Uwagi szczegółowe i propozycje zmian
LEGALNY POBYT I MOBLINOŚĆ OBYWATELI UKRAINY

Podstawa prawna

Art. 79a ustawy o
cudzoziemcach
Ust.
6
Minister
właściwy do spraw
zagranicznych
może
określić,
w
drodze
rozporządzenia:
1) okres lub okresy, w
których
cudzoziemcy
przebywający
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej mogą składać
wnioski do ministra
właściwego do spraw
zagranicznych
o
wydanie wiz krajowych;
2) państwa, których
obywatele
przebywający
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej mogą składać
wnioski do ministra
właściwego do spraw
zagranicznych
o
wydanie wiz krajowych.

Postulowane
rozwiązanie

Komentarz

W obliczu sytuacji, w
jakiej
znalazło
się
obecnie wielu obywateli
Ukrainy, konieczne jest
możliwie
jak
najszybsze/pilne
wydanie
aktu
wykonawczego,
o
którym mowa w art. 79a
ust.
6
ustawy
o
cudzoziemcach.

Od początku rosyjskiej inwazji na
Ukrainę minęły ponad 3 miesiące, a
to dla wielu tysięcy obywateli
Ukrainy,
którzy
wyjechali
z
terytorium swojego kraju oznacza,
że okres 90 dni ruchu bezwizowego
umożliwiającego poruszanie się po
strefie Schengen upłynął lub
upłynie niebawem.
W
świetle
obowiązujących
przepisów konieczne będzie zatem
uzyskanie
wizy
krajowej
oznaczonej symbolem „D”, która
pozwoli na przemieszczanie się
pomiędzy
poszczególnymi
państwami - zarówno w celach
prywatnych, jak i zawodowych
(m.in. podróże służbowe).
Szacuje się, że w Polsce przebywa
obecnie ok. 1,5 mln uchodźców
wojennych, w tym ok. 168 tys.
podjęło zatrudnienie na mocy
przepisów ustawy o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa. Te liczby pokazują z
jaką skalą przyjdzie się zmierzyć
urzędom/instytucjom państwowym,
gdy masowo zaczną spływać
wnioski o wydanie wiz.
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Tysiące osób stanęło w obliczu
sytuacji, w której co prawda ich
pobyt na terytorium Polski uznaje
się za legalny, ale zasady
poruszania się poza jej granice i
sposób ubiegania się o stosowane
zezwolenia (wizy) nadal pozostaje
niejasny/niedoprecyzowany.
Również wśród pracodawców coraz
częściej pojawiają się pytania o
możliwości i prawne konsekwencje
delegowania
pracownikówobywateli Ukrainy poza terytorium
Polski.
Dlatego konieczne jest możliwie jak
najszybsze
wydanie
aktu
wykonawczego, o którym mowa w
art. 79a ust. 6 ustawy o
cudzoziemcach.
Dzięki
temu
możliwe będzie ubieganie się o
wizy w oparciu o konkretne
wytyczne
wynikające
z
rozporządzenia, a to pozwoli na
zapobieżenie spiętrzających się
wątpliwości i pytań. Tym samym
obywatele Ukrainy przebywający na
terenie Polski zyskają szerszy
dostęp do ubiegania się o ww. wizy,
przez co ich przemieszczanie się
poza granice stanie się stanowczo i
realnie łatwiejsze.
Art. 2 ust.1 Ustawy
Jeżeli
obywatel
Ukrainy,
o którym mowa w art. 1
ust. 1, przybył legalnie
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej

W ramach regulacji
zawartej w art. 2 ust. 1
oraz art. 3 ust.3 ustawy
konieczne
jest
doprecyzowanie
przepisów Ustawy oraz
wydanie
wytycznych
przez
właściwego

W obecnym stanie prawnym,
obywatele Ukrainy mają prawo do
legalnego
pobytu
w
strefie
Schengen przez 90 dni w okresie
180 dni oraz mają znacznie
ograniczoną
mobilność.
Stosowanie
Ustawy
w
praktyce
pokazało,
że
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w okresie od dnia 24
lutego 2022 r. do dnia
określonego
w przepisach wydanych
na podstawie ust. 4 i
deklaruje
zamiar
pozostania
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej, jego pobyt na
tym terytorium uznaje
się za legalny w okresie
18 miesięcy licząc od
dnia 24 lutego 2022 r.
Do określenia okresu
pobytu uznawanego za
legalny stosuje się art.
57
§
3
ustawy
z dnia 14 czerwca 1960
r.
Kodeks
postępowania
administracyjnego (Dz.
U. z 2021 r. poz. 735,
1491 i 2052). Za
legalny
uznaje
się
także pobyt dziecka
urodzonego
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej przez matkę,
która
jest
osobą
określoną w zdaniu
pierwszym, w okresie
dotyczącym matki.
Art.3 ust.3 Ustawy
Komendant
Główny
Straży
Granicznej
prowadzi w systemie
teleinformatycznym
Straży
Granicznej
rejestr
obywateli

ministra
dotyczących
weryfikowania
przez
Strażników Granicznych
okresu
legalności
pobytu
obywateli
Ukrainy w Polsce i
możliwości wjazdu do
Polski
obywateli
Ukrainy,
którzy taki
legalny
pobyt
(i
zatrudnienie posiadają).
Ponadto proponujemy
wprowadzenie regulacji
ustawowych
umożliwiających
automatyczne
wydłużenie
legalności
pobytu
obywateli
Ukrainy na czas trwania
działań wojennych na
terytorium tego państwa
na
analogicznej
zasadzie jak zostało to
uregulowane
tzw.
ustawą
covidową
(Ustawa z dnia 2 marca
2020 r. o szczególnych
rozwiązaniach
związanych
z
zapobieganiem,
przeciwdziałaniem
i
zwalczaniem COVID-19,
innych
chorób
zakaźnych
oraz
wywołanych
nimi
sytuacji kryzysowych) w
zakresie
dotyczącym
wydłużenia
legalności
pobytu cudzoziemców
przebywających
w
Polsce.

funkcjonariusze Straży Granicznej
niejednokrotnie błędnie, w sposób
wąski interpretują okres legalnego
pobytu obywateli Ukrainy w Polsce
na podstawie regulacji zawartych w
omawianej ustawie, odmawiając im
wjazdu na terytorium Polski.
Obywatele Ukrainy, zgodnie z art. 2
ust. 1 Ustawy mają prawo
legalnego pobytu w Polsce przez
18 miesięcy bez konieczności
uzyskiwania zezwolenia w tym
zakresie oraz mogą wykonywać
legalnie pracę (niezbędne jest
jednak poinformowanie właściwego
dla
siedziby
pracodawcy
powiatowego
urzędu
pracy).
Ustawa pozbawia tych uprawnień
osoby, które przebywają poza
Polską przez okres 1 miesiąca.
Podkreślić należy, że w ramach
wykonywania
pracy
obywatele
Ukrainy jako pracownicy mogą być
zobowiązywani do wykonywania
podróży służbowych poza Polskę.
Wobec powyższego, biorąc pod
uwagę fakt legalnego pobytu,
zatrudnienia
oraz
danych
umieszczonych
w
systemie
teleinformatycznym
Straży
Granicznej, nieuzasadniona jest
odmowa wjazdu tych obywateli do
Polski, jeśli wracają z podróży
służbowej (w której również legalnie
przebywali). Należy podkreślić, że
obywatele Ukrainy praktycznie z
dnia na dzień zostali zmuszeni do
pozostawienia całego swojego
dobytku, rodziny w celu ochrony
życia
w
związku
z
prowadzonymi
działaniami
wojennymi. Pomimo informatyzacji
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Ukrainy, którzy przybyli
na
terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej z terytorium
Ukrainy
w
związku
z
działaniami wojennymi
prowadzonymi
na
terytorium Ukrainy oraz
którzy złożyli wniosek,
o którym mowa w art. 4
ust. 1.

usług nie wszystkie sprawy, do
których zaliczają się m.in. sprawy
urzędowe, sprawy związane ze
stosunkiem pracy da się załatwić
online. Również trwające nadal
działania
wojenne
mogą
uniemożliwić
terminowe
opuszczenie kraju ojczystego i
powrót do ojczyzny.
Zasadne będzie zatem wydanie
wytycznych
dla
Strażników
Granicznych, którzy mają do
dyspozycji zarówno dane zawarte
w systemie teleinformatycznym
oraz pieczątki w paszporcie, które
faktycznie
potwierdzają
datę
wyjazdu oraz wjazdu na terytorium
Polski.
Naszym
zdaniem,
wydanie
wytycznych
umożliwi
sprawne
uregulowanie pojawiających się
wątpliwości oraz zmniejszy ryzyko
bezzasadnych odmów wjazdu na
terytorium Polski dla obywateli
Ukrainy.
Zwracamy również uwagę, że
wprowadzenie regulacji prawnych
automatycznie
wydłużających
legalizację
pobytu
oraz
umożliwiających
zwiększenie
mobilności
obywateli
Ukrainy,
przyczyni
się
do
znacznego
odciążenia
pracy
urzędników,
którzy
prowadzą
procedury
związane
z legalizacją pobytu i pracy
cudzoziemców.
Z

proponowanych

przez

nas
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rozwiązań skorzystają również
pracodawcy, którzy będą chcieli
zatrudnić obywateli Ukrainy. Mając
na względzie braki osobowe na
rynku pracy oraz spowolnienie
ekspansji gospodarczej z tym
związanej będzie to również
pozytywne rozwiązanie z punktu
widzenia sytuacji biznesowej oraz
konkurencyjności
polskiej
gospodarki.

POLSKO-UKRAINSKA IZBA GOSPODARCZA | ПОЛЬСЬКО-УКРАЇНСЬКА ГОСПОДАРЧА ПАЛАТА | POLISH-UKRAINIAN CHAMBER OF COMMERCE
Call Center: +48 663 664 212 | www.pol-ukr.com
POLAND
01-343 Warsaw
Legionowa 9/2
t. +48 22 827 00 81
f. +48 22 827 10 79
info@pol-ukr.com

UKRAINE
04071 Kiev
Khorywa 4/10
t. +380 44 221 48 78
f. +380 44 221 48 98
info.ukraine@pol-ukr.com

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy – XII Wydział Gospodarczy KRS: 0000176567

NIP 525-21-11-983

REGON 010304011

