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ODPOWIEDZI NA

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE 

PYTANIA 
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1 Czy przebywam legalnie w Polsce?

Jeśli jesteś obywatelem Ukrainy, przebywasz w Polsce

legalnie pod następującymi warunkami:

• Wjechałeś do Polski po 24 lutego 2022,

• Podczas kontroli granicznej zostałeś zarejestrowany na 

przejściu granicznym przez komendanta Straży 

Granicznej.

Jeżeli jesteś osobą, która spełnia wszystkie powyższe 

warunki, możesz legalnie przebywać w Polsce przez 18 

miesięcy.
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2 Czy mogę korzystać z rozwiązań specustawy?

Specustawa obejmuje także małżonków   obywateli Ukrainy 

nie będących  obywatelami Ukrainy pod warunkiem , że 

wjechali do Polski począwszy od  24 lutego 2022 
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3 Czym jest PESEL?

Numer PESEL to jedenastocyfrowy symbol numeryczny, który pozwala na łatwą 

identyfikację osoby, która go posiada. Uzyskanie tego numeru nie jest obowiązkowe, 

ale niewątpliwie jest niezbędne dla normalnego funkcjonowania w Polsce. 

Ułatwia on:

• korzystanie z opieki medycznej, 

• proces założenia konta bankowego, 

• podjęcie pracy. 

Bez tego numeru nie będziesz mógł:

• wykonywać działalności gospodarczej,

• korzystać z pomocy społecznej,

• wnioskować o świadczenia rodzinne.
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4 Jak uzyskać PESEL?

Aby uzyskać numer PESEL złóż wniosek w urzędzie gminy. 

Miejscem, gdzie otrzymasz numer  PESEL w Łodzi jest punkt obsługi Urzędu Miasta 

Łodzi przy ul. Krzemienieckiej 2B, 

otwarty w godzinach:

• poniedziałek, środa, czwartek, piątek, 8:00 – 16:00,

• wtorek 8:00 – 17:00.

Do wniosku o nadanie numeru PESEL:

• dołącza się jedną fotografię (zdjęcia będą wykonywane nieodpłatnie na miejscu,

wyłącznie dla osób składających wniosek),

• pobierane są odciski palców (z tego obowiązku zwolnione są dzieci do lat 12).

Tożsamość osoby składającej wniosek potwierdza się na podstawie:

• dokumentu podróży,

• Karty Polaka,

• innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości,

• dokumentu potwierdzającego urodzenie (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat),

• w przypadku braku dokumentów wymienionych wyżej, potwierdzenie tożsamości 

następuje na podstawie oświadczenia.
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5 Kończy mi się ważność wizy, karty pobytu, czy muszę wyjechać?

Specustawa przewiduje również przedłużenie 

dotychczasowych tytułów pobytowych (wizy krajowej i 

zezwolenia na pobyt czasowy). Jeżeli ostatni dzień okresu 

pobytu obywatela Ukrainy przypada w okresie od 24 lutego,

to okres legalnego pobytu ulega wówczas automatycznemu 

wydłużeniu do dnia 31 grudnia 2022 r. 
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6 Opiekuję się nie swoim dzieckiem, co muszę zrobić?

Dla zabezpieczenia dobra takiego dziecka sąd może 

ustanowić opiekuna tymczasowego. Musisz złożyć 

wniosek do sądu opiekuńczego. Opiekun tymczasowy 

powinien być ustanowiony przede wszystkim spośród 

krewnych, powinowatych lub innych osób dających 

rękojmię należytego wykonywania obowiązków opiekuna. 

Opiekunem tymczasowym dla rodzeństwa w miarę 

możliwości ustanawia się tę samą osobę.
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7 Chcę zapisać swoje dziecko do szkoły, jak to zrobić?

• Zbierz dokumenty z dotychczasowej nauki dziecka (świadectwa,

zaświadczenia itp.). Jeśli ich nie masz - napisz oświadczenie o sumie

ukończonych lat nauki ze wskazaniem placówki, do której dziecko uczęszczało.

• Skontaktuj się z wybraną polską szkołą i złóż wniosek o przyjęcie do szkoły.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor placówki.

• Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z 

zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły 

ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc.

• Jeżeli w wybranej szkole nie ma miejsc w danej klasie, skontaktuj się z

urzędem gminy, w której mieszkasz i poproś o wskazanie szkoły, w której Twoje

dziecko będzie mogło się uczyć.



9

8 Gdzie szukać pracy?

Obywatele Ukrainy przybywające do Polski mogą liczyć na wsparcie 

podmiotów publicznych, jak i prywatnych. 

W poszukiwaniu pracy mogą zwrócić się do:

• powiatowych urzędów pracy (340 placówek w całej Polsce), 

• centrów informacji i planowania kariery zawodowej (16 placówek), 

• skorzystać ze wsparcia w ramach infolinii „Zielona Linia” (tel. 19-524), 

• skorzystać z centralnej bazy ofert pracy, 

• aplikacji mobilnej ePraca (dostępnej na urządzeniach Android lub iOS), 

gdzie codziennie dodawanych jest około 70 tysięcy ofert pracy. 

Wszystkie te narzędzia są dostępne w języku ukraińskim. 

Pracy można szukać także korzystając z bezpłatnych platform 

ogłoszeniowych, takich jak:

• olx.pl,

• pracuj.pl,

• aplikuj.pl,

• pl.jooble.org.

Istnieje też możliwość skorzystania z usług agencji pracy.

olx.pl
pracuj.pl
aplikuj.pl
https://pl.jooble.org/
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9 Czy jestem zobowiązany do posiadania pozwolenia na pracę?

Obywatele Ukrainy nie mają obowiązku posiadania pozwolenia na pracę w 

Polsce. Pracodawca jednak musi złożyć oświadczenie o podjęciu pracy 

przez cudzoziemca za pośrednictwem portalu praca.gov.pl.
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10 Jak długo mogę pracować w Polsce?

Ukrainiec na podstawie złożonego przez pracodawcę oświadczenia uzyskuje 

zgodę na pracę przez maksymalnie 24 miesiące. Po upływie tego czasu 

można ubiegać się o przedłużenie tego pozwolenia na kolejne 24 miesiące.

Należy jednak pamiętać, że by móc pracować należy posiadać pozwolenie na 

pobyt w Polsce.
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11 Czy obywatel Ukrainy może założyć w Polsce konto bankowe?

Tak. Dla założenia konta w większości banków w Polsce wystarczy dokument 

identyfikacyjny, na przykład paszport, dowód (ID karta) i potwierdzenie 

wjazdu po 24.02.2022.
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12 Na jaką pomoc finansową mogę liczyć?

Obywatele Ukrainy, którzy już mają nadany numer PESEL, 

mogą występować o:

• Jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę, do ośrodków pomocy 

społecznej w gminie, w której przebywają (tzw. MOPS, punkty w Łodzi 

przedostatni slajd).

• Świadczenie wychowawcze 500+. Świadczenie wychowawcze może otrzymać 

rodzic lub opiekun prawny, przysługuje na każde dziecko do ukończenia przez 

nie 18 lat, jeśli dziecko wspólnie z nim mieszka oraz pozostaje na jego utrzymaniu.

• Rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO) można uzyskać na dziecko w wieku od 12-

tego do 35-tego miesiąca życia. Kapitał przysługuje na drugie i kolejne dziecko w 

rodzinie, jeśli dziecko wspólnie mieszka oraz jest utrzymywane przez rodzica. 

Rodzic  dziecka decyduje czy chce otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł 

przez 24 miesiące, czy w wysokości 1 000 zł przez 12 miesięcy.

• Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub u 

dziennego opiekuna (do 400 zł miesięcznie).
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13
Gdzie mogę złożyć wniosek o 500+, rodzinny kapitał 

opiekuńczy i dofinansowanie pobytu w żłobku?

Wniosek o świadczenie wychowawcze, rodzinny kapitał opiekuńczy oraz 

dofinansowanie pobytu w żłobku można złożyć elektronicznie przez 

Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Konto w PUE ZUS można 

zarejestrować online, za pomocą profilu zaufanego, oraz przez bankowość 

elektroniczną wielu polskich banków (np. Millennium, Pekao, PKO).

Rodzic lub opiekun prawny może również w celu złożenia wniosku zgłosić się 

do punktu obsługi klienta placówki ZUS, gdzie uzyska pomoc w wypełnieniu 

wniosku i jego elektronicznym złożeniu.

Aby złożyć wniosek do ZUS potrzebny będzie:

• polski numer identyfikacyjny PESEL osoby składającej wniosek i dziecka,

• adres mailowy,

• polski numer telefonu,

• numer rachunku bankowego w Polsce.

Świadczenie wypłacane jest przez ZUS co miesiąc na wskazany 

rachunek bankowy.
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14 Przydatne strony internetowe i dodatkowa informacja

Punkty Pomocy Socjalnej MOPS w Łodzi:

• Punkt Pracy Socjalnej, ul. Wielkopolska 53,

• Punkt Pracy Socjalnej, ul. 10 Lutego 7/9,

• Punkt Pracy Socjalnej, ul. Paderewskiego 47.

Przydatne strony internetowe:

• www.gov.pl/web/ua – informacyjna strona rządowa w języku ukraińskim

• www.zus.pl – informacja o świadczeniach rodzinnych w języku 

ukraińskim.

• mops.uml.lodz.pl

http://www.gov.pl/web/ua
http://www.zus.pl/
https://mops.uml.lodz.pl/
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Kancelaria adwokacka adw. Alicja Bień

ul. Pawilońska 47, 91-487 Łódź

Telephone: 42 630 40 10

Fax: 42 630 97 00

Mobile: 601 364 369 (Alicja Bień)

e-mail: a.bien@alicjabien.pl | kancelaria@alicjabien.pl

www.alicjabien.pl

Więcej informacji można znaleźć w poradnikach na naszej stronie 

alicjabien.pl/ukraina!

http://www.alicjabien.pl/
https://alicjabien.pl/ukraina

