytu obywatela Ukrainy na terenie Polski przypadał w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.,
 przedłużania do dnia 31 grudnia 2022 r. ważności dokumentów pobytowych posiadanych przez
obywateli Ukrainy, których ważność upłynęła w okresie od dnia 24 lutego 2022 r.,
 możliwości dalszej legalizacji pobytu (zezwolenie na pobyt czasowy na wniosek złożony nie
wcześniej niż przed upływem 9 miesięcy od dnia legalnego wjazdu do Polski, a nie później niż w
okresie 18 miesięcy od tej daty),
 prawa wyjazdu z Polski na okres do 1 miesiąca,
 możliwości założenia profilu zaufanego i korzystania z niego,
 w uzasadnionych przypadkach do pomocy wojewody w: zakwaterowaniu, całodziennym wyżywieniu
zbiorowym, transporcie do miejsc zakwaterowania, między nimi lub do ośrodków prowadzonych
przez Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców bądź w finansowaniu przejazdów środkami transportu
publicznego do lub pomiędzy miejscami, o których mowa wyżej,
 do instrumentów rynku pracy, aktywnych form pomocy oraz kierowania do zatrudnienia
za pośrednictwem urzędów pracy,
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 podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, na zasadach obowiązujących obywateli
polskich,
 do instytucji opiekuna tymczasowego dla małoletnich pozbawionych opieki rodziców (rolę tę może
pełnić krewny, powinowaty lub inna osoba dająca gwarancję należytego wykonywania obowiązków
opiekuna),
 wsparcia z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego, rodzinnego kapitału
opiekuńczego, świadczenia „dobry start” oraz dofinansowania opłaty ponoszonej przez rodzica
za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym bądź opiekę opiekuna dziennego,
 do jednorazowego świadczenia pieniężnego, przeznaczonego na utrzymanie (pokrycie wydatków
na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe) w wysokości 300 zł
na osobę,
 do świadczeń opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie, w jakim przysługują one osobom objętym
obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym,
 do systemu oświaty.
Rząd - za pośrednictwem wojewodów - przekazuje środki na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy.
Odnosząc się do kwestii możliwości podjęcia pracy, Minister Rodziny i Polityki Społecznej 3
poinformował, że obywatele Ukrainy, wobec których mają zastosowanie przepisy ustawy pomocowej
są uprawnieni do wykonywania pracy, w okresie pobytu zgodnego z obowiązującymi przepisami, bez
dodatkowego obowiązku uzyskania zezwolenia lub wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania
pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Aby skorzystać z tego rozwiązania, podmiot powierzający wykonywanie pracy obywatelowi Ukrainy
jest zobowiązany, w terminie 14 dni od dnia jej podjęcia, powiadomić powiatowy urząd pracy właściwy
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania o powierzeniu wykonywania pracy.
Ponadto, obywatel Ukrainy, który przebywa legalnie lub którego pobyt jest uznany za legalny, może
zarejestrować się w urzędzie pracy jako bezrobotny lub poszukujący pracy na takich samych zasadach jak
obywatel polski4. Regulacje te umożliwią swobodny dostęp do instrumentów rynku pracy, aktywnych
form pomocy oraz dają możliwość skierowania do zatrudnienia za pośrednictwem urzędu pracy.
Rejestrować mogą się również osoby starsze tj. kobiety powyżej 60 roku życia i mężczyźni powyżej 65
roku życia.
Zgodnie z art. 8 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia
2020 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy5, starosta może wyrazić zgodę
na rejestrację jako bezrobotnego albo poszukującego pracy osoby nieposiadającej kompletu
dokumentów lub która nie przekazała wymaganych danych. Osoby te jednak muszą wylegitymować się i
potwierdzić swoją tożsamość.
W zakresie dostępu do świadczenia opieki medycznej Minister Zdrowia6 przekazał, że obywatel
Ukrainy, wobec którego mają zastosowanie przepisy ustawy pomocowej, jest uprawniony do opieki
medycznej udzielanej na terytorium Polski obejmującej świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach
i w zakresie, w jakim osobom objętym obowiązkowym lub dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym
przysługuje prawo do świadczeń7 na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
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zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych8. Opieką zdrowotną, której zakres wyznaczać będzie
aktualny stan zdrowia pacjenta oraz związane z nim potrzeby zdrowotne, zostanie objęta bez wyjątku
każda osoba wymagająca pomocy medycznej, spełniająca warunki określone w ustawie pomocowej.
Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
(NFZ).
Jednocześnie należy wskazać, że w zakresie prawa lokalowego i polityki mieszkaniowej właściwym
pozostaje Minister Rozwoju i Technologii.

Z poważaniem
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