POBYT I PRACA W POLSCE OBYWATELI UKRAINY
podstawowe informacje | stan na 8 marca 2022 r.

Podstawa dla wjazdu i pobytu w Polsce obywatela Ukrainy:
Dokument

Maksymalna długość legalnego pobytu

Paszport biometryczny
Wiza – krajowa (D) lub Schengen (C), wiza długoterminowa lub
zezwolenie na pobyt wydane przez inne państwo Schengen
Karta pobytu – zezwolenie na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt
rezydenta długoterminowego UE

90 dni (w ciągu każdych 180 dni)
W zależności od rodzaju wizy. W praktyce od 91 dni do 365 dni; na
krótsze pobyty w Polsce należy uzyskać wizę Schengen.
W zależności od rodzaju zezwolenia. Zezwolenie na pobyt czasowy
jest wydawane maksymalnie na 3 lata.

Wjazd nadzwyczajny – decyzja komendanta placówki Straży
Granicznej udzielana podczas przekraczania granicy

15 dni

Status uchodźcy – wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej
złożony na przejściu granicznym wobec Strażnika Granicznego

Osoby takie przebywają legalnie w Polsce do czasu rozpatrzenia
wniosku; nie będą mogły pracować co najmniej przez pierwsze 6
miesięcy od złożenia wniosku.

Władze polskie wpuszczają każdą osobę uciekającą w związku z wojną w Ukrainie, niezależnie od tego, jakie dokumenty
posiada. W skrajnym przypadku Straż Graniczna wpuszcza obywateli Ukrainy na zasadzie wjazdu tymczasowego. W miarę
możliwości należy jednak zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające tożsamość, takie jak paszport, prawo jazdy czy świadectwo
urodzenia. Dokumenty te przydadzą się także już podczas pobytu w Polsce.
Dziecko nieposiadające paszportu ani innego ukraińskiego dokumentu tożsamości może przekroczyć granicę na podstawie
samego aktu urodzenia. Jeżeli dziecko przekracza granicę bez opiekunów prawnych (samemu albo np. z ciocią czy babcią)
potrzebna jest zgoda rodzica.
Członkowie rodzin obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Polsce legalnie mogą ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy
w celu połączenia z rodziną.

Dokumenty uprawniające do podejmowania zatrudnienia w Polsce:
Dokument
Zarejestrowane
pracodawcy
Zezwolenie na pracę

Komentarz
oświadczenie

Jednolite zezwolenie na pobyt
czasowy i pracę
Niebieska karta – zezwolenie na
pobyt czasowy dla pracowników o
wysokich kwalifikacjach
Zezwolenie na pobyt w celu
prowadzenia
działalności
gospodarczej (dla przedsiębiorców)

Wiza PBH

Umożliwia pracę na okres do 24 miesięcy u konkretnego pracodawcy. Oświadczenie składa
pracodawca do lokalnego urzędu pracy.
Umożliwia pracę na okres do 3 lat u konkretnego pracodawcy. O zezwolenie występuje pracodawca
do właściwego urzędu wojewódzkiego.
Umożliwia pracę na okres do 3 lat u konkretnego pracodawcy. O zezwolenie występuje pracownik, we
współpracy z pracodawcą, do właściwego urzędu wojewódzkiego.
Dotyczy pracy w zawodzie wymagającym wykształcenia wyższego lub co najmniej 5-letniego
doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym do wykształcenia wyższego. Umożliwia
pracę na okres do 3 lat. O zezwolenie występuje pracownik do właściwego urzędu wojewódzkiego, we
współpracy z pracodawcą.
Zezwolenie udzielane osobie, której celem pobytu w Polsce jest prowadzenie indywidualnej
działalności gospodarczej, pełnienie funkcji członka zarządu spółki kapitałowej, w której
cudzoziemiec posiada udziały, prowadzenie spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
przez komplementariusza lub pełnienie funkcji prokurenta. O zezwolenie występuje cudzoziemiec na
okres do 3 lat.
Wiza krajowa typu D z dopiskiem „Poland. Business Harbor”. Wiza wydawana na okres do 1 roku dla
specjalistów posiadających doświadczenie lub wykształcenie zawodowe w sektorze IT/New Tech.

Dokument uprawniający do legalnego pobytu na terytorium Polski nie zawsze uprawnia do podejmowania pracy, a dokument
zezwalający na legalną pracę nie uprawnia jednocześnie do legalnego pobytu (wyjątek to np. jednolite zezwolenie na pobyt i pracę).
W praktyce oznacza to, że po upływie okresu bezwizowego, należy wystąpić o wizę lub o zezwolenie na pobyt czasowy.

Niniejsze opracowanie zawiera jedynie ogólne informacje, które mogę się ulegać zmianom, i nie
należy utożsamiać go z udzieleniem porady prawnej. Każdy przypadek osoby przyjeżdzającej do
Polski jest inny i wymaga osobnej analizy w celu ustalenia najbardziej optymalnych rozwiązań. Przed
podjęciem decyzji dotyczących pobytu lub pracy w Polsce rekomendujemy skontaktować się z
Centrum Pomocy Prawnej i Psychologicznej dla obywateli Ukrainy https://www.helpukraine.com.pl/
Centrum umożliwi kontakt ze specjalistami uprawnionymi do świadczenia pomocy prawnej w Polsce,
którzy będą w stanie udzielić porady prawnej w indywidualnej sprawie.

