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Legalny pobyt w Polsce  
 

Co muszę zrobić, żeby legalnie przebywać w Polsce?    
Jeśli wjechałeś do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. z Ukrainy i zostałeś zarejestrowany przez 
komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, Twój pobyt jest legalny przez 18 
miesięcy. Może zostać on przedłużony na okres trzech lat.  

 
Przyjechałem do Polski po rozpoczęciu konfliktu zbrojnego, ale nie zostałem 
zarejestrowany przez komendanta placówki Straży Granicznej podczas kontroli 
granicznej. Co muszę zrobić, żeby legalnie przebywać w Polsce?    
W takim przypadku Twój pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie zarejestrowany 
podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL. Wniosek musi zostać złożony w terminie 60 dni 
od dnia wjazdu.  

 
Przebywałem w Polsce przed rozpoczęciem konfliktu zbrojnego – jak przedłużyć legalny 
pobyt?   
Jeżeli na podstawie wizy krajowej ostatni dzień Twojego pobytu w Polsce przypada w okresie od 24 
lutego 2022 r., okres pobytu ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r. W Twoim dokumencie podróży 
nie umieszcza się nowej naklejki wizowej. Wiza krajowa w okresie przedłużenia okresu pobytu oraz 
okresu ważności nie uprawnia do przekraczania granicy. 

Jeżeli ostatni dzień okresu ważności Twojego zezwolenia na pobyt czasowy przypada w okresie od dnia 
24 lutego 2022 r., okres ważności ulega przedłużeniu do 31 grudnia 2022 r. Przedłużenie ważności 
zezwolenia na pobyt czasowy nie uprawnia do uzyskania nowej karty pobytu. 

 
Przekroczyłem granicę – gdzie znajdę pomoc?   
Jeśli nie masz zapewnionego bezpiecznego miejsca zakwaterowania zgłoś się do punktu recepcyjnego. 
Znajdziesz tam wszystkie informacje na temat zasad pobytu w Polsce. W punkcie masz zapewniony 
posiłek, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce, gdzie możesz odpocząć. Otrzymasz też informacje 
o miejscu tymczasowego zakwaterowania. 

  



Uzyskaj numer PESEL  
 

Jesteś obywatelem Ukrainy i przybyłeś do Polski ze względu na działania wojenne w Twoim kraju? 
Możesz uzyskać numer PESEL, który umożliwi Ci np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy 
społecznej czy założenie firmy w Polsce. Zakładając PESEL nie zapomnij o profilu zaufanym, który 
umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez internet. 

 

Numer PESEL – co to takiego? 
PESEL – Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności to 11-cyfrowy numer, który pozwala na 
łatwą identyfikację osoby, która go posiada. W Polsce numeru PESEL używa się np. do załatwiania 
spraw w urzędzie czy u lekarza.  

 

Kto może założyć numer PESEL? 
Każdy obywatel Ukrainy, który wjechał legalnie do Polski od 24 lutego 2022 r.  

 

Co muszę zrobić by uzyskać numer PESEL? 
Udaj się do dowolnego urzędu gminy lub urzędu dzielnicy. Tam musisz złożyć odpowiedni wniosek. Do 
wniosku dołącz swoją kolorową fotografię na papierze fotograficznym w rozmiarach 35 mm x 45 mm 
(szerokość x wysokość). 

PESEL zostanie nadany po ustaleniu tożsamości w oparciu o dostępne dokumenty, takie jak paszport, 
dowód osobisty, karta Polaka, prawo jazdy lub inny dokument ze zdjęciem. Jeżeli nie masz takiego 
dokumentu, numer PESEL zostanie nadany na podstawie Twojego oświadczenia. 

Jeśli numer PESEL ma być nadany dla Twojego dziecka lub dziecka, którym się opiekujesz także musisz 
wypełnić wniosek i dołączyć jego zdjęcie. Dołącz także akt urodzenia i inne dokumenty, jeśli zabrałeś 
je z Ukrainy. Jeśli dziecko skończyło już 12 lat przyjdź z nim do urzędu.  

  



Załóż profil zaufany 
 

Sam PESEL nie wystarczy, potrzebny jest jeszcze profil zaufany! Jeżeli masz 18 lat to w trakcie 
nadawania numeru PESEL załóż także profil zaufany. Umożliwi Ci załatwianie wielu spraw przez 
internet. Niektóre sprawy w Polsce można załatwiać wyłącznie w sposób elektroniczny np. złożyć 
wniosek o 500 + dla dziecka. 

 

Czym jest profil zaufany? 
To cyfrowe narzędzie autoryzacji, które umożliwia załatwianie spraw urzędowych online, bez 
wychodzenia z domu. 

W internecie pełni tę samą funkcję co dokument tożsamości i pozwala na podpisanie dokumentu 
elektronicznego, który uznawany jest tak jak podpis własnoręczny (tylko wobec podmiotów 
publicznych). 

 

Jak założyć profil zaufany? 
Profil zaufany założysz podczas nadawania numeru PESEL. Podczas rejestracji w urzędzie, zaznacz w 
formularzu zgodę na przekazanie danych do rejestru danych kontaktowych i potwierdzenie profilu 
zaufanego. 

Pamiętaj, aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć : 

 działający telefon komórkowy z numerem od polskiego operatora, którego jesteś wyłącznym 
użytkownikiem,  

 adres e-mail, z którego korzystasz.  

Na podany adres e-mail otrzymasz login, a na numer telefonu komórkowego jednorazowe hasło 
umożliwiające aktywację twojego profilu zaufanego i ustalenie nowego hasła. 

 

  



Zainstaluj aplikację mObywatel 
 
Czym jest mObywatel? 
To aplikacja z elektronicznym dokumentem Diia.pl, która pozwala potwierdzić Twoją tożsamość.  

 

Kto może korzystać z aplikacji? 
Z aplikacji mObywatel i dokumentu Дія пл (Diia.pl) może korzystać każdy, kto: 

 jest pełnoletni, 

 ma nadany numer PESEL, 

 przekroczył polską granicę po 24.02.2022 r. 

 ma założony profil zaufany, 

 ma smartfona z systemem Android (6.0 lub nowszy) lub iOS (13.0 lub nowszy). 

 

Jak zainstalować aplikację mObywatel? 
1. Ściągnij aplikację mObywatel. Aplikacja dostępna jest wyłącznie w sklepach: App Store i Google 

Play. 

2. Uruchom aplikację mObywatel. 

3. Na ekranie głównym wybierz „Dodaj Diia.pl” 

4. Zapoznaj się z podstawowymi informacjami o aplikacji, zaakceptuj regulamin i politykę 
prywatności. 

5. Wprowadź nazwę dla swojego telefonu. 

6. Ustaw hasło do aplikacji. 

7. Przygotuj swój login i hasło, które zostały nadane dla profilu zaufanego. 

8. Wprowadź swój login i hasło dla profilu zaufanego. 

9. Otrzymasz SMS-a z jednorazowym kodem dostępowym. 

10. Wprowadź do aplikacji mObywatel kod z wiadomości SMS. 

11. Po chwili Twój dokument zostanie dodany. 

 

Więcej na stronie: www.gov.pl/mobywatel/ua 

  



Jak skorzystać z publicznej opieki medycznej w Polsce? 
 

Do bezpłatnego korzystania z publicznej opieki medycznej w Polsce, na takich samych zasadach jak 
ubezpieczeni obywatele Polski, jesteś uprawniony (także osoby niepełnoletnie), jeśli: 

 przybyłeś do Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium tego państwa,  

 posiadasz Kartę Polaka i przybyłeś do Polski wraz z najbliższą rodziną z powodu tych działań 
wojennych. 

Takie samo prawo mają osoby, nieposiadające obywatelstwa ukraińskiego, które są małżonkiem 
obywatela Ukrainy i przybyły do Polski z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium tego państwa. 

 

Czy muszę zapłacić za lekarza? 
Nie, możesz skorzystać z bezpłatnej wizyty w przychodni z logo Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) 
– porady lekarza rodzinnego, pielęgniarki, położnej. Możesz też, jeśli zajdzie taka potrzeba, skorzystać 
z badań diagnostycznych zleconych przez lekarza, porady lekarza specjalisty oraz leczenia szpitalnego, 
jeśli stan twojego zdrowia będzie wymagał pobytu w szpitalu.  

 

Musiałem/łam przerwać leczenie w Ukrainie - co mam zrobić? 
Zgłoś się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (lekarza rodzinnego), pracującego w przychodni z 
logo Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), który w zależności od choroby, której leczenie przerwano, 
będzie je kontynuował lub skieruje Cię do odpowiedniej placówki medycznej (specjalisty). 

 

Czy będę musiał/a zapłacić, jeśli znajdę się w szpitalu? 
Nie. Możesz skorzystać z opieki szpitalnej bezpłatnie, jeśli jesteś w Polsce w związku z działaniami 
wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. 

Jakie są zasady udzielania świadczeń medycznych w Polsce?   
Musisz wiedzieć, że:  

 Badania diagnostyczne oraz świadczenia w poradniach specjalistycznych oraz leczenie w 
szpitalu są udzielane na podstawie skierowania lekarza.  

 Skierowanie nie jest wymagane do specjalistów: ginekologa i położnika; dentysty; wenerologa; 
onkologa; psychiatry; psychologa (w czasie stanu epidemii COVID-19 w Polsce); dla osób 
chorych na gruźlicę; dla osób zakażonych wirusem HIV. 

 Leczenie w szpitalach, świadczenia w poradniach specjalistycznych oraz m.in. rehabilitacja po 
leczeniu szpitalnym są udzielane według kolejności zgłoszenia. Oznacza to, że zostaniesz 
wpisany na listę oczekujących do lekarza specjalisty, np. na wizytę u ortopedy, kardiologa, 
laryngologa, na planowe leczenie szpitalne.  

W nagłych przypadkach, zagrażających życiu i zdrowiu, zostaniesz przyjęty do szpitala bez kolejki i bez 
skierowania. 

 



Co to jest Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz mojeIKP i po co mam z nich korzystać?  
Są to bezpłatne aplikacje, które zawierają dane medyczne o leczeniu. Pozwalają również załatwić 
szereg spraw dotyczących zdrowia bez konieczności wizyty w przychodni. Dzięki nim m.in. można 
odebrać e-receptę, e-skierowanie, sprawdzić wynik testu na COVID-19, masz też dostęp do Unijnego 
Certyfikatu COVID (UCC).  

Informacje o tym, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta oraz jak zainstalować i uruchomić 
aplikację mojeIKP, znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl w zakładce „Пацієнти з України”. 

 

Gdzie otrzymam informacje w sprawie bezpłatnego leczenia w Polsce? 
Pod numerem bezpłatnej infolinii, która jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu: 800 190 590. 
Infolinia jest obsługiwana w kilku językach: polskim, ukraińskim, angielskim i rosyjskim. 

Od poniedziałku do piątku w godzinach 18.00-8.00 następnego dnia oraz przez całą dobę w weekendy 
i święta możesz korzystać z porady medycznej oraz konsultacji psychologicznej w ramach 
Teleplatformy Pierwszego Kontaktu, dzwoniąc na bezpłatny numer telefonu 800 137 200 lub przez 
stronę internetową: gov.pl/zdrowie/tpk 

Pamiętaj! Bezpłatny numer alarmowy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia i bezpieczeństwa: 112 

 

  



Jak skorzystać z leków refundowanych w Polsce? 
Do korzystania z leków refundowanych – czyli w niższej cenie, jesteś uprawniony, jeśli:  

 przybyłeś na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium tego państwa w okresie od 24 lutego 2022 r., 

 legitymujesz się dokumentem, który potwierdza tożsamość (nie dotyczy osób niepełnoletnich) 
lub numerem PESEL nadanym w Polsce, 

 masz wystawioną przez lekarza receptę ze zniżką.   

 

E-recepta 
W Polsce obowiązują elektroniczne recepty (e-recepty). Też możesz je realizować.  

Jeśli nie masz numeru PESEL i chcesz zrealizować e-receptę, musisz otrzymać od pracownika 
medycznego (np. lekarza, pielęgniarki) wydruk z kodem paskowym. Wydruk ten należy pokazać 
farmaceucie, aby kupić lek w aptece.   

Jeśli masz numer PESEL, a także profil zaufany, możesz odebrać e-recepty SMS-em lub na adres 
mailowy (po zalogowaniu się na Internetowe Konto Pacjenta i wpisaniu swoich danych kontaktowych) 
lub w aplikacji mojeIKP na telefon. 

Informacje o tym, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP) oraz jak zainstalować i 
uruchomić aplikację mojeIKP znajdziesz na stronie www.pacjent.gov.pl w zakładce „Пацієнти з 
України”. 

 

  



Jak zaszczepić się przeciw COVID-19? 
 

Pamiętaj! Szczepienie chroni przed ciężkim przebiegiem choroby.  

Szczepienia przeciw COVID-19 są bezpłatne dla wszystkich powyżej piątego roku życia. 

Jeśli dotychczas nie zostałeś zaszczepiony przeciw COVID-19, masz możliwość szczepienia lub 
uzupełnienia szczepienia preparatami dostępnymi w Polsce. 

Więcej informacji na temat szczepień znajdziesz na stronie gov.pl/ua. 

Jeśli masz już wystawione elektroniczne skierowania (e-skierowanie), na szczepienie możesz 
zarejestrować się: 

 za pośrednictwem infolinii 989, 

 bezpośrednio w dogodnym dla Twojego miejsca zamieszkania/przebywania punkcie szczepień. 
Zobacz mapę punktów szczepień gov.pl/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien 

Dostępne są różne rodzaje szczepionek przeciwko COVID-19. Preparaty są bezpieczne i dopuszczone 
do obrotu w Unii Europejskiej.  

W punktach szczepień znajdziesz kwestionariusze wstępnego wywiadu przesiewowego przed 
szczepieniem przeciw COVID-19 w języku ukraińskim i rosyjskim. 

E-skierowanie na szczepienie znajdziesz na swoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP) lub odbierzesz 
w aplikacji mojeIKP. Po szczepieniu znajdziesz w tych aplikacjach także Unijny Certyfikat COVID (UCC), 
który ułatwia podróżowanie po Unii Europejskiej. 

 

  



Jak zgłosić się na test w kierunku COVID-19? 
 

Zapisz się na test na koronawirusa (SARS-CoV-2) Uwaga! Wymagany jest polski numer telefonu.  

Wypełnij prosty formularz na stronie webankieta.pl/ankieta/714071/covid-19.html i poczekaj na 
telefon. Konsultant zadzwoni, aby wystawić zlecenie podczas rozmowy. 

Konsultanci Domowej Opieki Medycznej pracują w godzinach: 8.00–21.00 (również w weekendy i 
święta). Formularze złożone po 21.00 będą obsługiwane w miarę możliwości kolejnego dnia. 

Po wystawieniu zlecenia na test, otrzymasz SMS. Jeśli w twojej okolicy będzie wolny termin, w 
wiadomości dostaniesz propozycję miejsca i godziny. Możesz udać się też do dowolnego punktu 
pobrań. Punkt pobrań możesz znaleźć na mapie na stronie internetowej: 
pacjent.gov.pl/aktualnosc/test-w-mobilnym-punkcie-pobran 

Wynik badania uzyskasz w laboratorium lub za pomocą formularza do sprawdzania wyniku testu na 
COVID-19:  gov.pl/wynik-testu 

Pamiętaj, że formularz pozwala sprawdzić wynik, ale nie jest to oficjalny dokument. Jeśli potrzebujesz 
oficjalnego potwierdzenia wyniku, skontaktuj się z laboratorium, które przeprowadziło twoje badanie. 

  



Jak uzyskać pomoc społeczną? 
 

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy i chcesz uzyskać pomoc społeczną, możesz się po nią zwrócić np. do 
ośrodka pomocy społecznej.  

 

Na czym polega pomoc społeczna? 
W ramach pomocy społecznej możesz uzyskać: 

1. Świadczenia pieniężne i niepieniężne, takie jak: 

 zasiłek okresowy, 

 zasiłek celowy na żywność lub posiłek (w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”), 

 poradę specjalistyczną,  

 pomoc w formie interwencji kryzysowej,  

 usługi opiekuńcze, 

 mieszkanie chronione. 

2. Bezpłatną pomoc psychologiczną. 

3. Pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków w ramach Programu Operacyjnego Pomoc 
Żywnościowa współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD). 

 

Kto może uzyskać pomoc społeczną? 
Pomoc społeczną może otrzymać każdy obywatel Ukrainy, który:  

 wjechał legalnie na terytorium Polski z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r.,  

 deklaruje zamiar dalszego pozostania na terytorium naszego kraju,  

 został wpisany do rejestru PESEL. 

Świadczenia z pomocy społecznej będą miały charakter doraźny, krótkoterminowy (np. jeden, dwa 
miesiące). Mają one stanowić wsparcie w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i zabezpieczyć 
najpilniejsze wydatki osób w podeszłym wieku, niepełnosprawnych oraz matek z małymi dziećmi. 

Z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej będą mogli skorzystać również obywatele Ukrainy, 
przebywający legalnie w Polsce, których członek rodziny powrócił do ojczyzny w celu obrony kraju.  

 

Co musisz zrobić, aby uzyskać pomoc społeczną? 
Złóż pisemną lub ustną prośbę o pomoc oraz oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej 
i majątkowej do ośrodka pomocy społecznej lub centrum usług społecznych w miejscu twojego pobytu. 
W przygotowaniu dokumentów pomoże ci pracownik jednostki, do której się zgłosisz. 

 

Osoby z niepełnosprawnościami 
Jesteś osobą z niepełnosprawnością? Skontaktuj się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
Możesz skorzystać z pomocy oferowanej w ramach środków Funduszu Solidarnościowego oraz 
środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 



Jak uzyskać jednorazową pomoc pieniężną? 
 

Możesz uzyskać jednorazową pomoc pieniężną w wysokości 300 zł na pokrycie najpilniejszych 
wydatków.  

 
Kto może otrzymać jednorazową pomoc pieniężną? 
Każdy obywatel Ukrainy, który:  

• wjechał legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r. z Ukrainy,  

• deklaruje zamiar dalszego pozostania w Polsce, 

• został wpisany do rejestru PESEL. 

 
Co muszę zrobić aby otrzymać jednorazową pomoc pieniężną? 
Zgłoś się do właściwej jednostki organizacyjnej gminy i poproś o wniosek. Dokument możesz złożyć np. 
w: 

• ośrodku pomocy społecznej, 

• centrum usług społecznych (w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w 
centrum usług społecznych), 

• innej jednostce organizacyjnej wskazanej przez gminę. 

Pomoc będzie wypłacana na podstawie wniosku złożonego na piśmie przez osobę uprawnioną, jej 
przedstawiciela ustawowego, opiekuna tymczasowego albo osobę sprawującą faktyczną pieczę nad 
dzieckiem.  

Pieniądze możesz przeznaczyć na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na:  

• żywność,  

• odzież,  

• obuwie,  

• środki higieny osobistej,  

• opłaty mieszkaniowe. 

  



Opiekun tymczasowy 
Jeżeli nie jesteś rodzicem dziecka, ale sprawujesz faktyczną i osobistą opiekę nad dzieckiem, to 
powinieneś wystąpić do sądu o ustanowienie Ciebie opiekunem tymczasowym.  

Uprawnione do złożenia takiego wniosku są również między innymi: Straż Graniczna, policja, organy 
samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe zajmujące się udzielaniem pomocy 
cudzoziemcom.  

Jeśli sprawujesz faktyczną opiekę nad dzieckiem i chcesz być opiekunem tymczasowym zapytaj w 
najbliższym urzędzie gminy/miasta lub w ośrodku pomocy społecznej o pomoc w złożeniu takiego 
wniosku do sądu.  

Ważne! Zasady te dotyczą obywateli Ukrainy oraz dzieci będących obywatelami Ukrainy, których 
pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. 

 
  



Wychowanie przedszkolne dzieci z Ukrainy 
 

Każde dziecko obywatelstwa ukraińskiego w wieku od 3 do 6 lat może zostać zapisane do polskiego 
przedszkola publicznego. 

Przedszkola publiczne dla dzieci obywatelstwa ukraińskiego w wieku od 3 do 6 lat są bezpłatne. 

 

Nabór dzieci do polskich przedszkoli publicznych. 
Kto może zapisać dziecko do przedszkola? 

Rodzic albo opiekun prawny dziecka.  

Kim jest opiekun prawny dziecka? 

Opiekun prawny dziecka to osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem. 

Jak zapisać dziecko do przedszkola? 

Zgłoś się do wybranej placówki i złóż wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola. Wniosek i niezbędne 
dokumenty należy złożyć do dyrektora placówki. 

W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są: dzieci z rodziny wielodzietnej; dzieci z 
niepełnosprawnością; dzieci, których rodzice albo rodzeństwo są osobami z niepełnosprawności;, 
dzieci, które wychowuje tylko jeden z rodziców oraz dzieci, które wychowują się w rodzinie zastępczej. 

Każda gmina może ustalić dodatkowe kryteria. 

W przedszkolu do którego chciałam/em zapisać dziecko, nie ma miejsc. Co zrobić? 

W przypadku braku wolnych miejsc, zgłoś się do gminy z prośbą o wskazanie przedszkola, do którego 
dziecko będzie mogło uczęszczać.  

 

Dokumenty dodatkowe 
Jeśli jesteście rodziną wielodzietną, złóż oświadczenie o wielodzietności rodziny. Oświadczenie należy 
napisać samodzielnie. 

Jeśli w Twojej rodzinie jest osoba z niepełnosprawnością, do wniosku o przyjęcie dziecka do 
przedszkola, załącz orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na 
niepełnosprawność lub orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. 

 

Moje dziecko nie zna języka polskiego. 
Brak znajomości języka polskiego przez dziecko nie jest przeszkodą w przyjęciu do przedszkola.  

Dzieci w wieku przedszkolnym bardzo szybko uczą się języka, z którym mają kontakt na co dzień. 

 

  



Edukacja dzieci z Ukrainy w polskich szkołach 
 

Twoje dziecko ma od 7 do 18 lat? To wiek obowiązkowej nauki w Polsce. Nauka dla dzieci w tym wieku, 
w szkołach publicznych jest bezpłatna. 

Przyjmowanie uczniów z Ukrainy, do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w Polsce, odbywa się 
na bieżąco w ciągu roku szkolnego. 

 

Zapisywanie dziecka do szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej 
Jeśli Twoje dziecko lub dziecko, którym się opiekujesz jest w przedziale wiekowym 7-18 lat, zapisz je 
do szkoły. Nie jest wymagana znajomość języka polskiego. 

Kto może zapisać dziecko do szkoły? 

Rodzic, opiekun prawny oraz inna osoba sprawująca opiekę nad uczniem.  

Uczniowie, którzy ukończyli 18 rok życia mogą zapisać się do szkoły ponadpodstawowej osobiście. 

Do której klasy będzie chodziło moje dziecko? 

Ustalenie klasy (roku nauki) w szkole podstawowej i ponadpodstawowej następuje na podstawie 
dokumentów wydanych przez szkołę w Ukrainie. Jeśli nie masz dokumentów, napisz oświadczenie ile 
lat Twoje dziecko uczyło się w Ukrainie. 

Gdzie znajdę listę szkół? 

Lista wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych dostępna jest w Rejestrze Szkół i Placówek 
Oświatowych. 

Do której szkoły mogę zapisać dziecko? 

Informacje w sprawie dostępności szkół podstawowych lub ponadpodstawowych uzyskasz w urzędzie 
miasta lub gminy, w której mieszkasz. Tam wskażą szkołę, w której dziecko będzie mogło się uczyć. 

 
Wniosek i dokumenty 

1. Zgłoś się do wybranej placówki i złóż wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły. 
2. Wniosek możesz napisać własnoręcznie lub na formularzu dostępnym na stronie internetowej 

wybranej szkoły lub w szkole. 
3. Do wniosku załącz dokumenty potwierdzające uczęszczanie dziecka do szkoły w Ukrainie (np. 

zaświadczenia, świadectwa).  
4. Nie musisz tłumaczyć dokumentów na język polski. 
5. W przypadku braku dokumentów potwierdzających dotychczasową naukę dziecka, do wniosku 

załącz oświadczenie o sumie lat nauki dziecka w szkole w Ukrainie oraz wskaż szkołę lub szkoły, 
do których dziecko uczęszczało. 

 
Dodatkowe zajęcia z języka polskiego oraz innych przedmiotów nauczania 
Jeśli dziecko nie zna języka polskiego albo zna go na poziomie niewystarczającym do korzystania z 
nauki, ma prawo do dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego.  

Dzieci mogą także korzystać z dodatkowych zajęć wyrównawczych w zakresie przedmiotów nauczania. 



Oddziały przygotowawcze 
Szkoła może zorganizować oddział przygotowawczy w szkole dla dzieci, które wymagają szczególnych 
potrzeb edukacyjnych oraz formy organizacyjnej, wspomagającej efektywną naukę. 

Okres nauki w oddziale przygotowawczym trwa do zakończenia roku szkolnego, w którym uczeń został 
zakwalifikowany do oddziału. Okres ten, w zależności od postępów w nauce ucznia i jego potrzeb 
edukacyjnych, może zostać skrócony albo przedłużony – nie dłużej niż o jeden rok szkolny. 

Oddziały przygotowawcze mogą mieć charakter: szkolny, międzyszkolny oraz międzygminny. 

 
Pomoc psychologiczna. 
Każdemu dziecku może otrzymać bezpłatną pomoc psychologiczną. 

Pomoc psychologiczną zapewnia wójt, burmistrz lub prezydenta miasta, w którym obecnie mieszkasz. 

 
Wsparcie dziecka ze specjalnymi potrzebami. 
W zależności od potrzeb, dziecko może zostać objęte pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 
przedszkolach i szkołach, niezależnie od tego, czy posiadają dodatkowe dokumenty w tej sprawie. Za 
organizację wsparcia odpowiada dyrektor przedszkola lub szkoły.  

Jeśli Twoje dziecko jest niepełnosprawne, zwróć się o pomoc w sprawie przygotowania wniosku o 
wydanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub o potrzebie zajęć rewalidacyjno-
wychowawczych do dyrektora przedszkola, szkoły lub poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

Orzeczenia wydają publiczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne.  

Informacje dotyczące wsparcia, w tym przetłumaczone na język ukraiński i rosyjski wnioski o wydanie 
orzeczenia, dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki gov.pl/edukacja-i-
nauka/wsparcie-dzieci-z-ukrainy-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi--informacja-mein. 

  



Kontynuacja studiów i pracy naukowej dla obywateli Ukrainy w 
polskich uczelniach  oraz ośrodkach naukowych 
 

Jesteś studentem lub pracownikiem naukowym obywatelstwa ukraińskiego? Rozpocząłeś studia lub 
pracowałeś w Ukrainie i chcesz kontynuować naukę lub pracę w Polsce? Masz taką możliwość.  

Studenci uprawnieni do kontynuowania studiów w polskich uczelniach 
Wniosek o przyjęcie na studia w wybranej przez Ciebie uczelni możesz złożyć niezwłocznie po 
przyjeździe do Polski. 

Możesz zacząć studia lub je kontynuować na podstawie umowy między Polską a Ukrainą o 
wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni.  

Kontynuacja studiów będzie możliwa również, gdy nie dysponujesz dokumentami poświadczającymi 
okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub praktyki zawodowe. Wystarczy, że złożysz 
oświadczenie, że 24 lutego 2022 r. byłeś studentem uczelni, która działa na terytorium Ukrainy – na 
określonym roku studiów, na danym kierunku i poziomie studiów.  

Weryfikację osiągniętych efektów uczenia się przeprowadza uczelnia, w której ubiegasz się o 
przyjęcie zgodnie z ustalonymi przez siebie zasadami. 

 
Wybór uczelni oraz studiów 
Jeśli jesteś studentem, którego pobyt w Polsce jest legalny i byłeś studentem uczelni działającej na 
terytorium Ukrainy, możesz się ubiegać o przyjęcie na studia w każdej uczelni działającej w Polsce. 

Na jakie studia się zdecydować? Ważne, aby zgadzał się rok studiów, kierunek i poziom studiów. W 
przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się, uczelnia może 
zobowiązać Cię do zdania określonych egzaminów lub odbycia praktyk zawodowych. 

Lista wszystkich uczelni w Polsce jest dostępna pod adresem:  gov.pl/edukacja-i-nauka/uczelnie-
wykazy 

Wykaz wszystkich kierunków w języku polskim jest dostępny pod adresem: studia.gov.pl/wybierz-
studia 

Wiele uczelni posiada w swojej ofercie studia na określonych kierunkach w języku angielskim. Lista 
kierunków studiów w języku angielskim jest dostępna pod adresem: study.gov.pl/studyfinder 

Informacje o zagranicznym dyplomie ukończenia studiów możesz uzyskać poprzez złożenie wniosku do 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, który jest dostępny pod adresem: 
nawa.gov.pl/uznawalnosc/wydawanie-informacji-o-zagranicznych-dyplomach  

Pisemną informację o dyplomie możesz także uzyskać samodzielnie w systemie Kwalifikator, 
dostępnym pod adresem: nawa.gov.pl/uznawalnosc/system-kwalifikator 

 

Opłaty za studia w Polsce 
Jesteś zwolniony z opłat za kształcenie na studiach stacjonarnych jeśli:  

• masz status uchodźcy,  

• korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP,  

• masz Kartę Polaka,  



• jesteś małżonkiem, wstępnym (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie) lub zstępnym (dzieci, 
wnuki i prawnuki) obywatela RP mieszkającego na terytorium RP. 

Ważne! Opłacie mogą podlegać usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach 
niestacjonarnych.  

W przypadku kontynuacji studiów przygotowujących do wykonywania niektórych zawodów – lekarza, 
lekarza dentysty, farmaceuty, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego,  fizjoterapeuty, 
ratownika medycznego – wysokość opłat na studiach niestacjonarnych lub w języku obcym nie 
przekroczy tych, które dotychczas ponosiłeś w uczelni działającej w Ukrainie. 

Z opłat za kształcenie możesz zostać zwolniony przez rektora wybranej uczelni. Uczelnia ustala 
warunki i tryb zwalniania z tych opłat. 

Tryb i warunki przyjęcia na studia określa uczelnia. 

 

Świadczenia dla studentów i kredyty studenckie 
Jeśli masz status uchodźcy, korzystasz z ochrony czasowej lub uzupełniającej na terytorium RP, masz 
Kartę Polaka, jesteś małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela RP mieszkającego na terytorium 
RP możesz wnioskować o: 

• stypendium socjalne,  

• zapomogę,  

• stypendium rektora  

• stypendium dla osób niepełnosprawnych.  

Szczegółowe procedury w tych sprawach określa uczelnia. 

Możesz też skorzystać z kredytu studenckiego.Wnioski o przyznanie kredytu studenckiego należy 
składać do następujących placówek bankowych: PKO Bank Polski S.A, Bank PEKAO S.A., Bank Polskiej 
Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi), SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi 
bankami spółdzielczymi). 

Możesz ubiegać się o stypendium Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Szczegóły dostępne są 
pod adresem:  nawa.gov.pl/solidarni-z-ukraina  

 

Kontynuacja pracy nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w Polsce 
Jeśli pracowałeś jako nauczyciel akademicki lub naukowy w Ukrainie od 24 lutego 2022 r. możesz być 
zatrudniony na uczelni jako nauczyciel akademicki lub polskich jednostkach naukowych bez 
przeprowadzania konkursu. Musisz posiadać odpowiedni tytuł zawodowy, stopień naukowy, stopień 
w zakresie sztuki lub tytuł profesora, odpowiednie kwalifikacje do zajmowania określonego 
stanowiska.   

W sprawie podjęcia pracy, skontaktuj się z wybraną uczelnią lub instytutem naukowym. Więcej 
informacji o systemie nauki dostępne jest pod adresem researchinpoland.org. 

Dodatkowo, do celów zatrudnienia nauczyciela akademickiego uczelnia w swoim statucie może ustalić 
inne stanowiska dla nauczycieli akademickich (profesor, profesor uczelni, adiunkt, asystent) oraz 
wymagania kwalifikacyjne do ich zajmowania. 



Ważne! Nie potrzebujesz zezwolenia ani zgody urzędu pracy. Podlegasz obowiązkowi ubezpieczeń 
społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Korzystasz z uprawnień w ramach stosunku pracy tak jak 
Polacy. 

 

Uznawanie wykształcenia 
Dyplomy uzyskane na Ukrainie do 20 czerwca 2006 r. są uznawane za równoważne z ich polskimi 
odpowiednikami. 

Dyplomy uzyskane w Ukrainie po 20 czerwca 2006 r. wymagają potwierdzenia ich równoważności z 
polskim odpowiednikiem w drodze nostryfikacji. 

Minister Edukacji i Nauki rekomendował uczelniom, aby w miarę możliwości zwalniały z opłat 
nostryfikacyjnych lub wprowadzały minimalne opłaty, a postępowania prowadziły w krótszym 
terminie. 

Uczelnie mogą potwierdzać ukończenie studiów na określonym poziomie obywateli Ukrainy lub Polski, 
objętych specustawą, którzy nie dysponują dyplomem ukończenia studiów. 

 

  



Jak podjąć legalną pracę w Polsce? 
 

Możesz podjąć pracę w naszym kraju. Nie musisz uzyskiwać zezwolenia na pracę cudzoziemca. 
Wszystkie formalności dotyczące Twojego legalnego zatrudnienia leżą po stronie pracodawcy. 

 

Kto może podjąć legalną pracę w Polsce? 
Możesz podjąć legalną pracę u każdego pracodawcy w Polsce bez dodatkowych zezwoleń, jeśli: 

 jesteś obywatelem Ukrainy, który wjechał legalnie do Polski w okresie od 24 lutego 2022 r.,  

 jesteś obywatelem Ukrainy, który przebywa legalnie na terenie Polski. 

 

Co muszę zrobić, by podjąć legalną pracę w Polsce? 
Jako pracownik nie musisz nic robić. Wszelkimi formalnościami zajmie się Twój pracodawca. W ciągu 
14 dni od podjęcia przez Ciebie pracy, ma on obowiązek powiadomić o tym fakcie powiatowy urząd 
pracy (właściwy ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania pracodawcy).  

Twój pracodawca zgłosi Cię elektronicznie na portalu www.praca.gov.pl. 

 

Gdzie szukać pracy? 
Możesz korzystać samodzielnie z: 

• Centralnej Bazy Ofert Pracy – oferty.praca.gov.pl,  

• Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia – psz.praca.gov.pl, 

• Portalu Zielona Linia – zielonalinia.gov.pl oraz infolinii 19524, 

• Strony www.pomagamukrainie.gov.pl, która zbiera w jednym miejscu informacje dotyczące 
rynku pracy, 

• Możesz również skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego urzędu pracy lub 
wojewódzkiego urzędu pracy obejmującej wsparcie w znalezieniu pracy, przede wszystkim 
przez pośrednictwo pracy oraz przez poradnictwo zawodowe.  

 

Rejestracja w urzędzie pracy 
Możesz zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy. Dzięki temu będzie mógł korzystać z usług i 
instrumentów rynku pracy w postaci, np.  

 pośrednictwa pracy 
 poradnictwa zawodowego  
 szkoleń 

na takich samych zasadach jak Polacy (jeśli spełnia warunki rejestracji jako osoba bezrobotna). 

  



Юридична допомога 
 

Цілодобова лінія допомоги потерпілим для біженців з України українською мовою  
Кожен прибулий з зони бойових дій отримає безкоштовну допомогу з Фонду справедливості, 
яким керує Міністерство юстиції. 

Закликаємо всіх осіб, які мають таку необхідність, скористатися цілодобовою Лінією допомоги 
потерпілим за номером телефону: +48 222 309 900. 

Гаряча лінія працює українською, російською та англійською мовами. Створено її завдяки Фонду 
справедливості. 

Вид допомоги залежить від індивідуальної ситуації потребуючих. Крім юридичної, психологічної 
та медичної допомоги надається також матеріальна підтримка. Вона покриє, серед іншого, 
витрати на: лікування, реабілітацію, ліки, харчування (талони на харчування), придбання одягу, 
білизни, взуття, миючих засобів і засобів особистої гігієни. 

Перелік закладів, де біженці можуть отримати допомогу, знаходиться на сайті: 
www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy/. 

Безoплатна правова допомога, безкоштовні консультації громадян та 
безкоштовне посередництво(медіація) 
У зв’язку зі зростанням напливу біженців від війни на територію Республіки Польща з України, 
яка захищається від російського вторгнення, Міністерство Юстиції Польщі зазначає, що до 
диспозицї всіх осіб перебуваючих в Польщі, в тим також іноземців, залишається система 
безоплатної допомоги, яка діє відповідно до Закону від 5 серпня 2015 р. про безоплатну правову 
допомогу, безоплатні консульації громадянські і правової освіти (Вісник законів 2021 року, ст. 
945, далі: «Закон»). Кожен, хто не може оплатити витрати на оплачувану юридичну допомогу, 
має право на допомогу. 

Очевидно, що пропозиція безкоштовної системи доступна в першу чергу людям, які володіють 
польською мовою. Однак не суперечить положенням Закону відвідування пункту за допомогою 
перекладача, а також надання консультацій за допомогою засобів дистанційного зв’язку. Наразі 
Міністерство Юстиції Польщі збирає інформацію про наявність послуг безкоштовної допомоги 
українською, російською та англійською мовами у всіх пунктах допомоги, працює над 
можливістю збільшення робочого часу спеціаліста у сфері прав іноземців у пунктах безоплатної 
допомоги. Детальну інформацію про систему безкоштовної допомоги можна знайти в 
інформаційному буклеті, який містить основні відомості про те, як отримати допомогу. 

 



Як на смартфоні змінити мову клавіатури? 

На телефонах як з системою Android, так і iOS Ви можете вводити текст будь-якою 
мовою. Для цього необхідно додати необхідну мову, згідно з підготовленими нами 
інструкціями Пам’ятайте, що окремі функції системи можуть відрізнятися в залежності 
від її версії. 

Телефони з системою Android 

На телефоні або планшеті з сисемою Android відкрийте програму, яка вас цікавить і торкніться 
поля для введення тектсту. 

Щоб застосувати налаштування параметрів мови, у полі клавіатури знайдіть піктограму 

 (налаштування), потім виберіть «Мови та типи»> керування мовами введення. Знайдіть і 
додайте мову, яка вас цікавить. 

Поверніться до програми, яка вас цікавить. 

Щоб перемикати клавіатуру на різні мови, торкніться поля введення тексту, потім проведіть 

пальцем по пробілу на клавіатурі або спробуйте утримувати палець на позначці  чи пробілі 
протягом кількох секунд. 

Пам’ятайте, що окремі функції системи можуть відрізнятися в залежності від її версії. Детальну 
інформацію можна знайти на сайті виробника телефону. 

Телефони  з системою IOS 

Щоб змінити мову на клавіатурі телефону, перейдіть до меню Налаштування (значок шестірні 
на головному екрані), а потім перейдіть до Загальні> Клавіатура> Клавіатури. 

Торкніться позначки Додати клавіатуру та оберіть зі списку клавіатуру необхідну мову. Якщо 
ви хочете додати більше клавіатур, повторіть наведені вище кроки. 

Тепер додану клавіатуру Ви можете використовувати для введення тексту в будь-якій програмі. 

Під час введення тексту натисніть і утримуйте клавішу або , потім вкажіть назву 
клавіатури, на яку потрібно переключитися. 

Пам’ятайте, що окремі функції системи можуть відрізнятися в залежності від її версії. Детальну 
інформацію можна знайти на сайті виробника телефону. 

 
 


