Dokumenty obywateli
ukraińskich w Polsce
Twój status w Polsce:
•

Nie obawiaj się, jeżeli słyszysz, że w Polsce zmieni się prawo – Rząd RP podkreśla, że wszystkie osoby uciekające z
Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą martwić się o legalność swojego pobytu. Nadchodząca zmiana
prawa pozwoli na wydłużenie okresu Twojego legalnego pobytu, możliwość podjęcia pracy i uproszczenie procedur.

• Nie składaj wniosku o przyznanie statusu uchodźcy, nowe rozwiązania przygotowywane dla gości z Ukrainy będą dla
Ciebie korzystniejsze.

Ty (dorośli):
Jeżeli przekroczyłeś granicę RP na podstawie ukraińskiego paszportu biometrycznego lub paszportu wewnętrznego:
● nie musisz podejmować żadnych czynności. Możesz dalej legitymować się dokumentem z Ukrainy.
● Jeżeli nie miałeś ze sobą ważnego dokumentu i dostałeś zgodę Komendanta Straży Granicznej RP na przekroczenie
granicy:
● udaj się do placówki konsularnej Ukrainy w Polsce, która:
● albo przedłuży termin ważności Twojego nieważnego paszportu;
● albo wystawi Ci zaświadczenie ze zdjęciem, potwierdzające Twoją tożsamość i obywatelstwo Ukrainy. Zaświadczenie
pozwoli na identyfikację w polskich urzędach, ale nie uprawnia Cię do przekraczania granicy.
Placówki dyplomatyczne Ukrainy w RP:
1. Wydział Konsularny Ambasady Ukrainy w RP w Warszawie (al. Szucha 7, +48226213979);
2. Konsulat Ukrainy w Gdańsku (ul. Chrzanowskiego 60A, +48583460690);
3. Konsulat Generalny Ukrainy w Krakowie (al. Bieliny-Prażmowskiego 4, +48124296066);
4. Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie (ul. 3 Maja 14, tel.: +48815318889).
UWAGA! Jeżeli przekraczając granicę nie wystąpiłeś do Komendanta Straży Granicznej RP o zgodę na przekroczenie
granicy i nie masz żadnych dokumentów:
● w pierwszym możliwym terminie udaj się do najbliższej jednostki Straży Granicznej RP celem złożenia takiego wniosku.
Komendant wyda zgodę na 15 dni. W tym czasie trzeba złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy lub
stały w urzędzie wojewódzkim, właściwym ze względu na miejsce Twojego pobytu.
● udaj się placówki konsularnej Ukrainy w Polsce, która wystawi Ci zaświadczenie ze zdjęciem.
Listę jednostek Straży Granicznej RP znajdziesz tutaj:
https://strazgraniczna.pl/pl/cudzoziemcy/sprawy-zwiazane-z-pobyt/685,Wykaz-jednostek-organizacyjnych-StrazyGranicznej-wraz-z-zasiegiem-terytorialnym.html
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W Warszawie Wydział Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego znajduje się przy ul. Marszałkowskiej
3/5. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/kontakt-wsc

Twoje dziecko:
Małoletni w Polsce nie mają obowiązku posiadania dokumentu tożsamości.
Jeżeli masz ze sobą Twój paszport:
● udaj się placówki konsularnej Ukrainy w Polsce, która wpisze do Twojego paszportu zagranicznego dane osobowe
Twojego dziecka (do 18 lat), wraz z jego zdjęciem.
Nasza rekomendacja:

● przyjazd do Polski wiąże się z ogromnym stresem dla Twojego dziecka. Umieść jego i swoje dane (pamiętaj o numerze
telefonu lub adresie e-mail) na kartce, którą schowaj w zamykanej kieszonce jego kurtki, plecaka itd. Jeżeli Twoje
dziecko zgubi się, policja będzie mogła szybko skontaktować się z Tobą!

Prawo jazdy:
Obywatele Ukrainy mogą jeździć po Polsce legitymując się ukraińskim prawem jazdy przez sześć miesięcy od przyjazdu do
Polski. Po upływie sześciu miesięcy:
● masz obowiązek wymiany ukraińskiego prawa jazdy na polski dokument uprawniający do kierowania pojazdami;
● wniosek złóż i opłać w Urzędzie Miasta. Nie musisz ponownie zdawać egzaminu w Polsce!

Zwierzęta:
Jeżeli Twoje zwierzęta (psy, koty lub fretki) były znakowane mikrochipem i posiadałeś dowód zaszczepienia
przeciwko wściekliźnie:
•

nie musisz teraz podejmować żadnych czynności.

•

Jeżeli umożliwiono Ci wwóz zwierzęcia do Polski pomimo niespełnienia tych warunków:

•

dopilnuj wykonania tych czynności, które byłyby wymagane przy wjeździe do Polski w normalnym trybie. Zgłoś się do
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – w ten sposób ustalisz, który weterynarz wykona nieodpłatnie czipowanie,
szczepienie, a potem wystawi dla nich paszport.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Warszawie sporządził już listę lekarzy weterynarii, do których możesz się zgłosić:
https://www.wawa.piw.gov.pl/2022/03/08/wykaz-lekarzy-weterynarii-wyznaczonych-z-art-16-ust-1-pkt-1a-ustawy-z-dnia-29stycznia-204r-o-inspekcji-weterynaryjnej/
W przypadku innych miast – właściwy Powiatowy Inspektorat Weterynarii znajdziesz tutaj:
https://www.wetgiw.gov.pl/inspekcja-weterynaryjna/jednostki-terenowe
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